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ĪSS PAMATOJUMS

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu COM(2007)0698 grozīt spēkā esošo universālo 
pakalpojumu direktīvu (USD) un pilsoņu tiesību direktīvu (CRD), pārskatot elektronisko 
sakaru tīklu un pakalpojumu regulējumu Eiropas Savienībā.

Patiesi labvēlīgā informācijas sabiedrībā ikvienam ir iespēja tajā piedalīties, izmantojot 
piekļuvi tehnoloģijām un zināšanām un izvēles brīvību. Informācijas sabiedrības veidošanās 
paredz jaunus pienākumus informācijas apmaiņas un sakaru nodrošinātājiem un rada jaunas 
iespējas mazāk aizsargātajām sociālajām grupām (vecākiem cilvēkiem, invalīdiem, vienatnē 
vai sociālās grūtībās dzīvojošiem utt.) īstenot tiesības pilnvērtīgi izmantot jauno IKT 
izplatīšanos. Tāpēc dalībvalstīm ar Komisijas atbalstu jāpalīdz veicināt tehnoloģiju 
pieejamību pilsoņiem un to atbilstību sabiedrības vajadzībām.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir (i) stiprināt un uzlabot patērētāju aizsardzību un lietotāju 
tiesības elektronisko sakaru nozarē un (ii) uzlabot personu privātās dzīves un personas datu 
aizsardzību elektronisko sakaru nozarē. Referents uzskata, ka šo pasākumu īstenošana 
veicinās patērētāju un lietotāju uzticību elektronisko sakaru pakalpojumiem, tādējādi 
palielinot šo pakalpojumu izmantošanu un veicinot visuresošas informācijas sabiedrības 
veidošanos. Lai veicināto šo mērķu sasniegšanu, referents iesaka grozīt Komisijas 
priekšlikumu, jo īpaši turpmāk minētās normas.

 Obligātās saistības. Ņemot vērā jaunas platformas un pakalpojumus un lai 
dalībvalstīm dotu iespēju nodrošināt skatītājiem un klausītājiem pieeju attiecīgi 
lineāriem un nelineāriem pakalpojumiem, ir jānosaka obligātās saistības arī attiecībā 
uz audiovizuālu plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem. Obligāto saistību statusu 
nedrīkst atcelt īpašām grupām paredzētiem pakalpojumiem (subtitri), kā arī papildu 
pakalpojumiem, kas paredzēti sabiedrībai kopumā (radioteksts, teleteksts, raidījumu 
informācija). (24. apsvērums; 1. panta 19. punkts, ar ko groza USD 31. panta 
1. punkta 1. apakšpunktu.)

 Izvēles un universālo pakalpojumu mērķu sasniegšana; konkurences veicināšana.
Dalībvalstīm jādod iespēja noteikt un piemērot nosacījumus universālo pakalpojumu 
sniedzējiem vairumtirdzniecības līmenī gadījumos, kad konkurenti izpilda izvēles un 
universālo pakalpojumu mērķus mazumtirdzniecības līmenī. (1. panta 5.a punkts 
(jauns), ar ko groza USD 8. panta 1. punktu; 1. panta 7. punkts, ar ko groza USD
9. panta 4. punktu). Turklāt reglamentējošām institūcijām jādod iespēja novērst tādu 
darbību, kas pārejas posmā līdz brīdim, kad stājas spēkā vairumtirdzniecības 
pasākumi, var kavēt dalību tirgū un konkurences attīstību (1. panta 10. punkta 
aa) apakšpunkts (jauns)), kas papildina USD 17. pantu ar 1.a punktu (jauns).

 Nepārprotama informācija patērētājiem par ierobežojumiem attiecībā uz 
pakalpojumu izmantošanu, piemērošanu, ierīcēm. Patērētājiem ir jāsniedz 
nepārprotama informācija par jebkādiem ierobežojumiem, ko nosaka viņu 
pakalpojumu sniedzējs vai trešā persona attiecībā uz jebkura pakalpojuma 
pieejamību/izmantošanu, saturu vai piemērošanu, kā arī ierobežojumiem attiecībā uz 
to ierīcēm (telefona aparāts nedarbojas ar cita operatora SIM karti utt.). Šis nosacījums 
ir jo īpaši svarīgs gadījumos, kad ir pieejami īpaši piedāvājumi vai pakalpojumu 
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paketes, kuru izdevīgā cena paredz īpašus nosacījumus un ierobežojumus. (1. panta 
12. punkts, ar ko groza USD 20. panta 2. punkta b) apakšpunktu; 1. panta 
12. punkts, ar ko groza USD 20. panta 5. punktu).

