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ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo priekšlikumu, ko Komisija ierosināja 2007. gada novembrī, groza pamatdirektīvu1, 
atļauju izsniegšanas direktīvu2 un piekļuves direktīvu3. Šā atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē 
„labākas regulēšanas” priekšlikumus šajā paketē, kā arī noteikti atbalsta to kopumā, jo šī 
pakete ir ļoti svarīga, lai uzlabotu īstu Eiropas iekšējo tirgu telekomunikāciju jomā. Paketes 
mērķis ir palielināt investīcijas, veicināt inovācijas un dot labumu patērētājiem elektronisko 
komunikāciju jomā, citiem vārdiem sakot, atbalstīt un turpmāk attīstīt tiesisko regulējumu 
tādai digitālajai ekonomikai, kas ir progresīva, vērsta uz tirgu un ļauj izmantot priekšrocības, 
ko sniedz pilnībā izveidots iekšējais tirgus, ko arī noteikti atbalsta šā atzinuma sagatavotājs.

Kaut arī šā atzinuma sagatavotājs augstu vērtē priekšlikumu par kopēju tiesisko regulējumu 
elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, piekļuvei, savstarpējam savienojumam 
un atļauju izsniegšanai, viņš uzskata, ka šajā jomā uzlabojumi vēl ir iespējami.

Spektra pārvaldība
Eiropas Savienībai ātri jāvirzās uz labākiem spektra pārvaldības veidiem, kas apvieno 
atvērtību, elastīgumu un saskaņošanu. Ir skaidri redzama vajadzība būt elastīgiem spektra 
izmantošanā un nodrošināt maksimālu efektivitāti.

Saskaņots viedoklis par spektra pārvaldību, kas likvidētu pretrunas 27 dažādās valsts spektra 
pārvaldības shēmās, būtu noderīgs, lai uzlabotu visas Eiropas un pārrobežu pakalpojumus.
Vienots spektra režīms savukārt ļauj lietotājiem baudīt tehnoloģiju un pakalpojumu labumus, 
tādējādi radot ekonomisku un sociālu ieguvumu (piem., standartierīču vērienīga ražošana, 
cenu pazemināšana un šķēršļu samazināšana, ienākot jauniem lietotājiem).
Šajā ziņā ir jāpievērš uzmanība frekvenču pārvaldībai un tīkla plānošanai, lai pēc iespējas 
novērstu traucējumus, jo tehnoloģiju parasta saskaņošana nevar atrisināt traucējumu 
problēmas.

Šā atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē to, ka Komisija paredz elastību spektra noteikšanā 
īpašai tehnoloģijai vai īpašiem pakalpojumiem. Elastīgāku izmantojumu atļaušana sekmēs 
inovācijas un ieguvumus patērētājiem. Tomēr dažas joslas būtu jārezervē vienai izmantošanai 
visā Eiropas Savienībā (piemēram, avārijas dienestiem), tādēļ ir vajadzīga piesardzība 
attiecībā uz tehnisko un pakalpojumu neitralitāti.
Tādēļ pakāpeniskai pieejai ir priekšroka salīdzinājumā ar revolucionāru reformu. Lai gan 
tehnoloģiskā neitralitāte novedīs pie inovatīvas un tehnoloģiskas attīstības, tomēr, lai labumu 
gūtu patērētāji, tā ir jāpapildina ar tirdzniecību, kas nodrošinātu konkurenci.

Komisija tiecas uz tirgus principiem pamatotu spektra tirdzniecību ar sekundāro tirdzniecību 
un izsolēm pievienot „tradicionālajai metodei”. Spektra tirdzniecība pati par sevi neuzlabo 
elastību spektra izmantošanā. Tai tomēr ir jāatvieglo piekļuve spektram un jānoved pie 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (OV L 108, 24.4.2002.)
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju 
tīklu un pakalpojumu atļaušanu (OV L 108, 24.4.2002.)
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko 
komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (OV L 108, 24.4.2002.)
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intensīvākas (tādēļ vērtīgākas) spektra izmantošanas. Tādēļ šā atzinuma sagatavotājs atbalsta 
izmantošanas tiesību tirgojamības ieviešanu visā Eiropas Savienībā noteiktām joslām, ja 
individuālās izmantošanas tiesības ir piešķirtas.

