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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus 
Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz 
elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par 
piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to 
savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu atļaušanu
(COM(2007)0247 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0697),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0427/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ekonomikas 
un monetārās komitejas, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, 
Kultūras un izglītības komitejas, Juridiskās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu Parlamentā, ja tā ir paredzējusi šo 
priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) ES elektronisko komunikāciju 
tiesiskā regulējuma mērķis ir izveidot 
ilgtspējīgu elektronisko komunikāciju 
“ekosistēmu”, kas balstās uz piedāvājumu 
un pieprasījumu, proti, piedāvājumu 
sekmē konkurētspējīgu ražojumu un 
pakalpojumu tirgus veidošana, bet 
pieprasījumu — aktīvākas norises 
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informācijas sabiedrībā. 

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīga vide konkurencei un ieguldījumiem telekomunikāciju nozarē balstās gan uz 
piedāvājumu, gan pieprasījumu. Parasti ekonomiskais regulējums vairāk balstās uz 
piedāvājumu, tomēr nedrīkst aizmirst arī par pieprasījumu.

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Mērķis ir līdz ar konkurences 
pilnveidošanos tirgū pakāpeniski 
samazināt īpašus nozares ex ante 
noteikumus un, galvenais, panākt, lai 
elektronisko komunikāciju jomu 
reglamentētu tikai un vienīgi konkurences 
tiesības. Ir iespējams, ka dalībvalstīs 
konkurence dažādos tirgos un dažādās 
nozarēs attīstās atšķirīgā ātrumā. Lai 
nodrošinātu regulējuma proporcionalitāti 
un tā pielāgošanu dažādiem konkurences 
apstākļiem, valsts pārvaldes iestādēm ir 
jāspēj atcelt reglamentējošās saistības 
tirgos un/vai ģeogrāfiskajās zonās, kurās 
ir efektīva infrastruktūras konkurence, arī 
tad, ja tās nav noteiktas kā atsevišķi tirgi. 
Valsts pārvaldes iestādēm jābūt arī 
tiesībām pieprasīt, lai tām ļauj izmantot 
tīkla komponentus un ar to saistītās 
iekārtas, lai veicinātu tīklu izveidi, jo 
īpaši — optisko šķiedru piekļuves tīklu 
izvietošanu.

Or. en

Pamatojums

Tas ir atgādinājums par to, ka, kamēr ex-ante regulējumam ir pārejas periods, saistību 
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atcelšana jāveic pakāpeniski un to var darīt arī vietējā/reģionu līmenī.

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Nākamās paaudzes tīkliem ir lielas 
iespējas sniegt priekšrocības patērētājiem 
visā Eiropas Savienībā. Tādēļ ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai nebūtu šķēršļu ilgtspējīgiem 
ieguldījumiem šo jauno tīklu attīstībā, 
vienlaikus sekmējot konkurenci un 
patērētāju izvēli.

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestāžu uzdevums ir veicināt ieguldījumus, lai veidotu ar iekārtām saistītu 
konkurenci un lai tā pēc iespējas lielākā mērā būtu veids, kā palielināt patērētāja 
priekšrocības.

Grozījums Nr. 4

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Izstrādājot šīs direktīvas noteikumus
par radiofrekvenču spektra pārvaldību, ir 
jāņem vērā starptautisko un reģionālo 
organizāciju (piemēram, Starptautiskās 
Elektrosakaru savienības (ITU) un Eiropas 
Pasta un telekomunikāciju administrāciju 
konferences (CEPT)) darbs jautājumos par 
radiofrekvenču pārvaldību, lai Kopienā un 
pasaulē nodrošinātu radiofrekvenču spektra 
efektīvu pārvaldību un tā izmantošanas 
saskaņošanu.

Or. en
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Pamatojums

Lai spektra pārvaldība būtu efektīva, tā ir jāsaskaņo ar plašu starptautisko saskaņošanas 
darba kārtību, ko veic ITU un CEPT.