 Informācijas par tarifiem pārredzamība. Patērētājiem ir jāsniedz nepārprotama 
informācija par piemērojamajām cenām/tarifiem. Šis nosacījums ir jo īpaši svarīgs 
gadījumos, kad ir pieejami īpaši piedāvājumi, pakalpojumu paketes, zemi tarifu 
piedāvājumi utt. un patērētājiem bieži vien ir grūti noteikt katra atsevišķa pakalpojuma 
cenu. (1. panta 12. punkts, ar ko groza USD 21. panta 4. punktu).

 Līdzvērtīga pieejamība lietotājiem invalīdiem. Jauni Komisijas noteikumi attiecībā 
uz lietotājiem invalīdiem ir atbalstāmi. Tomēr ir jāturpina stiprināt pienākumu sniegt 
informāciju par līdzvērtīgu pieejamību lietotājiem invalīdiem. (1. panta 13. punkta 
a) apakšpunkts, ar ko groza USD 22. panta 1. punktu).

 Tīkla neitralitāte. Tīkla neitralitātes princips attiecas uz platjoslas tīklu, kam nav 
ierobežojumu attiecībā uz pievienojamo iekārtu veidu, atļauto sakaru režīmu, kas 
neierobežo saturu, vietu vai platformu un kura sakaru kvalitāti neietekmē citas sakaru 
plūsmas. Tīkla neitralitātes princips ir īpaši jāuzsver priekšlikumā. (1. panta 
13. punkta b) apakšpunkts, ar ko groza USD 22. panta 3. punktu).

 Neatliekamās palīdzības dienestu pieejamība. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
neatliekamās palīdzības dienestu pakalpojumi tiek piedāvāti visā to teritorijā, arī 
attālos un nomaļos rajonos. (1. panta 14. punkts, ar ko groza USD 23. pantu).

 Numuru pārnešana. Numuru pārnešana pēc iespējas īsākā laikā patiešām ir vēlama;
tomēr ir grūti iekļauties vienas darba dienas termiņā. Tāpēc attiecīgais grozījums 
paredz noteikt ne vairāk kā trīs darba dienu termiņu operatoru maiņai. (1. panta 
18. punkts, ar ko groza USD 30. panta 4. punktu).

 Drošības pārkāpumi, personas datu zudums. Visu abonentu informēšana par katru 
drošības pārkāpumu var radīt nevajadzīgu patērētāju satraukumu. Valsts pārvaldes 
iestādēm jālemj, vai drošības apdraudējuma risks un tā iespējamās sekas ir pietiekami 
nopietns iemesls, lai veiktu preventīvas darbības un informētu abonentus vai 
sabiedrību kopumā. Komisija ierosina arī ieviest sadarbības mehānismu un ziņošanas 
pienākumu. (2. panta 3. punkta b) apakšpunkts, ar ko groza CRD 4. panta 
3. punktu).

 Nevēlama saziņa. Pasākumu attiecībā uz nevēlamu saziņu darbības joma ir 
jāpaplašina, tos attiecinot arī uz nevēlamām īsziņām (SMS). (2. panta 4.a punkts 
(jauns), ar ko groza CRD 13. panta 1. punktu).

 ,,Tehniski grozījumi”. (i) Komitoloģijas procedūra. Eiropas Parlamentam pat 
steidzamos gadījumos ir jābūt iespējai izskatīt īstenošanas pasākuma projektu; tomēr 
iestādēm ir jāsadarbojas, lai pēc iespējas ātri pieņemtu īstenošanas pasākumu. Tāpēc ir 
ieteicams svītrot atsauci uz steidzamības procedūru, jo apsvēruma grozījums 
pastiprina iestāžu pienākumu sadarboties. (39. apsvērums; 1. panta 12. punkts, ar ko 
groza USD 21. panta 6. punktu); 1. panta 13. punkta b) apakšpunkts, ar ko 
papildina USD 22. pantu ar 3. punktu; 1. panta 16. punkts, ar ko groza USD 26. panta 
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7. punktu; 1. panta 16. punkts, ar ko groza USD 28. panta 2. punktu; 1. panta 
20. punkts, ar ko papildina USD 33. pantu ar 4. punktu; 2. panta 3. punkta 
b) apakšpunkts, ar ko papildina CRD 4. pantu ar 4. punktu; 2. panta 7. punkts, ar ko 
papildina CRD 15.a punktu ar 4. punktu.); (ii) EECMA. Uz lēmumu par Eiropas 
Elektronisko sakaru tirgus iestādes izveidošanu attiecas cita likumdošanas procedūra;
saskaņotības labad referents ierosina šajā priekšlikumā svītrot visas atsauces uz EEST 
iestādi. (Tās pašas iepriekš minētās normas, kas attiecas uz steidzamības procedūru).

