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ĪSS PAMATOJUMS

1. Komisijas priekšlikuma darbības joma

Ar šo tiesību aktu reformas priekšlikumu pielāgo tiesisko regulējumu, nostiprinot atsevišķas 
patērētāju un lietotāju tiesības (jo īpaši nolūkā uzlabot pieejamību un veicināt iekļaujošas 
informācijas sabiedrības izveidi) un nodrošinot to, ka elektroniskie sakari ir uzticami un droši 
un piedāvā personu privātās dzīves un personas datu aizsardzību augstā līmenī.

2. Referentes nostāja

Elektroniskajiem sakariem ir būtiska ietekme uz ES ekonomiku, un plaša finansiāli pieejamu,
un drošu platjoslas sakaru tīklu pieejamība ir izšķirošs priekšnosacījums, lai veicinātu 
izaugsmi un darba vietu pieaugumu.

EKL 95. pants ir atbilstošais juridiskais pamats, un direktīvas priekšlikums atbilst
subsidiaritātes un proporcionalitātes principam. Kopumā referente atbalsta Komisijas 
ierosinātās direktīvas mērķi. Galvenie mērķi ir nostiprināt atsevišķas patērētāju un lietotāju 
tiesības un nodrošināt to, ka elektroniskie sakari ir uzticami un droši, un piedāvāt personu 
privātās dzīves un personas datu aizsardzību augstā līmenī. Turklāt referente uzskata, ka ir 
būtiski nodrošināt, ka, piedāvājot arvien vairāk izvēles iespēju tirgos, patērētāji saņem 
pilnvērtīgāku informāciju par piegādes nosacījumiem un tarifiem un ka tiem ir vienkāršāk 
pāriet no viena pakalpojumu sniedzēja pie cita. Referente ir vienisprātis ar Komisiju attiecībā 
uz grozījumiem, kas jāveic spēkā esošajā Universālā pakalpojuma direktīvā un Direktīvā par 
privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju, šādos jautājumos:

– uzlabot gala lietotājiem paredzētās informācijas pārskatāmību un publiskošanu,
– lietotājiem invalīdiem atvieglot elektronisko sakaru izmantošanu un pieejamību,
– atvieglot patērētājiem pāriešanu pie cita pakalpojumu sniedzēja, cita starpā, pastiprinot 

noteikumus par numura saglabāšanu,
– uzlabot saistības attiecībā uz neatliekamās palīdzības dienestiem,
– nodrošināt piekļuves iespēju un pakalpojumu kvalitātes pamatlīmeni,
– ieviest obligātu paziņojumu par drošības pārkāpumiem, kā rezultātā lietotāja personas dati 

ir zuduši vai apdraudēti,
– pastiprināt noteikumus saistībā ar tīklu un informācijas drošību, kuri jāpieņem, 

konsultējoties ar jaundibināmo EEST (Eiropas Elektronisko sakaru tirgus regulatoru),
– pastiprināt īstenošanas un kontroles noteikumus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīs ir pieejami 

pietiekami pasākumi surogātpasta apkarošanai,
– modernizēt atsevišķus direktīvas noteikumus, lai nodrošinātu to atbilstību tehnoloģiju un 

tirgus attīstībai, tostarp svītrot vairākus novecojušus vai liekus noteikumus.