Jaunas koordinēšanas un regulatīvas pilnvaras
Komisija ierosina, lai valsts pārvaldes iestādēm tiktu piešķirtas pilnvaras noteikt 
dominējošiem operatoriem funkcionālo nošķirtību, ja tas palīdzētu palielināt konkurenci 
patērētājiem un nodrošinātu vienlīdzīgus spēles noteikumus operatoriem. Šā atzinuma 
sagatavotājs pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu, atzīstot, ka šis tiesiskās aizsardzības 
līdzeklis var nebūt piemērots visām dalībvalstīm, bet šādiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem 
valsts pārvaldes iestādēm ir jābūt pieejamiem.

Saskaņā ar šo priekšlikumu Komisijas pilnvaras ir paplašinātas. Komisijai ir veto tiesības 
attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu norādījumiem par dominējošo stāvokli, un Komisija ir 
pilnvarota izdot ieteikumus par visiem jautājumiem un lēmumus par numuriem. Šā atzinuma 
sagatavotājs ir pret tiem priekšlikumiem, kas piešķirtu Komisijai šādas veto tiesības.

Piekļuves veicināšana
Pašreizējais tiesiskais regulējums jau paredz vismazāk apgrūtinošas atļauju izsniegšanas 
shēmas piemērošanu, t.i., priekšroka ir tādai pieejai, kas nosaka vispārēju atļauju izsniegšanu.
Tomēr praksē spektra izmantošanas tiesības biežāk tiek noteiktas, izmantojot individuālās 
izmantošanas tiesības. Minētie priekšlikumi apstiprina vispārējo atļauju izsniegšanas pieeju 
un nosaka to kā noklusējuma metodi. Tie konsekventi paredz pienākumu pamatot gadījumus, 
kad ir jāpiešķir individuālās izmantošanas tiesības. Šāds pamatojums var būt nepieciešams, lai 
novērstu traucējumus vai sasniegtu vispārējo interešu mērķus. Šā priekšlikuma pamatdoma ir 
divējāda: i) novērst individuālo licenču izmantošanu kā noteikšanas metodi, kad tā nav 
nepieciešama, un tādējādi kopumā samazināt spektra piekļuves šķēršļus; ii) tehnikas 
sasniegumi arvien vairāk dod iespēju spektra kolektīvai izmantošanai.

Šā atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka patērētāju aizsardzība prasa stingrākus 
pasākumus, un tādēļ ierosina grozījumus, kas ievieš uzlabojumus šajos patērētāju aizsardzības 
jautājumos. Attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu pienākumiem un pilnvarām šajā 
priekšlikumā ir izklāstīti turpmākie pasākumi saistībā ar patērētāju aizsardzību. Šā atzinuma 
sagatavotājs cenšas stiprināt un precizēt minēto iestāžu nozīmi, lai panāktu uzlabojumus šajos 
patērētāju aizsardzības jautājumos.
Turklāt, kā to ir atzinusi Komisija, pilnībā funkcionējošs Eiropas mazumtirdzniecības tirgus 
vēl nav izveidots. Tādēļ ir vajadzīgi turpmāki konkrēti priekšlikumi, lai panāktu īsta iekšējā 
tirgus izveidošanu.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes savas pilnvaras īsteno 
neatkarīgi, objektīvi un pārredzami. Valsts 
pārvaldes iestādes nelūdz un neizpilda citu 
struktūru norādījumus par to, kā veikt 
ikdienas uzdevumus, kuri tām uzticēti 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar ko 
īsteno Kopienas tiesību aktus. Tikai 
pārsūdzības iestādes, kas izveidotas 
saskaņā ar 4. pantu, vai valsts tiesas ir 
pilnvarotas apturēt vai anulēt valsts 
pārvaldes iestāžu lēmumus. 

Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes savas pilnvaras īsteno 
neatkarīgi, objektīvi, pārredzami un laikus. 
Valsts pārvaldes iestādes nelūdz un 
neizpilda citu struktūru norādījumus par to, 
kā veikt ikdienas uzdevumus, kuri tām 
uzticēti saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar 
ko īsteno Kopienas tiesību aktus. Tikai 
pārsūdzības iestādes, kas izveidotas 
saskaņā ar 4. pantu, vai valsts tiesas ir 
pilnvarotas apturēt vai anulēt valsts 
pārvaldes iestāžu lēmumus. 

Or. en

Pamatojums

 Lai nodrošinātu konkurenci un inovācijas tirgū, valsts publisko pakalpojumu regulatoriem 
laikus jāreaģē, piemēram, uz tirgus analītiskajiem pārskatiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants - 4. punkts
Direktīva 2002/21/EK
4. pants - 1. punkts - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka termiņu šādu 
pārsūdzības rakstu izskatīšanai.

Or. en
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Pamatojums

 Pašlaik pārsūdzības procesu var apturēt uz vairākiem gadiem, un tad jau ir par vēlu risināt 
sākotnējo problēmu. Tāpēc ir jānosaka galīgais termiņš.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants - 5. punkts
Direktīva 2002/21/EK
5. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kas nodrošina elektronisko komunikāciju 
tīklus vai pakalpojumus, sniedz visu 
informāciju, ieskaitot finanšu informāciju, 
kura nepieciešama valsts pārvaldes 
iestādēm, lai tās varētu panākt atbilstību šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumiem 
vai saskaņā ar tām pieņemtiem lēmumiem. 
Šiem uzņēmumiem pieprasa sniegt arī 
informāciju par tīklu vai pakalpojumu 
turpmāku attīstību, kas varētu ietekmēt 
vairumtirdzniecības pakalpojumus, kas ir 
pieejami konkurentiem. Minētie uzņēmumi 
pēc pieprasījuma nekavējoties sniedz šādu 
informāciju, ievērojot valsts pārvaldes 
iestādes norādītos termiņus un detalizētības 
pakāpi. Valsts pārvaldes iestādes pieprasītā 
informācija ir samērīga ar iestādes veicamo 
uzdevumu. Valsts pārvaldes iestāde norāda 
iemeslus, kas pamato informācijas 
pieprasījumu.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kas nodrošina elektronisko komunikāciju 
tīklus vai pakalpojumus, sniedz visu 
informāciju, ieskaitot finanšu informāciju, 
kura nepieciešama valsts pārvaldes 
iestādēm, lai tās varētu panākt atbilstību šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumiem 
vai saskaņā ar tām pieņemtiem lēmumiem. 
Šiem uzņēmumiem pieprasa sniegt arī 
informāciju par tīklu vai pakalpojumu 
turpmāku attīstību, kas varētu ietekmēt 
vairumtirdzniecības pakalpojumus, kas ir 
pieejami konkurentiem. Minētie uzņēmumi 
pēc pieprasījuma nekavējoties sniedz šādu 
informāciju, ievērojot valsts pārvaldes 
iestādes norādītos termiņus un detalizētības 
pakāpi. Valsts pārvaldes iestādes pieprasītā 
informācija ir samērīga ar iestādes veicamo 
uzdevumu. Valsts pārvaldes iestāde norāda 
iemeslus, kas pamato informācijas 
pieprasījumu, vienlaikus nodrošinot 
uzņēmējdarbības konfidencialitāti 
saskaņā ar Kopienas un attiecīgās valsts 
likumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants - 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts pārvaldes iestādes, sadarbojoties 
ar Komisiju un EEST iestādi, veicina 
iekšējā tirgus attīstību, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas un īpašo direktīvu noteikumu 
konsekventu piemērošanu visās 
dalībvalstīs. Tālab tās jo īpaši sadarbojas ar 
Komisiju un EEST iestādi, lai noteiktu 
instrumentus un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus, kas ir vislabāk piemēroti 
konkrētu situāciju risināšanai tirgū.