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valstis, kurām Starptautiskā 
elektrosakaru savienība piešķīrusi 
starptautisko kodu "3883", administratīvo 
atbildību par Eiropas telenumerācijas 
telpu (ETNS) ir nodevušas Eiropas Pasta 
un telekomunikāciju administrāciju 
konferences (CEPT) Elektronisko sakaru 
komitejai (ECC). Tehnoloģiju un tirgus 
attīstība liecina, ka ETNS rada izdevību 
izveidot visu Eiropu aptverošus 
pakalpojumus, bet šobrīd nav iespējams 
pilnībā izmantot tās potenciālu, jo to kavē 
pārmērīgi birokrātiskas procedūras 
prasības un nepietiekama saskaņotība 
starp valstu administrācijām. Lai 
veicinātu ETNS pilnveidi, tās pārvaldība 
(kas ietver novērtēšanu, uzraudzību un 
attīstību) jānodod Eiropas Elektronisko 
sakaru tirgus iestādei, ko izveido ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes […] 
Regulu (EK) Nr. …/…, (turpmāk "EEST 
iestāde"). EEST iestādei to dalībvalstu 
vārdā, kurām piešķirts kods "3883", 
jānodrošina saskaņošana ar valstīm, 
kurām piešķirts kods "3883", bet kuras 

svītrots
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nav dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā zemo pieprasījumu pēc šīs numuru sērijas, nav nepieciešami noteikumi ETNS 
vadībai Eiropas līmenī.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Televīzijas apraide ir lineārs 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojums, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 
[…]Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvā, un šo 
pakalpojumu sniedz plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu sniedzējs nolūkā nodrošināt 
raidījumu vienlaicīgu skatīšanos, 
pamatojoties uz raidījumu programmu;  
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs var piedāvāt vairākas audio vai 
audiovizuālās raidījumu programmas 
(kanālus). Juridiskas saistības, kas 
jāievēro, var uzlikt tikai noteiktiem
apraides kanāliem, kurus piedāvā noteikts 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Saistības, kas jāievēro, 
dalībvalstīm precīzi jāpamato savos valsts 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka šādas 
saistības ir pārskatāmas, samērīgas un 
pienācīgi definētas. Tādēļ saistības, kas 
jāievēro, ir jāizstrādā tādas, lai pietiekami 
veicinātu efektīvas investīcijas 
infrastruktūrā. Saistības, kas jāievēro, ir 
regulāri jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 
īstenojamajiem mērķiem. Ņemot vērā 

24. Juridiskas saistības, kas jāievēro, var 
uzlikt noteiktiem radio pakalpojumiem,
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumiem, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1989. gada 
3. oktobra Direktīvā 89/552/EK par dažu 
tādu noteikumu koordinēšanu, kas ietverti 
dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos saistībā ar 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu nodrošināšanu 
(Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu direktīvā)1, un papildu 
pakalpojumiem, kurus piedāvā noteikts 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
sniedzējs. Saistības, kas jāievēro, 
dalībvalstīm precīzi jāpamato, lai 
nodrošinātu, ka šādas saistības ir 
pārskatāmas, samērīgas un pienācīgi 
definētas. Tādēļ saistības, kas jāievēro, ir 
jāizstrādā tādas, lai pietiekami veicinātu 
efektīvas investīcijas infrastruktūrā.
Saistības, kas jāievēro, ir regulāri 
jāpārskata, lai tās neatpaliktu no 
tehnoloģiju un tirgus attīstības tempa, 
nodrošinot to nepārtrauktu samērīgumu ar 
īstenojamajiem mērķiem. Ņemot vērā 
tehnoloģiju un tirgus apstākļu straujās 
izmaiņas, šāda pilnīga pārskatīšana būtu 
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tehnoloģiju un tirgus apstākļu straujās 
izmaiņas, šāda pilnīga pārskatīšana būtu 
jāveic vismaz reizi trijos gados, rīkojot 
sabiedrisku apspriešanu ar visām 
ieinteresētajām personām. Vienu vai 
vairākus apraides kanālus var papildināt 
ar pakalpojumiem, lai uzlabotu to 
pieejamību lietotājiem invalīdiem, 
piemēram, izmantojot videotekstu, 
subtitrus, audioaprakstu vai 
surdotulkojumu.

jāveic vismaz reizi trijos gados, rīkojot
sabiedrisku apspriešanu ar visām 
ieinteresētajām personām. Papildu 
pakalpojumi cita starpā var būt arī tādi,
kas uzlabo to pieejamību lietotājiem 
invalīdiem, piemēram, izmantojot 
videotekstu, subtitrus, audioaprakstu vai 
surdotulkojumu.

__________
1 OV L 298, 17.10.1989., 23. lpp. Direktīva, kurā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 2007/65/EK (OV L 332, 18.12.2007, 
27. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Paturot prātā jaunas platformas un pakalpojumus, un, lai ļautu dalībvalstīm attiecīgos 
gadījumos nodrošināt skatītājiem un klausītājiem piekļuvi gan lineāriem, gan nelineāriem 
pakalpojumiem, šī noteikuma iespējamo darbības jomu nepieciešams paplašināt, iekļaujot 
tajā audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus saskaņā ar jauno Audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu direktīvu. 