Taču referente vēlas ierosināt arī dažus grozījumus, kuru mērķis ir pilnveidot iepriekšminēto 
priekšlikumu, īpaši attiecībā uz to, lai tiktu turpināta dažu juridisko un sociālo jautājumu 
izskatīšana.
Konkrētāk runājot, tā kā Universālā pakalpojuma direktīvas 7. pants, kurā ar Komisijas 
priekšlikumu izdarīti grozījumi, kas paredz, ka dalībvalstīm jāpieņem īpaši pasākumi 
lietotājiem invalīdiem, referente ierosina izdarīt grozījumus minētās direktīvas 9. pantā, lai 
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panāktu tādu pašu rezultātu, kā ar minēto normu, un attiecīgi ņemtu vēra to patērētāju 
intereses, kas apzināti kā patērētāji ar zemu ienākumu līmeni, ar invaliditāti vai ar īpašām 
sociālajām vajadzībām.
Otrkārt, ir būtiski nodrošināt abonentu personas datu aizsardzību. Tādēļ nepietiek ar to, ka ir 
paredzēti neobligāti pasākumi, kurus īstenotu attiecīgie uzņēmumi. Tāpēc tiek ierosināts veikt 
grozījumus Universālā pakalpojuma direktīvas 20. pantā.
Treškārt, kamēr tirgū nav pieejamas rokasgrāmatas vai tehniskas iespējas, kas ļautu
lietotājiem patstāvīgi veikt izmaksu novērtējumu, referente pretrunīgi vērtē faktu, ka tos 
publiskotu valstu regulatori (iespējams bez maksas) un tajā pašā laikā trešās personas tos 
pārdotu. Tāpēc jāizdara grozījumi Universālā pakalpojuma direktīvas 21. pantā un grozījumu 
akta 15. apsvērumā.
Visbeidzot minētās direktīvas 28. pantā jāizdara grozījumi, lai valstu regulatoru pieņemtos 
lēmumus, īpaši tos, kas paredz ierobežot uzņēmumu piekļuvi tirgum, varētu apstrīdēt , 
vēršoties tiesu iestādēs.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pārskatāmu, atjauninātu un 
salīdzināmu tarifu pieejamība ir būtisks 
elements patērētājiem tirgū, kurā valda 
pilnvērtīga konkurence un kurā 
pakalpojumus piedāvā vairāki uzņēmumi. 
Elektronisko sakaru pakalpojumu 
patērētājiem jābūt iespējai bez grūtībām 
salīdzināt dažādu tirgū piedāvāto 
pakalpojumu cenas, pamatojoties uz viegli 
pieejamā veidā publiskotu informāciju par 
tarifiem. Lai atvieglotu cenu salīdzināšanu, 
valsts pārvaldes iestādēm jāpiešķir 
pilnvaras pieprasīt no operatoriem labāku 
tarifu pārskatāmību un nodrošināt, ka 
trešām personām ir tiesības bez maksas 
izmantot publiski pieejamus tarifus, ko 
publiskojuši uzņēmumi, kuri sniedz 
elektronisko sakaru pakalpojumus. Tām 
arī jādara pieejamas cenu rokasgrāmatas, ja 

(15) Pārskatāmu, atjauninātu un 
salīdzināmu tarifu pieejamība ir būtisks 
elements patērētājiem tirgū, kurā valda 
pilnvērtīga konkurence un kurā 
pakalpojumus piedāvā vairāki uzņēmumi. 
Elektronisko sakaru pakalpojumu 
patērētājiem jābūt iespējai bez grūtībām 
salīdzināt dažādu tirgū piedāvāto 
pakalpojumu cenas, pamatojoties uz viegli 
pieejamā veidā publiskotu informāciju par 
tarifiem. Lai atvieglotu cenu salīdzināšanu, 
valsts pārvaldes iestādēm jāpiešķir 
pilnvaras pieprasīt no operatoriem labāku 
tarifu pārskatāmību. Tām arī jādara 
pieejamas cenu rokasgrāmatas, ja tādas 
netiek piedāvātas tirgū. Operatoriem nav 
tiesību saņemt jebkādu atlīdzību, ja šādi 
tiek izmantoti tarifi, kas jau ir publiskoti un 
tādējādi ir nodoti atklātībā. Turklāt 
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tādas netiek piedāvātas tirgū. Operatoriem 
nav tiesību saņemt jebkādu atlīdzību, ja 
šādi tiek izmantoti tarifi, kas jau ir 
publiskoti un tādējādi ir nodoti atklātībā. 
Turklāt lietotājus pirms pakalpojuma 
iegādes pienācīgi jāinformē par attiecīgo 
cenu vai piedāvātā pakalpojuma veidu, jo 
īpaši ja par bezmaksas tālruņa numura 
izmantošanu ir noteikta jebkāda papildu 
maksa. Komisijai jādod iespēja pieņemt 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka lietotāji gūst labumu no 
konsekventas attieksmes pret tarifu 
pārskatāmību Kopienā.