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai gan ar spektra pārvaldību 
saistīti jautājumi ir dalībvalstu 
kompetencē, vienīgi ar koordinēšanu un 
attiecīgā gadījumā ar saskaņošanu 
Kopienas mērogā var panākt to, ka 
spektra izmantotāji iekšējā tirgū gūst 
pilnīgas priekšrocības un ka ES intereses 
var efektīvi aizstāvēt pasaulē.

Or. en

Pamatojums

ES pieeja attiecībā uz spektru ļauj panākt ievērojamus apjomradītus ietaupījumus un vērtības 
vairošanu (piemēram, kā GSM), vienlaikus ievērojot subsidiaritāti.

Grozījums Nr. 6

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Ja ir jāpieņem saskaņošanas 
pasākumi tādas Kopienas elektroniskās 
komunikācijas politikas īstenošanai, kas 
pārsniedz tehniskās izpildes pasākumus, 
tad Komisijai ir jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei likumdošanas 
priekšlikums.

Or. en
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Pamatojums

Ja ir paredzēti saskaņošanas pasākumi, ar kuriem reglamentējošie noteikumi jāpapildina ar 
jauniem, būtiskiem nosacījumiem, tad ir jāiesniedz likumdošanas priekšlikums. Komitoloģijas 
procedūra jāīsteno tikai attiecībā uz reglamentējošajos noteikumos ietverto nosacījumu tiešu 
piemērošanu vai papildināšanu ar nebūtiskiem elementiem.

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Jo īpaši ir jāpiešķir pilnvaras 
Komisijai pieņemt īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz paziņojumiem saskaņā ar 
Pamatdirektīvas 7. pantu; harmonizāciju 
spektra un numerācijas jomā, kā arī ar tīklu 
un pakalpojumu drošību saistītos 
jautājumos; vairāku valstu tirgu 
noteikšanu; standartu ieviešanu; tiesiskā 
regulējuma noteikumu saskaņotu 
piemērošanu. Turklāt ir jāpiešķir Komisijai 
pilnvaras pieņemt īstenošanas pasākumus, 
lai Piekļuves direktīvas I un II pielikumu 
atjauninātu atbilstīgi tirgus un tehnoloģijas 
attīstībai, un pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai harmonizētu atļauju 
izsniegšanas noteikumus, procedūras un 
nosacījumus attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaujām. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi 
un ir paredzēti, lai papildinātu šīs 
direktīvas, pievienojot jaunus nebūtiskus 
elementus, tie ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā. 
Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ šīs 
procedūras parastos termiņus nevar 
precīzi ievērot, Komisijai ir jābūt iespējai 
izmantot iepriekš minētā lēmuma 
5.a panta 6. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru.

(60) Jo īpaši ir jāpiešķir pilnvaras 
Komisijai pieņemt īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz paziņojumiem saskaņā ar 
Pamatdirektīvas 7. pantu; harmonizāciju 
spektra un numerācijas jomā, kā arī ar tīklu 
un pakalpojumu drošību saistītos 
jautājumos; vairāku valstu tirgu 
noteikšanu; standartu ieviešanu; tiesiskā 
regulējuma noteikumu saskaņotu 
piemērošanu. Turklāt ir jāpiešķir Komisijai 
pilnvaras pieņemt īstenošanas pasākumus, 
lai Piekļuves direktīvas I un II pielikumu 
atjauninātu atbilstīgi tirgus un tehnoloģijas 
attīstībai, un pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai harmonizētu atļauju 
izsniegšanas noteikumus, procedūras un 
nosacījumus attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaujām. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi 
un ir paredzēti, lai papildinātu šīs 
direktīvas, pievienojot jaunus nebūtiskus 
elementus, tie ir jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā. 
Ņemot vērā to, ka regulatīvās kontroles 
procedūras norise parastajos termiņos
varētu dažās izņēmuma situācijās kavēt 
izpildes pasākumu savlaicīgu 
pieņemšanu, Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai vajadzētu rīkoties 
ātri, lai nodrošinātu šo pasākumu 
savlaicīgu pieņemšanu.
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Or. en

Pamatojums

Nenovēršamu steidzamu un pamatotu iemeslu dēļ Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai vajadzētu rīkoties ātri, lai nodrošinātu komitoloģijas pasākumu savlaicīgu 
pieņemšanu.