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Komisijai jo īpaši jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt īstenošanas pasākumus saistībā ar 
tarifu pārskatāmību, pakalpojumu 
kvalitātes minimālajām prasībām, numura 
"112" pakalpojumu sekmīgu ieviešanu, 
numuru un pakalpojumu faktisku 
pieejamību, uzlabotu pieejamību 
lietotājiem invalīdiem un grozījumiem, lai 
pielikumus pielāgotu tehniskajam 
progresam vai pieprasījuma izmaiņām 
tirgū. Jāpiešķir arī pilnvaras pieņemt 
īstenošanas pasākumus saistībā ar prasībām 
par informēšanu un paziņošanu, kā arī 
pārrobežu sadarbību. Minētie pasākumi ir 
vispārīgi un ir paredzēti, lai papildinātu šo 

39. Komisijai jo īpaši jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt īstenošanas pasākumus saistībā ar 
tarifu pārskatāmību, pakalpojumu 
kvalitātes minimālajām prasībām, numura 
"112" pakalpojumu sekmīgu ieviešanu, 
numuru un pakalpojumu faktisku 
pieejamību, uzlabotu pieejamību 
lietotājiem invalīdiem un grozījumiem, lai 
pielikumus pielāgotu tehniskajam 
progresam vai pieprasījuma izmaiņām 
tirgū. Jāpiešķir arī pilnvaras pieņemt 
īstenošanas pasākumus saistībā ar prasībām 
par informēšanu un paziņošanu, kā arī 
pārrobežu sadarbību. Minētie pasākumi ir 
vispārīgi un ir paredzēti, lai papildinātu šo 



PE402.918v01-00 8/22 PA\712898LV.doc

LV

direktīvu, pievienojot jaunus nebūtiskus 
elementus, tāpēc tie ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.
Ja neatliekamu steidzamu iemeslu dēļ
parastos regulatīvās kontroles procedūras 
termiņus nevar ievērot, Komisijai jābūt 
iespējai izmantot minētā 
lēmuma 5.a panta 6. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru.

direktīvu, pievienojot jaunus nebūtiskus 
elementus, tāpēc tie ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.
Ņemot vērā to, ka regulatīvās kontroles 
procedūras piemērošana parastajos 
termiņos varētu dažās izņēmuma 
situācijās un neatliekamu steidzamu 
iemeslu dēļ kavēt izpildes pasākumu 
laicīgu pieņemšanu, Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai
vajadzētu rīkoties ātri, lai nodrošinātu šo 
pasākumu laicīgu pieņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Pat steidzamos gadījumos Eiropas Parlamentam ir jābūt iespējai izpētīt īstenošanas 
pasākuma projektu. Taču, lai pieņemtu īstenošanas pasākumu pēc iespējas ātrāk, ir 
nepieciešama iestāžu sadarbība.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Direktīvas 8. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
"1. Dalībvalstis var izraudzīties vienu vai 
vairākus uzņēmumus, lai garantētu 
universālā pakalpojuma nodrošināšanu 
kā noteikts 4., 5., 6. un 7. pantā, un 
attiecīgos gadījumos 9. panta 2. punktā,
tā, lai ir iekļauta visa valsts teritorija. 
Dalībvalstis var izraudzīties dažādus 
uzņēmumus vai uzņēmumu kopumus, lai 
nodrošinātu dažādus universālā 
pakalpojuma elementus 
vairumtirdzniecības un/vai 
mazumtirdzniecības līmenī un/vai lai 
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iekļautu dažādas valsts teritorijas daļas.”

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu dalībvalstīm ļauj identificēt un piemērot nosacījumus universāla 
pakalpojuma sniedzējiem vairumtirdzniecības līmenī gadījumos, kad konkurenti izpilda
izvēles un universālo pakalpojumu mērķus mazumtirdzniecības līmenī.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts – ievaddaļa
Direktīva 2002/22/EK
9. pants – 1. līdz 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvas 9. panta 1., 2. un 3. punktu 
aizstāj šādi:

