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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums paredz grozīt Eiropas pašreizējo tiesisko regulējumu elektroniskās 
komunikācijas jomā, proti, to, ko nosaka pamatdirektīva, kā arī Atļaujas direktīva un 
Piekļuves direktīva, lai tādējādi panāktu, ka izveidojas īsts iekšējais telekomunikāciju tirgus. 
Priekšlikuma galvenie mērķi ir uzlabot elektroniskās komunikācijas efektivitāti, panākt, lai 
reglamentējošie pasākumi būtu efektīvāki un vienkāršāki gan operatoriem, gan arī valstu 
regulatīvajām iestādēm (VRI), un panākt Kopienas normu saskaņotību, tādējādi veicinot 
ieguldījumus un inovāciju, kā arī paplašinot patērētāju priekšrocības.

Svarīgākie grozījumi, kas ieviesti pamatdirektīvā, Atļaujas direktīvā un Piekļuves direktīvā, 
ietver spektra pārvaldības reformu, funkciju nodalīšanas ieviešanu un Komisijas pilnvaru 
pastiprināšanu attiecībā pret dalībvalstīm.

Ņemot vērā priekšlikumu, atzinuma sagatavotājs iesaka šādus grozījumus:

A. Pamatdirektīva:

● 6. panta pēdējā daļā, saistībā ar VRI konsultēšanas procedūras rezultātiem noteikto 
publicitāti, ir nepieciešams pastiprināt uzņēmumu sniegtās informācijas 
konfidencialitāti.

● 9. panta 4. punkta otrajā daļā, saistībā ar ierobežojumiem īpašas grupas pakalpojumu 
sniegšanā, ir nepieciešams precizēt, ka vispārējo interešu prasībām, uz kuriem balstīti 
šie ierobežojumi, ir jāparedz arī organizētās noziedzības novēršana, kā arī cīņa pret šo 
parādību.

● 19. panta 1. daļā, saistībā ar saskaņošanas pasākumiem, kuri Komisijai jāpieņem, ja 
pastāv atšķirības VRI veiktajos regulatīvajos uzdevumos, kas noteikti pamatdirektīvā 
un īpašajās direktīvās, Komisijai tiek piešķirta diskrecionāra vara attiecībā uz izvēli 
izdarīt „lēmumu” vai „ieteikumu”, lai gan kontrolēta reglamentēšanas procedūra ir 
paredzētai tikai lēmumam, tāpēc ir jāapšauba šāda nosacījuma pamatotība, jo 
Parlamenta līdzdalības nozīme galu galā kļūtu atkarīga no Komisijas izvēles.

● 21. panta 2. un 3. daļā, saistībā ar transnacionāliem strīdiem starp pusēm, kas atrodas 
dažādās dalībvalstīs, būtu jāprecizē, ka VRI centienu koordinēšana strīdu risināšanā 
var sniegties līdz kopīga lēmuma pieņemšanai.

B. Atļaujas direktīva:

 5. panta 2. daļā, saistībā ar radiofrekvenču un numuru izmantošanas tiesību 
piešķiršanu, ko veic dalībvalstis, labāk būtu atsaukties uz ierobežojumiem, kas balstīti 
uz kopējām interesēm, saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 9. panta 4. punkta otro daļu 
(pamatdirektīva).

● 10. pantā, saistībā ar nosacījumu ievērošanu attiecībā uz vispārēju atļauju vai 
izmantošanas tiesībām un īpašām saistībām, ir jāiekļauj 6.a punkts (jauns), kas paredz, ka 
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dalībvalstis vienmēr ļauj saskaņā ar iekšējiem tiesību aktiem tiesas kontrolei pakļaut 
sankcijas, kuras paredz 5. un 6. punkts.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Kamēr nav cita specifiskāka juridiskā 
pamata, nepieciešams atsaukties uz EK 
Līguma 95. pantu, atbilstīgi kuram, 
izmantojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes koplēmuma procedūru, pieņem 
vispārējus pasākumus, lai tuvinātu 
dalībvalstu normatīvos un administratīvos 
aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus 
izveidi vai darbību. Šis pants ir juridiskais 
pamats tiem tiesību aktiem, kuri tiek 
grozīti ar šo priekšlikumu, kas turklāt 
samērā horizontāls, kas pamato šo izvēli.
Tomēr pārvaldes iestādes izveide Eiropas 
līmenī varētu nodrošināt EK Līguma 308. 
panta kā vispārējā pamata piemērošanu, 
kaut arī atbilstīgi šim noteikumam, 
Eiropas Parlamentam nav pilnvaru 
piedalīties koplēmuma procedūrā.