Grozījums Nr. 9

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/21/EK
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo direktīvu izveido elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu, elektronisko 
komunikāciju tīklu, saistītu iekārtu un 
saistītu pakalpojumu, kā arī konkrētu, ar 
termināliekārtām saistītu aspektu saskaņotu 
regulējumu. Tā nosaka valsts pārvaldes 
iestāžu uzdevumus un izveido procedūru 
kopumu, lai nodrošinātu saskaņotu 
reglamentējošo noteikumu piemērošanu 
visā Kopienā.

1. Ar šo direktīvu izveido elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu, elektronisko 
komunikāciju tīklu, saistītu iekārtu un 
saistītu pakalpojumu, kā arī konkrētu, ar 
termināliekārtām saistītu aspektu saskaņotu 
regulējumu attiecībā uz piekļuves 
nodrošināšanu galalietotājiem invalīdiem. 
Tā nosaka valsts pārvaldes iestāžu 
uzdevumus un izveido procedūru kopumu, 
lai nodrošinātu saskaņotu reglamentējošo 
noteikumu piemērošanu visā Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešamības skaidrot, ka minētie aspekti, kas saistīti ar termināliekārtām, ir 
piekļuves aspekti.

Grozījums Nr. 10

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „saistītās iekārtas” ir iekārtas un 
aprīkojums, kas saistīts ar elektronisko 
komunikāciju tīklu un/vai ar elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu un kas pieļauj 
un/vai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu 
ar minētā tīkla un/vai pakalpojuma 
palīdzību, vai kam ir minētajām darbībām 
vajadzīgais potenciāls; tās ietver numuru 
vai adrešu translācijas sistēmas, nosacītās 
piekļuves sistēmas un elektroniskos 
programmu ceļvežus, kā arī fizisko 
infrastruktūru, piemēram, kabeļu 
kanalizāciju, stabus, ārtelpu sadales 
punktus un ēkas;”

e) „saistītās iekārtas” ir iekārtas un 
aprīkojums, kas saistīts ar elektronisko 
komunikāciju tīklu un/vai ar elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu un kas pieļauj
un/vai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu 
ar minētā tīkla un/vai pakalpojuma 
palīdzību, vai kam ir minētajām darbībām 
vajadzīgais potenciāls; tās ietver numuru 
vai adrešu translācijas sistēmas, nosacītās 
piekļuves sistēmas un elektroniskos 
programmu ceļvežus, kā arī fizisko 
infrastruktūru, piemēram, ēku ieejas, 
elektroinstalāciju, augstas atbalsta 
konstrukcijas, stabus, antenas, kabeļu 
kanalizāciju, kabeļu akas un ārtelpu 
sadales punktus;”

Or. en

Pamatojums

Ir labāk, ja fiziskās infrastruktūras uzskaitījums ir tāds pats kā Pamatdirektīvas 12. pantā un 
Piekļuves direktīvas 12. pantā (izņemot “elektroinstalāciju”, kas nav tīkla saistīto iekārtu 
daļa, bet gan daļa no paša tīkla). Izteiciens “augstas konstrukcijas” papildina visu to augsto 
konstrukciju nozīmi, kuras izmanto ieinteresētās puses stabu un tādu antenu kā augstu torņu 
(piemēram, Eifeļa tornis Parīzē) vai ūdenstorņu u.c. uzstādīšanai.