7. Direktīvas 9. panta 1., 2., 3. un 4. punktu 
aizstāj šādi:

Or. en

Pamatojums

Šis tehniskais grozījums ir saistīts ar grozījumu Nr. 6, kas attiecas uz Direktīvas 2002/22/EK 
9. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/22/EK
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var pieprasīt uzņēmumiem 
ar saistībām, kas minētas 4., 5., 6. un 7. 
pantā, piemērot vienotus tarifus, ieskaitot 
vairumtirdzniecības vai 
mazumtirdzniecības pakalpojumu 
ģeogrāfisku izlīdzināšanu, visā teritorijā, 
ņemot vērā apstākļus valstī, vai pildīt cenu 
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griestu prasību.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu dalībvalstīm ļauj identificēt un piemērot nosacījumus universāla 
pakalpojuma sniedzējiem vairumtirdzniecības līmenī gadījumos, kad konkurenti izpilda 
izvēles un universālo pakalpojumu mērķus mazumtirdzniecības līmenī.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa Iekļauj šādu 2.a punktu:
„2.a Valsts pārvaldes iestādes, neskarot 
saistības, kas saskaņā ar 1. punktu 
uzliktas operatoriem, kuri ir noteikti kā 
operatori ar būtisku ietekmi attiecīgajā 
mazumtirdzniecības tirgū, var pārejas 
laikā piemērot 2. punktā minētās saistības 
operatoriem, kuri ir noteikti kā operatori 
ar būtisku ietekmi attiecīgajā 
vairumtirdzniecības tirgū, ja 
vairumtirdzniecības saistības ir uzliktas, 
bet vēl efektīvi nenodrošina konkurenci 
mazumtirdzniecības tirgū.”

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu reglamentējošām institūcijām tiek sniegta iespēja nepieļaut darbības, kas 
pārejas posmā līdz brīdim, kad stājas spēkā vairumtirdzniecības pasākumi, kavē dalību tirgū 
un konkurences attīstību.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sniedzamos pakalpojumus, piedāvāto 
pakalpojumu kvalitātes līmeni, kā arī
sākotnējās pieslēgšanas laiku;

b sniedzamos pakalpojumus, jebkādus 
ierobežojumus 5. punktā noteikto 
pakalpojumu un satura pieejamībai 
un/vai izmantošanai, piedāvāto 
pakalpojumu kvalitātes līmeni, sākotnējās 
pieslēgšanas laiku, kā arī jebkādus gala 
iekārtas izmantošanas ierobežojumus;

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem jāsniedz skaidra informācija par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz 
noteiktu pakalpojumu izmantošanu, kā arī par viņu ierīču ierobežojumiem (telefona aparātu, 
kurš nedarbojas ar citu operatoru piedāvātu SIM karti utt.). Šis nosacījums ir jo īpaši svarīgs 
gadījumos, kad ir pieejami īpaši piedāvājumi un piedāvājumu paketes, kuru izdevīgā cena 
bieži vien paredz īpašus nosacījumus un ierobežojumus.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina to, ka gadījumos, 
kad ir noslēgti līgumi starp abonentiem un 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem un/vai tīkla nodrošinātājiem, 
abonentus jau pirms līguma noslēgšanas un 
regulāri pēc tam nepārprotami informē par 
visiem ierobežojumiem, kurus 
pakalpojuma sniedzējs noteicis to iespējām
piekļūt likumīgam saturam vai izplatīt 
šādu saturu, vai pēc savas izvēles izmantot 
jebkura veida likumīgas lietotnes un/vai 

5. Dalībvalstis nodrošina to, ka gadījumos, 
kad ir noslēgti līgumi starp abonentiem un 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem un/vai tīkla nodrošinātājiem, 
abonentus jau pirms līguma noslēgšanas un 
regulāri pēc tam nepārprotami informē par 
visiem, jo īpaši tehniskiem un ar cenu vai 
tarifiem saistītiem ierobežojumiem, kurus 
pakalpojuma sniedzējs noteicis to 
iespējām:
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pakalpojumus.
a) piekļūt likumīgam saturam vai 
izmantot un izplatīt šādu saturu;
b) pēc savas izvēles piekļūt jebkura veida 
likumīgām lietotnēm un pakalpojumiem 
un izmantot šādas lietotnes un 
pakalpojumus un/vai
c) rīkoties ar likumīgu saturu, 
pakalpojumiem vai lietotnēm vai izmantot 
šādu saturu, pakalpojumus vai lietotnes 
viņu gala iekārtās.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem jāsniedz skaidra informācija par jebkādiem ierobežojumiem, kurus attiecībā uz 
piekļuvi jebkādiem pakalpojumiem, saturam vai lietotnēm vai to izmantošanu ir noteicis vai 
nu pakalpojuma sniedzējs, vai trešā puse.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka gadījumos, 
kad ir noslēgti līgumi starp abonentiem un 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem un/vai tīkla nodrošinātājiem, 
abonentus jau pirms līguma noslēgšanas un 
regulāri pēc tam nepārprotami informē par 
to saistībām attiecībā uz autortiesībām un 
blakustiesībām. Neierobežojot 
Direktīvu 2000/31/EK par elektronisko 
tirdzniecību, tas ietver pienākumu informēt 
abonentus par visbiežāk sastopamajiem 
pārkāpumiem un to juridiskajām sekām.