lietotājus pirms pakalpojuma iegādes 
pienācīgi jāinformē par attiecīgo cenu vai 
piedāvātā pakalpojuma veidu, jo īpaši ja 
par bezmaksas tālruņa numura 
izmantošanu ir noteikta jebkāda papildu 
maksa. Komisijai jādod iespēja pieņemt 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka lietotāji gūst labumu no 
konsekventas attieksmes pret tarifu 
pārskatāmību Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Ja rokasgrāmatas vai tehniskie apraksti, kas ļautu lietotājiem izdarīt neatkarīgu izmaksu 
novērtējumu, tirgū nav pieejami, ir būtiski svarīgi uzsvērt valsts pakalpojumu regulējošo 
iestāžu lomu, nevis trešo personu lomu, kuru mērķis ir peļņas gūšana.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/22/EK
9.pants – 2. un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, ņemot vērā apstākļus valstī, 
var pieprasīt izraudzītajiem uzņēmumiem 
nodrošināt patērētājiem izvēles tarifus vai 
tarifu paketes, kas atšķiras no parastā 
komercpiedāvājuma, jo īpaši, lai 
nodrošinātu to, ka patērētājiem ar zemiem 
ienākumiem vai patērētājiem ar īpašām 
sociālajām vajadzībām netiek liegta 
4. panta 1. punktā minētās piekļuves tīklam 
pieejamība vai izmantošana vai tādu 
pakalpojumu pieejamība vai izmantošana, 
kas 4. panta 3. punktā un 5., 6. un 7. pantā 
noteikti kā universālā pakalpojuma 
saistībās ietilpstoši un ko nodrošina 

2. Dalībvalstis, ņemot vērā apstākļus valstī, 
pieprasa izraudzītajiem uzņēmumiem 
nodrošināt patērētājiem izvēles tarifus vai 
tarifu paketes, kas atšķiras no parastā 
komercpiedāvājuma, jo īpaši, lai 
nodrošinātu to, ka patērētājiem ar zemiem 
ienākumiem vai patērētājiem ar īpašām 
sociālajām vajadzībām netiek liegta 
4. panta 1. punktā minētās piekļuves tīklam 
pieejamība vai izmantošana vai tādu 
pakalpojumu pieejamība vai izmantošana, 
kas 4. panta 3. punktā un 5., 6. un 7. pantā 
noteikti kā universālā pakalpojuma 
saistībās ietilpstoši un ko nodrošina 
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izraudzītie uzņēmumi. izraudzītie uzņēmumi.
3. Dalībvalstis papildus noteikumiem 
izraudzītajiem uzņēmumiem nodrošināt 
īpašus izvēles tarifus vai pildīt cenu griestu 
vai ģeogrāfiskās izlīdzināšanas prasības vai 
līdzīgas programmas var nodrošināt to, ka 
tiek sniegts atbalsts patērētājiem, kas 
apzināti kā patērētāji ar zemu ienākumu 
līmeni, ar invaliditāti vai ar īpašām 
sociālajām vajadzībām."

3. Dalībvalstis papildus noteikumiem 
izraudzītajiem uzņēmumiem nodrošināt 
īpašus izvēles tarifus vai pildīt cenu griestu 
vai ģeogrāfiskās izlīdzināšanas prasības vai 
līdzīgas programmas nodrošina to, ka tiek 
sniegts atbalsts patērētājiem, kas apzināti 
kā patērētāji ar zemu ienākumu līmeni, ar 
invaliditāti vai ar īpašām sociālajām 
vajadzībām."