Grozījums Nr. 11

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valstī 
darbojas efektīvs mehānisms, lai jebkuram 
lietotājam vai uzņēmumam, kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus un/vai 
pakalpojumus un ko ir ietekmējis valsts 
pārvaldes iestādes lēmums, būtu tiesības 
pārsūdzēt lēmumu pārsūdzības iestādē, kas 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka valstī 
darbojas efektīvs mehānisms, lai jebkuram 
lietotājam vai uzņēmumam, kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus un/vai 
pakalpojumus un ko ir ietekmējis valsts 
pārvaldes iestādes lēmums, būtu tiesības 
pārsūdzēt lēmumu pārsūdzības iestādē, kas 
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ir neatkarīga no iesaistītajām pusēm. Šai 
iestādei, kas var būt tiesa, ir attiecīga 
lietpratība, lai tā varētu pildīt savas 
funkcijas. Dalībvalstis nodrošina to, ka tiek
ņemti vērā lietas apstākļi un ka pastāv 
efektīva pārsūdzības kārtība.

ir neatkarīga no iesaistītajām pusēm. Šai 
iestādei, kas var būt tiesa, ir attiecīga 
lietpratība, lai tā varētu efektīvi pildīt savas 
funkcijas. Dalībvalstis nodrošina, lai 
pienācīgi tiktu ņemti vērā lietas apstākļi,
lai tiktu izveidots efektīvs pārsūdzības 
mehānisms un lai lietas izskatīšana 
pārsūdzības iestādē nebūtu nevajadzīgi 
ilga.

Or. en

Pamatojums

Pārsūdzības mehānisma galvenie elementi ir efektivitāte un saprātīgs lietas izskatīšanas 
ilgums. Pārsūdzības iestāžu lietpratībai jābūt tās neatņemamai sastāvdaļai, nevis tikai 
“pieejamai”.

Grozījums Nr. 12

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 
7. panta 10. punkts, 20. vai 21. pants, un ja 
vien atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos nav paredzēts 
citādi, dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes dod ieinteresētajām 
aprindām iespēju pieņemamā termiņā 
izteikt komentārus par pasākuma projektu, 
ja minētās iestādes plāno saskaņā ar šo 
direktīvu vai īpašajām direktīvām veikt 
pasākumus, kuriem ir būtiska ietekme uz 
konkrēto tirgu, vai arī plāno noteikt 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 
3. punktu un 9. panta 4. punktu.

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 
7. panta 10. punkts, 20. vai 21. pants, un ja 
vien atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos nav paredzēts 
citādi, dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādes dod ieinteresētajām 
aprindām iespēju pieņemamā termiņā 
izteikt komentārus par pasākuma projektu, 
ja minētās iestādes plāno saskaņā ar šo 
direktīvu vai īpašajām direktīvām veikt 
pasākumus vai arī plāno noteikt 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 
3. punktu un 9. panta 4. punktu, kuram ir 
būtiska ietekme uz konkrēto tirgu.

Or. en
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Pamatojums

Teikuma uzbūves precizējums.

Grozījums Nr. 13

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzlikt, grozīt vai anulēt kādu operatora 
pienākumu, piemērojot 16. pantu saistībā 
ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu un 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Veto tiesības attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem aizstāj ar mehānismu, kas noteikts 
-7.a pantā (jauns).

Grozījums Nr. 14

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija trīs mēnešu laikā saskaņā 
ar 5. punktu izdod lēmumu, ar ko 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 
pieprasa anulēt pasākuma projektu, valsts 
pārvaldes iestāde groza vai anulē minēto 
pasākuma projektu. Ja pasākuma 
projektu groza, valsts pārvaldes iestāde 
organizē sabiedrisku apspriešanu saskaņā 
ar 6. pantā minētajām procedūrām, un 
saskaņā ar 3. punkta noteikumiem 

svītrots
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atkārtoti paziņo Komisijai grozīto 
pasākuma projektu.