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka gadījumos, 
kad ir noslēgti līgumi starp abonentiem un 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem un/vai tīkla nodrošinātājiem, 
abonentus jau pirms līguma noslēgšanas un 
regulāri pēc tam nepārprotami informē par 
to saistībām attiecībā uz autortiesībām un 
blakustiesībām. Neierobežojot 
Direktīvu 2000/31/EK par elektronisko 
tirdzniecību, tas ietver pienākumu skaidri, 
vispusīgi un viegli pieejamā veidā
informēt abonentus par visbiežāk 
sastopamajiem pārkāpumiem un to 
juridiskajām sekām.

Or. en
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Pamatojums

Pārredzamības labad patērētajiem sniegtai informācijai jābūt viegli pieejamai.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
21. pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo pantu piemēro, neierobežojot 
Kopienas noteikumus par patērētāju 
aizsardzību, jo īpaši Direktīvu 97/7/EK un 
Direktīvu 2005/29/EK, un valsts 
noteikumus, kas ir saskaņā ar Kopienas 
tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka papildus nozares īpašajiem noteikumiem tiek piemēroti 
vispārējie noteikumi par patērētāju tiesību aizsardzību. Piedāvātais grozījums ir saskaņots ar 
Komisijas piedāvāto tekstu 20. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādēm ir iespēja elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem
uzlikt pienākumu pakalpojumu iegādes 
laikā un vietā sniegt klientiem informāciju 
par piemērojamiem tarifiem, tādējādi 
nodrošinot klientu pilnīgu informētību par 
cenu nosacījumiem.

4. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes uzliek elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem 
pienākumu pakalpojumu iegādes laikā un 
vietā sniegt klientiem informāciju par 
piemērojamiem tarifiem, tādējādi 
nodrošinot klientu pilnīgu informētību par 
cenu nosacījumiem. Šajā informācijā 
iekļauj konkrētam elektronisko 
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komunikāciju pakalpojumam 
piemērojamu tarifu salīdzinājumu, kad 
pakalpojums tiek piedāvāts atsevišķi vai 
komplektā ar citiem elektronisko 
komunikāciju pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem jāsniedz skaidra informācija par piemērojamām cenām/tarifiem. Šis nosacījums 
ir jo īpaši svarīgs gadījumos, kad ir pieejami īpaši piedāvājumi, piedāvājumu paketes, 
vienotas likmes piedāvājumi u.c. un patērētajam bieži vien ir grūti noteikt katra atsevišķa 
pakaplojuma cenu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu to, ka lietotāji Kopienā 
var izmantot priekšrocības, ko dod 
konsekventa pieeja tarifu pārskatāmībai un 
informācijas sniegšana saskaņā ar 20. panta 
5. punktu, Komisija, apspriedusies ar
Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādi 
(turpmāk "EEST iestāde"), var pieņemt 
piemērotus tehniskus īstenošanas 
pasākumus šajā jomā, piemēram, precizēt 
metodes vai kārtību. Minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisku 
elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem 
saskaņā ar 37. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 37. panta 3. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

6. Lai nodrošinātu to, ka lietotāji Kopienā 
var izmantot priekšrocības, ko dod 
konsekventa pieeja tarifu pārskatāmībai un 
informācijas sniegšana saskaņā ar 20. panta 
5. punktu, Komisija, apspriedusies ar
[xxx], var pieņemt piemērotus tehniskus 
īstenošanas pasākumus šajā jomā, 
piemēram, precizēt metodes vai kārtību.
Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisku elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 37. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

(Šis grozījums, ar kuru atsauci uz EEST 
iestādi aizstāj ar [xxx] un ar kuru svītro 
atsauci uz steidzamības procedūru, 
attiecas uz visu tekstu. Ja šo grozījumu 
pieņems, būs jāveic izmaiņas visā 
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dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

(i) Lēmums par Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādes nodibināšanu ir pakļauts citai 
likumdošanas procedūrai. Saskaņotības labad referents ierosina šajā priekšlikumā svītrot 
visas atsauces uz EEST iestādi. (ii) Pat steidzamos gadījumos Eiropas Parlamentam ir jābūt 
iespējai izpētīt īstenošanas pasākuma projektu. Taču, lai pieņemtu īstenošanas pasākumu pēc 
iespējas ātrāk, ir nepieciešama iestāžu sadarbība.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes, ņemot vērā ieinteresēto 
personu viedokļus, var pieprasīt
uzņēmumiem, kas nodrošina publiski 
pieejamus elektronisko komunikāciju tīklus 
un/vai sniedz publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus, 
publicēt salīdzināmu, atbilstošu un 
atjauninātu informāciju lietotājiem par to 
pakalpojumu kvalitāti, tostarp par 
līdzvērtīgu pieejamību lietotājiem 
invalīdiem. Informāciju pirms tās 
publicēšanas pēc pieprasījuma sniedz arī 
valsts pārvaldes iestādei."