Or. en

Pamatojums
Universālā pakalpojuma direktīvas 7. pants, kuru groza ar Komisijas priekšlikumu, uzliekt 
dalībvalstīm par pienākumu pieņemt īpašus pasākumus attiecībā uz lietotājiem, kas ir 
invalīdi. Ierosinātā grozījuma mērķis ir nodrošināt tādus pašus noteikumus, kādi paredzēti 
minētajā tiesību normā.

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(h) pasākumus jāveic uzņēmumam, kas 
nodrošina pieslēgumu un/vai 
pakalpojumus, lai ievērotu abonentu 
personas datu konfidencialitāti, un 
pasākumus, kurus varētu veikt, reaģējot 
uz starpgadījumiem saistībā ar drošību vai 
integritāti vai drošības vai integritātes 
apdraudējumiem un vājajām vietām.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi nodrošināt abonentu personas datu vislielāko aizsardzības līmeni. 
Pasākumi, kuri nav obligāti, nebūtu pietiekami, lai šo mērķi īstenotu. *
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2002/22/EK
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valsts pārvaldes iestādes veicina 
informācijas sniegšanu, lai lietotājiem un 
patērētājiem, izmantojot interaktīvas 
rokasgrāmatas vai līdzvērtīgus 
paņēmienus, būtu iespēja neatkarīgi 
novērtēt alternatīvu izmantošanas modeļu 
izmaksas. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
valsts pārvaldes iestādes rada iespēju 
izmantot šādas rokasgrāmatas vai 
paņēmienus, ja tie nav pieejami tirgū. 
Trešām personām ir tiesības bez maksas 
izmantot elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu sniedzēju un/vai tīkla 
nodrošinātāju publiskotos tarifus nolūkā 
pārdot vai darīt pieejamas šādas 
interaktīvas rokasgrāmatas vai 
līdzvērtīgus paņēmienus.

3. Valsts pārvaldes iestādes veicina 
informācijas sniegšanu, lai lietotājiem un 
patērētājiem, izmantojot interaktīvas 
rokasgrāmatas vai līdzvērtīgus 
paņēmienus, būtu iespēja neatkarīgi 
novērtēt alternatīvu izmantošanas modeļu 
izmaksas. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
valsts pārvaldes iestādes rada iespēju 
izmantot šādas rokasgrāmatas vai 
paņēmienus, ja tie nav pieejami tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ja rokasgrāmatas vai tehniskie apraksti, kas ļautu lietotājiem izdarīt neatkarīgu izmaksu 
novērtējumu, tirgū nav pieejami, ir pretrunīgi paredzēt, ka valsts pakalpojumu regulējošas 
iestādes (jādomā, ka bez maksas) veic publiskošanu, un vienlaikus ļaut trešām personām 
pārdot šādas rokasgrāmatas vai tehniskos aprakstus. 

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts pārvaldes iestādēm ir iespēja 
konkrētos gadījumos bloķēt piekļuvi 

Valsts pārvaldes iestādēm ir iespēja 
konkrētos gadījumos bloķēt piekļuvi 
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numuriem vai pakalpojumiem, ja tas ir 
pamatots ar krāpniecības vai ļaunprātīgas 
izmantošanas iemesliem.

numuriem vai pakalpojumiem, ja tas ir 
pamatoti krāpšanas vai ļaunprātīgas 
izmantošanas iemeslu dēļ. Dalībvalstis 
paredz iespēju pārsūdzēt tiesā lēmumus 
bloķēt piekļuvi noteiktiem numuriem un 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz valsts pakalpojumu regulējošo iestāžu lēmumiem, jo īpaši, ja tie ierobežo 
uzņēmumu piekļuvi tirgum, vienmēr jāparedz iespēja pārsūdzēt tos tiesā. 
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