Or. en

Pamatojums

Veto tiesības attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem aizstāj ar mehānismu, kas noteikts 
-7.a pantā (jauns).

Grozījums Nr. 15

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

Or. en

Pamatojums

Veto tiesības attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem aizstāj ar mehānismu, kas noteikts 
-7.a pantā (jauns).



PR\720897LV.doc 15/63 PE398.542v02-00

LV

Grozījums Nr. 16

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Valsts pārvaldes iestāde paziņo 
Komisijai visus galīgos pasākumus, uz ko 
attiecas 7. panta 3. punkta a) un 
b) apakšpunkta nosacījumi.

“9. Valsts pārvaldes iestāde paziņo 
Komisijai visus galīgos pasākumus, kas 
minēti 7. panta 3. punktā.”

Or. en

Pamatojums

Veto tiesības attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem aizstāj ar mehānismu, kas noteikts 
-7.a pantā (jauns).

Grozījums Nr. 17

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
-7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) Pievieno šādu -7.a pantu:
“-7.a pants
Tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
konsekventas piemērošanas kārtība
1. Ja valsts pārvaldes iestāde ir 
nodomājusi veikt pasākumus, lai uzliktu, 
grozītu vai atceltu operatora pienākumus, 
piemērojot 16. pantu saistībā ar 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu, 9.–13. pantu, 13.a un 
13.b pantu un Direktīvas 2002/22/EK 
(Universālā pakalpojuma direktīva) 
17. pantu, Komisijai un valsts pārvaldes 
iestādēm citās dalībvalstīs ir viens mēnesis 
laika, sākot no pasākuma projekta 
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paziņošanas dienas, lai attiecīgajai valsts 
pārvaldes iestādei nosūtītu piezīmes.
2. Ja pasākuma projektā ir paredzēts 
uzlikt, grozīt vai atcelt citus operatora 
pienākumus, nevis tos, kas minēti 
Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīvas) 13.a un 13.b pantā, Komisija 
tādā pašā laika periodā var darīt zināmus 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei un 
Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru 
organizācijai (BERT) iemeslus, kādēļ tā 
uzskata, ka pasākuma projekts radīs 
šķēršļus vienotā tirgus izveidei, un kādēļ 
tai ir nopietnas bažas par pasākuma 
projekta atbilstību Kopienas tiesībām. 
Šajā gadījumā saskaņā ar Komisijas 
paziņojumu pasākuma projektu nepieņem 
vēl divus mēnešus.
Ja šāda paziņojuma nav, attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde var pieņemt pasākuma 
projektu, maksimāli ņemot vērā jebkādas 
piezīmes, kuras ir iesniegusi Komisija vai 
kāda cita valsts pārvaldes iestāde.
3. Divu mēnešu laikā, kā noteikts 
2. punktā, Komisija, BERT un attiecīgā 
valsts pārvaldes iestāde cieši sadarbojas 