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes, ņemot vērā ieinteresēto 
personu viedokļus, pieprasa uzņēmumiem, 
kas nodrošina publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju tīklus un/vai 
sniedz publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus, publicēt 
salīdzināmu, atbilstošu un atjauninātu 
informāciju lietotājiem par to pakalpojumu 
kvalitāti, jo īpaši uzsverot informāciju par 
līdzvērtīgu pieejamību lietotājiem 
invalīdiem. Informāciju pirms tās 
publicēšanas pēc pieprasījuma sniedz arī 
valsts pārvaldes iestādei.”

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek pastiprinātas saistības sniegt informāciju par līdzvērtīgu pieejamību 
lietotājiem invalīdiem.



PE402.918v01-00 16/22 PA\712898LV.doc

LV

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai novērstu pakalpojuma kvalitātes 
pazemināšanos un datu plūsmas 
palēnināšanos tīklos, Komisija, 
apspriedusies ar EEST iestādi, var pieņemt 
tehniskus īstenošanas pasākumus saistībā 
ar pakalpojumu kvalitātes minimālajām 
prasībām, kuras valsts pārvaldes iestādei 
jānosaka uzņēmumiem, kas nodrošina 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju tīklus. Minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisku 
elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem 
saskaņā ar 37. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 37. panta 3. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

3. Dalībvalstis nodrošina pakalpojumu 
pārredzamību un nediskrimināciju 
dažādos tīklos (tīkla neitralitāti). Lai 
novērstu pakalpojuma kvalitātes 
pazemināšanos un datu plūsmas 
palēnināšanos tīklos, Komisija, 
apspriedusies ar [xxx], var pieņemt 
tehniskus īstenošanas pasākumus saistībā 
ar pakalpojumu kvalitātes minimālajām 
prasībām, kuras valsts pārvaldes iestādei 
jānosaka uzņēmumiem, kas nodrošina 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju tīklus. Minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisku 
elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem 
saskaņā ar 37. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Tīkla neitralitātes principu ir jāuzsver vairāk.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/22/EK
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai katastrofālu tīkla darbības 
pārrāvumu vai force majeure gadījumā 
nodrošinātu piekļuvi publiski pieejamiem 
telefonpakalpojumiem, izmantojot 

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai katastrofālu tīkla darbības 
pārrāvumu vai force majeure gadījumā 
nodrošinātu piekļuvi publiski pieejamiem 
telefonpakalpojumiem, izmantojot 
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publiskos sakaru tīklus. Dalībvalstis 
nodrošina to, ka uzņēmumi, kas sniedz 
publiski pieejamus telefonpakalpojumus, 
veic visus pamatotos pasākumus, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem."

publiskos sakaru tīklus. Dalībvalstis 
nodrošina to, ka uzņēmumi, kas sniedz 
publiski pieejamus telefonpakalpojumus, 
veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem visā to 
teritorijā.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jānodrošina piekļuvi neatliekamās palīdzības dienestiem pilnīgi visā to 
teritorijā, tai skaitā attālos un nomaļos rajonos.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2002/22/EK
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kurām Starptautiskā 
elektrosakaru savienība (ITU) ir 
piešķīrusi starptautisko piekļuves kodu 
"3883", uztic EEST iestādei pilnu 
atbildību par Eiropas telenumerācijas 
telpas (ETNS) pārvaldību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā zemo pieprasījumu pēc šīs numuru sērijas, nav nepieciešami noteikumi ETNS 
vadībai Eiropas līmenī.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Numuru pārnešanu un to sekojošu 
aktivāciju veic pēc iespējas drīzāk un ne 
vēlāk kā vienu darbdienu pēc abonenta 
sākotnējā pieprasījuma.

4. Numuru pārnešanu un to sekojošu 
aktivāciju veic pēc iespējas drīzāk un ne 
vēlāk kā trīs darbdienas pēc abonenta 
sākotnējā pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Pēc iespējas ātrāka numuru pārnešana tiešām ir vēlama, taču ir grūti iekļauties vienas 
darbdienas termiņā.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 19. punkts
Direktīva 2002/22/EK
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt pamatotas 
saistības, kas jāievēro, īpašu radio un
televīzijas apraides kanālu un pieejamības
pakalpojumu raidīšanai uzņēmumiem, kas 
ir to jurisdikcijā un kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus, ko 
izmanto radio vai televīzijas apraides
izplatīšanai sabiedrībai, ja nozīmīgs šādu 
tīklu lietotāju skaits izmanto tos kā galveno 
līdzekli radio un televīzijas apraides
saņemšanai. Šādas saistības nosaka tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai īstenotu 
vispārējo interešu mērķus, kas skaidri un 
konkrēti noteikti katras dalībvalsts tiesību 
aktos, un tās ir samērīgas un pārskatāmas.