Or. es

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
60.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60a) Ja Direktīvas 2002/21/EK 19. pantā 
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minētajā īpašajā gadījumā, Komisija  
konstatē, ka atšķirīga to valsts pārvaldes 
iestāžu regulēšanas uzdevumu īstenošana, 
kas konkrēti norādīti šajā un īpašajās 
direktīvās, var radīt šķērsli iekšējam 
tirgum, Komisija var, maksimāli ņemot 
vērā EEST iestādes atzinumu, ja tāds 
pieejams, pieņemt saskaņošanas 
pasākumus, kas sekmē 8. pantā noteikto 
mērķu sasniegšanu. Šie pasākumi varēs 
būt patiešām efektīvi tikai tad, ja tiem būs 
reglamentējoša iedarbība, proti, ja runa ir 
par lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai, kas 
paredzēta Lēmuma 2006/512/EK 5.a 
pantā, izņemot visa veida ieteikumus un 
citus nesaistošus pasākumus.

Or. es

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
60.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60b) Komisijas pilnvaru nostiprināšanas 
un EEST iestādes izveides mērķis ir 
spektra saprātīgāka un efektīvāka 
pārvaldība. To attiecīgā loma ir paredzēta, 
lai to pildītu ļoti saprātīgi un nemitīgi 
ņemot vērā uzņēmumu un lietotāju 
prasības. Turklāt ir acīmredzams, ka 
pārvaldes iestāde Eiropas mērogā neskars 
Komisijas kontroli, ko veic Eiropas 
Parlaments, tādējādi tās izveide nosaka, 
kas jāsniedz pastāvīga un pilnīga 
informācija Eiropas Parlamentam par šīs 
direktīvas piemērošanu.

Or. es
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
6. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts pārvaldes iestāde publisko 
apspriešanas rezultātus, izņemot 
gadījumus, kad informācija ir 
konfidenciāla saskaņā ar Kopienas un 
valsts tiesību aktiem par uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti.

Valsts pārvaldes iestāde publisko 
apspriešanas rezultātus, izņemot 
gadījumus, kad informācija ir 
konfidenciāla saskaņā ar Kopienas un 
valsts tiesību aktiem par uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti. Konfidenciālas 
informācijas nepamatotas izplatīšanas 
gadījumā valsts pārvaldes iestādes pēc 
attiecīgo uzņēmumu pieprasījuma 
nodrošina, lai nekavējoties tiktu pieņemti 
atbilstoši pasākumi.

Or. es

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno Kopienas tiesību aktos 
noteiktu vispārējo interešu mērķi, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, sociālās, 
reģionālās vai teritoriālās kohēzijas
veicināšana, radiofrekvenču neefektīvas 
izmantošanas novēršana, vai — kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem — veicina 
kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu.

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
konkrēta josla, ir pamatoti, ja ar to 
palīdzību īsteno Kopienas tiesību aktos 
noteiktu vispārējo interešu mērķi, 
piemēram, dzīvības aizsardzība, 
galvenokārt attiecībā uz organizētās 
noziedzības un terorisma novēršanu, kā 
arī šo parādību apkarošanu, sociālās, 
reģionālās vai teritoriālās kohēzijas 
veicināšana, radiofrekvenču neefektīvas 
izmantošanas novēršana, vai — kā 
paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem — veicina 
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kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu.

Or. es

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neierobežojot šīs direktīvas 9. pantu un 
Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6. un 8. pantu, ja 
Komisija konstatē, ka atšķirīga to valsts 
pārvaldes iestāžu regulēšanas uzdevumu 
īstenošana, kas konkrēti norādīti šajā 
direktīvā un īpašajās direktīvās, var radīt 
šķērsli iekšējam tirgum, Komisija var, 
maksimāli ņemot vērā EEST iestādes 
atzinumu, ja tāds pieejams, izdot ieteikumu 
vai lēmumu par šajā direktīvā un īpašajās 
direktīvās paredzēto noteikumu 
harmonizētu piemērošanu, lai turpinātu 
8. pantā izklāstīto mērķu īstenošanu.

1. Neierobežojot šīs direktīvas 9. pantu un 
Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6. un 8. pantu, ja 
Komisija konstatē, ka atšķirīga to valsts 
pārvaldes iestāžu regulēšanas uzdevumu 
īstenošana, kas konkrēti norādīti šajā 
direktīvā un īpašajās direktīvās, var radīt 
šķērsli iekšējam tirgum, Komisija var, 
maksimāli ņemot vērā EEST iestādes 
atzinumu, ja tāds pieejams, izdot ieteikumu 
vai lēmumu par šajā direktīvā un īpašajās 
direktīvās paredzēto noteikumu 
harmonizētu piemērošanu, lai turpinātu 8. 
pantā izklāstīto mērķu īstenošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija izdod ieteikumu atbilstīgi 
1. punktam, tā rīkojas saskaņā ar 
22. panta 2. punktā minēto procedūru.

svītrots
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Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes, veicot savus 
uzdevumus, maksimāli ņem vērā šādus 
ieteikumus. Ja valsts pārvaldes iestāde 
nolemj neievērot ieteikumu, tā informē 
Komisiju, pamatojot savu nostāju.