nolūkā noteikt vispiemērotākos un 
visefektīvākos pasākumus, ņemot vērā 
8. pantā noteiktos mērķus, kā arī 
pienācīgi ņemot vērā tirgus dalībnieku 
viedokli un nepieciešamību nodrošināt 
regulējuma prakses konsekvenci.
Šo pašu divu mēnešu laikā BERT, 
pamatojoties uz vienkāršu vairākumu, 
sniedz atzinumu, kurā apstiprina 
pasākuma projekta piemērotību un 
efektivitāti vai norāda, ka pasākuma 
projektā jāizdara izmaiņas, un tādēļ šajā 
sakarā iesniedz īpašu priekšlikumu. 
Atzinums ir jāpublisko.
Ja BERT ir sniegusi pamatotu atzinumu, 
kurā tā norāda, ka pasākuma projektā 
jāizdara izmaiņas, Komisija, maksimāli 
ņemot vērā šo atzinumu, var pieņemt 
pamatotu lēmumu, kurā Komisija 
attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei prasa 
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grozīt pasākuma projektu un šajā sakarā 
sniedz īpašu priekšlikumu.
Ja BERT ir sniegusi pamatotu atzinumu, 
kurā tā apstiprina pasākuma projekta 
piemērotību un efektivitāti, attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde, maksimāli ņemot vērā 
visus Komisijas un BERT ieteikumus, var 
pieņemt pasākuma projektu. 
4. Ja pasākuma projektā ir paredzēts 
uzlikt, grozīt vai atcelt kādu pienākumu, 
kas minēts Direktīvas 2002/19/EK 
(Piekļuves direktīvas) 13.b pantā, 
pasākuma projektu nepieņem vēl divus 
mēnešus pēc 7. panta 3. punktā norādītā 
perioda beigām.
Šo divu mēnešu laikā Komisija, BERT un 
attiecīgā valsts pārvaldes iestāde cieši 
sadarbojas nolūkā noteikt 
vispiemērotākos un visefektīvākos 
pasākumus, ņemot vērā 8. pantā noteiktos 
mērķus, kā arī pienācīgi ņemot vērā tirgus 
dalībnieku viedokli un nepieciešamību 
nodrošināt regulējuma prakses 
konsekvenci.
Šo pašu divu mēnešu laikā BERT, 
pamatojoties uz vienkāršu vairākumu, 
izdod atzinumu, kurā apstiprina 
pasākuma projekta piemērotību un 
efektivitāti vai norāda, ka pasākuma 
projektu nav jāpiemēro. Šis atzinums 
jāpublisko.
Tikai tad, ja Komisija un BERT 
apstiprina pasākuma projekta piemērotību 
un efektivitāti, attiecīgā valsts pārvaldes 
iestāde, maksimāli ņemot vērā visus 
Komisijas un BERT ieteikumus, var 
pieņemt pasākuma projektu.
5. Trīs mēnešu laikā, sākot no dienas, kad 
Komisija saskaņā ar 3. punktu izdod 
pamatotu lēmumu, ar ko attiecīgajai 
valsts pārvaldes iestādei pieprasa izdarīt 
izmaiņas pasākuma projektā, valsts 
pārvaldes iestāde groza vai anulē minēto 
pasākuma projektu. Ja pasākuma 
projektu groza, valsts pārvaldes iestāde 
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organizē sabiedrisku apspriešanu saskaņā 
ar 6. pantā minēto kārtību un saskaņā ar 
7. punkta noteikumiem atkārtoti informē 
Komisiju par grozīto pasākuma projektu.