2. Valsts pārvaldes iestādes, pārredzami 
sadarbojoties ar Komisiju un EEST iestādi, 
veicina iekšējā tirgus attīstību, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas un īpašo 
direktīvu noteikumu konsekventu 
piemērošanu visās dalībvalstīs. Tālab tās jo 
īpaši sadarbojas ar Komisiju un EEST 
iestādi, lai noteiktu instrumentus un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas ir 
vislabāk piemēroti konkrētu situāciju 
risināšanai tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants - 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants - 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja pasākuma projekts ir grozīts saskaņā 
ar 6. punktu, Komisija var pieņemt 
lēmumu, ar ko valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa konkrētā termiņā uzlikt īpašu 
pienākumu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu. 

svītrots

Šādi rīkojoties, Komisija īsteno tos pašus 
politikas mērķus, kas valsts pārvaldes 
iestādēm noteikti 8. pantā. Komisija 
maksimāli ņem vērā EEST iestādes 
atzinumu, kas iesniegts saskaņā ar 



PE404.724v01-00 8/10 PA\718014LV.doc

LV

Regulas […/EK] 6. pantu, jo īpaši sīki 
izstrādājot uzliekamā pienākuma vai 
pienākumu aprakstu.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu konsekvenci, tai pašā laikā neizjaucot iestāžu pilnvaru trauslo līdzsvaru un 
neiedragājot regulā iekļautos subsidiaritāte elementus, Komisijai ir jāuzņemas šķīrējtiesneša, 
nevis soģa loma.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants - 8. punkts - ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants - 2. punkts - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Panta 2. punkta c) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
„c) sekmējot un veicinot efektīvas un 
tirgus pieprasītas investīcijas, kā arī 
veicinot inovācijas; un”

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 7

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 

Ierobežojumi, ar ko nosaka, ka 
pakalpojuma sniegšanai jāizmanto 
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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. 

konkrēta josla, ir pamatoti tikai tad, ja ar to 
palīdzību īsteno:

a) Kopienas tiesību aktos noteiktu 
vispārējo interešu mērķi, piemēram, 
dzīvības aizsardzību, sociālās, reģionālās 
vai teritoriālās kohēzijas veicināšanu;
b) radiofrekvenču neefektīvas 
izmantošanas novēršanu; vai
c) kā paredzēts valsts tiesību aktos saskaņā 
ar Kopienas tiesību aktiem — veicina 
kultūras un valodu daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants - 13. punkts
Direktīva 2002/21/EK
12. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pasākumi, ko valsts pārvaldes iestādes 
veic saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami un samērīgi.

3. Pasākumi, ko valsts pārvaldes iestādes 
veic saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, samērīgi un pamatojas uz 
nediskriminācijas kritērijiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants - 17. punkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants - 5. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, var pieņemt lēmumu, 
ar ko vienu vai vairākus uzņēmumus 
atzīst par tādiem, kam ir būtiska ietekme 
minētajā tirgū, un uzliek tam/tiem vienu 
vai vairākus īpašus pienākumus saskaņā 
ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 9. līdz 13.a pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu. Šādi 
rīkojoties, Komisija ievēro 8. pantā 
izklāstītos politikas mērķus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu konsekvenci, tai pašā laikā neizjaucot iestāžu pilnvaru trauslo līdzsvaru un 
neiedragājot regulā iekļautos subsidiaritāte elementus, Komisijai ir jāuzņemas šķīrējtiesneša, 
nevis soģa loma.
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