Or. es

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 22. punkts
Direktīva 2002/21/EK
21. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Jebkura puse var nodot strīdu 
izskatīšanai attiecīgajā valsts pārvaldes 
iestādē. Kompetentās valsts pārvaldes 
iestādes koordinē savu rīcību, lai cik 
iespējams, pieņemot kopīgu lēmumu, 
panāktu strīda izšķiršanu saskaņā ar 
8. pantā izklāstītajiem mērķiem.

Or. es

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 22. punkts
Direktīva 2002/21/EK
21. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts pārvaldes iestādes nekavējoties 
informē puses. Ja pēc četriem mēnešiem 
strīds nav izšķirts, ja prasību iesniegusī 
puse strīda izšķiršanu nav nodevusi tiesā 
un ja kāda no pusēm to pieprasa, valsts 
pārvaldes iestādes koordinē savu rīcību, lai 
izšķirtu strīdu saskaņā ar 8. pantā 

Valsts pārvaldes iestādes nekavējoties 
informē puses. Ja pēc četriem mēnešiem 
strīds nav izšķirts, ja puse, kuras tiesības ir 
aizskartas, strīda izšķiršanu nav nodevusi 
tiesā, valsts pārvaldes iestādes koordinē 
savu rīcību, lai, pieņemot kopīgu lēmumu, 
cik vien iespējams, izšķirtu strīdu saskaņā 
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izklāstītajiem mērķiem, maksimāli ņemot 
vērā ieteikumu, ko EEST iestāde izdevusi 
saskaņā ar Regulas […/EK] 18. pantu.

ar 8. pantā izklāstītajiem mērķiem, 
maksimāli ņemot vērā ieteikumu, ko EEST 
iestāde izdevusi saskaņā ar Regulas 
[…/EK] 18. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir nepieciešams piešķirt individuālas 
radiofrekvenču un numuru izmantošanas 
tiesības, dalībvalstis pēc pieprasījuma 
piešķir šādas tiesības jebkuram 
uzņēmumam, kas saskaņā ar vispārējo 
atļauju nodrošina vai izmanto tīklus vai 
pakalpojumus, ievērojot šīs direktīvas 6., 
6.a un 7. pantu un 11. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu un citus noteikumus, kas 
garantē šo resursu efektīvu izmantošanu 
saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva).

2. Ja ir nepieciešams piešķirt individuālas 
radiofrekvenču un numuru izmantošanas 
tiesības, dalībvalstis pēc pieprasījuma 
piešķir šādas tiesības jebkuram 
uzņēmumam, kas saskaņā ar vispārējo 
atļauju nodrošina vai izmanto tīklus vai 
pakalpojumus, ievērojot šīs direktīvas 6., 
6.a un 7. pantu un 11. panta 1. punkta c) 
apakšpunktu un citus noteikumus, kas 
garantē šo resursu efektīvu izmantošanu 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 9. panta 4. punkta otrās 
daļas.

Or. es

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/21/EK
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot īpašos kritērijus, ko 
dalībvalstis iepriekš noteikušas, lai 
piešķirtu radiofrekvenču izmantošanas 

Neierobežojot īpašos kritērijus, ko 
dalībvalstis iepriekš noteikušas, lai 
piešķirtu radiofrekvenču izmantošanas 
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tiesības radio un televīzijas apraides satura 
pakalpojumu nodrošinātājiem vispārējo 
interešu mērķu īstenošanai saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, šādas 
izmantošanas tiesības piešķir ar objektīvu, 
pārredzamu, nediskriminējošu un samērīgu 
procedūru palīdzību un — attiecībā uz 
radiofrekvencēm — saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta noteikumiem. Turklāt procedūras 
ir atklātas, izņemot gadījumus, kad 
iespējams apliecināt, ka radiofrekvenču 
izmantošanas individuālo tiesību 
piešķiršana radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumu nodrošinātājiem ir 
svarīga, lai izpildītu īpašu, dalībvalsts 
iepriekš noteiktu pienākumu, kas vajadzīgs 
vispārējo interešu mērķa sasniegšanai 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

tiesības radio un televīzijas apraides satura 
pakalpojumu nodrošinātājiem vispārējo 
interešu mērķu īstenošanai saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, šādas 
izmantošanas tiesības piešķir ar objektīvu, 
pārredzamu, nediskriminējošu un samērīgu 
procedūru palīdzību un — attiecībā uz 
radiofrekvencēm — saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta noteikumiem. Turklāt procedūras 
ir atklātas, izņemot gadījumus, kad 
iespējams apliecināt, ka radiofrekvenču 
izmantošanas individuālo tiesību 
piešķiršana radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumu nodrošinātājiem ir 
svarīga, lai izpildītu īpašu, dalībvalsts 
iepriekš noteiktu pienākumu, kas vajadzīgs 
vispārējo interešu mērķa sasniegšanai un 
jebkurā gadījumā atbilst Kopienas tiesību 
aktiem.

Or. es

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. pants – 8. punkts – da) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Iekļauj šādu 6.a punktu:
"6.a Dalībvalstīm atbilstīgi to tiesību 
aktiem, jānodoršina, ka 5. un 5. punktā 
paredzētie sodi

Or. es
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