Or. en

Pamatojums

Ir priekšlikums aizstāt Komisijas veto tiesības attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ar 
jaunu “kopregulēšanas” procedūru, kas paredz ciešu Komisijas, BERT un valsts pārvaldes 
iestādes sadarbību. Ierosinātās procedūras mērķis ir rast risinājumu, izmantojot drīzāk 
profesionālapskati, nevis uzliekot veto “sodu”, kā minēts augstāk. Komisijai un BERT (ar 
balsu vairākumu) vajadzētu piekrist nepieciešamībai izdarīt grozījumus pasākuma projektā, 
ko piedāvā valsts pārvaldes iestāde, lai Komisija šajā jautājumā varētu pieņemt lēmumu. 
Pretējā gadījumā valsts pārvaldes iestādei maksimāli jāņem vērā Komisijas un BERT 
piezīmes.

Grozījums Nr. 18

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem 
saskaņā ar 22. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var piemērot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem 
saskaņā ar 22. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. Ir 
jāapspriežas ar BERT.

Or. en

Pamatojums

Ar BERT ir jāapspriežas par ikvienu izpildes pasākumu, kas minēts 7. pantā. Steidzamības 
procedūras izmantošana nav pamatota.
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Grozījums Nr. 19

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vien 9. pantā par radiofrekvencēm nav 
norādīts citādi, dalībvalstis maksimāli ņem 
vērā nepieciešamību panākt tehnoloģiskā 
ziņā neitrālus noteikumus un nodrošina to, 
ka tāpat rīkojas arī valsts pārvaldes 
iestādes, veicot šajā direktīvā un īpašajās 
direktīvās noteiktos regulēšanas 
uzdevumus, jo īpaši tos, kas paredzēti 
pilnvērtīgas konkurences nodrošināšanai.

Ja vien 9. pantā par radiofrekvencēm nav 
norādīts citādi vai ja vien nav prasības 
rīkoties citādi, lai nodrošinātu 2.–4. 
punktā norādīto mērķu izpildi, dalībvalstis 
maksimāli ņem vērā nepieciešamību 
panākt tehnoloģiskā ziņā neitrālus 
noteikumus un nodrošina to, ka tāpat 
rīkojas arī valsts pārvaldes iestādes, veicot 
šajā direktīvā un īpašajās direktīvās 
noteiktos regulēšanas uzdevumus, jo īpaši 
tos, kas paredzēti pilnvērtīgas konkurences 
nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

Tehnoloģiju neitralitātes princips ir nepieciešams, lai nekavētu tehnoloģisko jaunradi 
nākotnē, bet attiecībā uz to tomēr ir jānosaka ierobežojumi, ja tas ir tiešā pretrunā ar 
regulējuma galvenajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 20

Priekšlikums direktīvai – 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) 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
“c) mudinot ieguldīt infrastruktūrā tā, lai 
sekmētu efektivitāti un ilgtspējīgu 
konkurenci, un veicinot jaunradi, un”

Or. en
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Pamatojums

Ilgtspējīgas konkurences veicināšana ir garantija, ka patērētājs pozitīvās sekas jutīs 
ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 21

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) Panta 3. punkta c) apakšpunktu 
svītro.

Or. en

Pamatojums

Punkts ir ietverts 8. panta jaunajā 4.a punktā.

Grozījums Nr. 22

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a) 8. pantu papildina ar šādu 
4.a punktu:
“4.a Valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar 
2., 3. un 4. punktā norādītajiem politikas 
mērķiem objektīvi, pārredzami, bez 
diskriminācijas un samērīgi piemēro 
regulējošus principus, inter alia:
a) nodrošinot, ka līdzīgos apstākļos 
nepastāv diskriminācija attieksmē pret 
uzņēmumiem, kas nodrošina elektronisko 
komunikāciju tīklus un pakalpojumus;
b) ņemot vērā dažādus apstākļus, kas 
dalībvalstīs un dažādās dalībvalstu 
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ģeogrāfiskajās zonās saistīti ar 
konkurenci un patērētājiem;
c) uzliekot ex-ante reglamentējošas 
saistības tikai gadījumos, kad konkurence 
nav efektīva, un atvieglojot vai atceļot tās, 
tiklīdz konkurence kļūst efektīva;
d) sekmējot reglamentēšanas 
paredzamību, tādējādi stimulējot jaunradi 
un ieguldījumus infrastruktūrā un 
nodrošinot patērētājiem priekšrocības.”

Or. en

Pamatojums

Nebija panta nosaukumā norādīto reglamentēšanas principu. Ir svarīgi novērst šo trūkumu, 
jo minētajiem principiem ir būtiska nozīme lielākas konsekvences nodrošināšanā, piemērojot 
regulējuma noteikumus.