Dalībvalstis var noteikt pamatotas 
saistības, kas jāievēro, īpašu radio un
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu un papildu pakalpojumu 
raidīšanai uzņēmumiem, kas ir to 
jurisdikcijā un kas nodrošina elektronisko 
komunikāciju tīklus, ko izmanto radio vai
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu izplatīšanai sabiedrībai, ja 
nozīmīgs šādu tīklu lietotāju skaits izmanto 
tos kā galveno līdzekli radio vai 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu saņemšanai. Šādas saistības 
nosaka tikai tad, ja tās ir vajadzīgas, lai 
īstenotu vispārējo interešu mērķus, ko
skaidri un konkrēti nosaka katra
dalībvalsts, un tās ir samērīgas un 
pārskatāmas.

Or. en
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Pamatojums

(i) The scope of this provision needs to be extended to Audiovisual Media Services with 
regard to new platforms and services. Services aimed at specific groups (subtitling), as well 
as complementary services aimed at the public as a whole (radiotext, teletext, programme 
information) shall not be excluded from must-carry status. (iii) The reference to national law 
has to be deleted as in some MSs these objectives are not regulated by legislation, as well as 
in some MSs of federal structure the competence for adopting “must-carry” rules does not 
fall under the competence of federal legislation.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/22/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 pasākumi saistībā ar
pārkāpumu.

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 valsts pārvaldes 
iestādei. Paziņojumā jāizklāsta pārkāpuma
būtība un sekas un pasākumi, ko
pakalpojumu sniedzējs veicis pārkāpuma 
novēršanai, kā arī ieteicamie pasākumi tā 
iespējamās negatīvās ietekmes 
mazināšanai. Valsts pārvaldes iestāde 
izlemj, vai publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējam 
par pārkāpumu ir jāpaziņo attiecīgajam 
abonentam. Komisija pēc apspriešanās ar
[xxx] var veikt piemērotus koordinācijas 
pasākumus, lai nodrošinātu konsekventu 
pieeju Kopienas līmenī.

Nepieciešamības gadījumā attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde paziņo par pārkāpumu 
citu dalībvalstu pārvaldes iestādēm un 
[xxx]. Ja pārkāpuma publiskošana ir 
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sabiedrības interesēs, valsts pārvaldes 
iestāde var informēt sabiedrību. 
Valsts pārvaldes iestāde ik pēc trim 
mēnešiem iesniedz Komisijai 
kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajiem 
paziņojumiem un rīcību, kas veikta 
saskaņā ar šo punktu.

Or. en

Pamatojums

Informējot visus abonentus par katru mazāko pārkāpumu var radīt patērētājiem nevajadzīgas 
neskaidrības. Valsts pārvaldes iestādēm jālemj, vai drošības apdraudējuma risks un tā 
iespējamās sekas ir pietiekami nopietns iemesls, lai veiktu preventīvas darbības. Komisija 
pārrauga drošības pārkāpumus un valsts pārvaldes iestāžu veiktās darbības, lai novērstu 
jebkādu negatīvu ietekmi, ko šādi pārkāpumi var vai būtu varējuši radīt.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/22/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 [xxx] 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.

Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisku elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 14.a panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles
procedūru. Nenovēršamu steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija var izmantot 
14.a panta 3. punktā minēto steidzamības 
procedūru.

Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisku elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 14.a panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
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(Šis grozījums, ar kuru atsauci uz EEST 
iestādi aizstāj ar [xxx] un ar kuru svītro 
atsauci uz steidzamības procedūru, 
attiecas uz visu tekstu. Ja šo grozījumu 
pieņems, būs jāveic izmaiņas visā 
dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

(i) Lēmums par Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādes nodibināšanu ir pakļauts citai 
likumdošanas procedūrai. Saskaņotības labad referents ierosina šajā priekšlikumā svītrot 
visas atsauces uz EEST iestādi. (ii) Pat steidzamos gadījumos Eiropas Parlamentam ir jābūt 
iespējai izpētīt īstenošanas pasākuma projektu. Taču, lai pieņemtu īstenošanas pasākumu pēc 
iespējas ātrāk, ir nepieciešama iestāžu sadarbība.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Direktīvas 13. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu: 
1. Automātisku zvanīšanas sistēmu bez 
cilvēka iesaistīšanās (automātiskā 
atbildētāja), faksa aparātu (faksa), īsziņu 
pakalpojuma (SMS) vai elektroniskā 
pasta izmantošana ar tiešu tirdzniecību 
saistītiem mērķiem ir pieļaujama tikai 
attiecībā uz abonentiem, kas snieguši 
iepriekšēju piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Nevēlamas īsziņas (SMS) arī vajadzētu iekļaut nevēlamas saziņas līdzekļu sarakstā. 
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