Grozījums Nr. 23

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b) Iekļauj šādu 8.a pantu:
“8.a pants
Radiofrekvenču spektra politiku 
koordinēšana Kopienā
1. Dalībvalstis sadarbojas gan savstarpēji, 
gan ar Komisiju radiofrekvenču 
izmantošanas stratēģiskajā plānošanā un 
saskaņošanā Kopienā. 
2. Dalībvalstis nodrošina politikas pieeju 
koordinēšanu un attiecīgā gadījumā arī 
koordinē saskaņotos nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu, kas 
vajadzīga iekšējā tirgus izveidei un tā 
darbībai.
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3. Dalībvalstis nodrošina koordinētu un 
savlaicīgu tādas informācijas sniegšanu, 
kas attiecas uz radiofrekvenču spektra 
piešķiršanu, pieejamību un izmantošanu 
Kopienā.
4. Dalībvalstis nodrošina efektīvu 
Kopienas interešu koordināciju 
starptautiskās organizācijās, ja 
radiofrekvenču spektra izmantošana 
ietekmē Kopienas politiku.
5. Izveido Radiofrekvenču spektra 
politikas komiteju (RSPC), lai varētu 
izpildīt 1.–4. punktā noteiktos mērķus.
RSPC konsultē Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par jautājumiem, 
kas saistīti ar radiofrekvenču spektru. 
RSPC sastāvā ir pa vienam augsta līmeņa 
pārstāvim no valsts pārvaldes iestādes, kas 
katrā dalībvalstī atbild par radiofrekvenču 
spektra politiku. Komisija komitejas darbā 
piedalās bez balsstiesībām.
6. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas RSPC, pamatojoties uz 
vienkāršu balsu vairākumu, pieņem 
lēmumus. Katrai dalībvalstij ir viena 
balss, Komisija balsošanā nepiedalās.
7. Komisija, maksimāli ņemot vērā RSPC 
atzinumu, reizi trijos gados formulē 
kopējās politikas mērķus un izdod 
nesaistošas norādes par Kopienas 
radiofrekvenču spektra politikas attīstību.
8. Komisija, maksimāli ņemot vērā RSPC 
atzinumu, ierosina likumdošanas 
pasākumus, lai izpildītu 7. punktā 
noteiktos kopējās politikas mērķus.
9. Gadījumos, kad ir nepieciešama 
Kopienas interešu efektīva koordinēšana 
starptautiskajās organizācijās, Komisija 
ar RSPC piekrišanu var ierosināt Eiropas 
Parlamentam un Padomei sarunu 
mandātu.
10. RSPC iesniedz Eiropas Parlamentam 
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un Padomei gada darbības pārskatu.”

Or. en

Pamatojums

Efektīva politikas struktūra ir vajadzīga, lai nodrošinātu gan dalībvalstu savstarpējo 
sadarbību, gan to sadarbību ar Komisiju attiecībā uz radiofrekvenču spektra stratēģijas 
plānošanu Kopienā. Labāku spektra pārvaldību Eiropas Savienībā var nodrošināt tikai ar 
politikas pieeju labāku koordinēšanu. Tādēļ ir vajadzīga saskaņotāka ES dalībvalstu 
koordinēšana starptautiskajā forumā. Jaunā, pilnveidotā komiteja — RSPC —, kura izveidota 
uz Radiofrekvenču spektra komitejas un radiofrekvenču spektra politikas grupas bāzes, 
palīdzēs izveidot vienotu ES radiofrekvenču spektra politiku.

Grozījums Nr. 24

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) maksimāli nodrošinātu radiofrekvenču 
koplietošanu, ja šo frekvenču 
izmantošanai vajadzīga vispārēja atļauja,
vai

c) maksimāli nodrošinātu radiofrekvenču 
efektīvu izmantošanu, tostarp palielinātu
radiofrekvenču koplietošanu, vai

Or. en

Pamatojums

Ir jāievēro spektra koplietošana neatkarīgi no atļaujas veida.

Grozījums Nr. 25

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 

4. Ja vien šā punkta otrajā daļā vai 
atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
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pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas 
atvēlētas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem. Tomēr dalībvalstis var 
paredzēt samērīgus un nediskriminējošus 
ierobežojumus attiecībā uz sniedzamo 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
veidiem.

pasākumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis nodrošina to, ka visu veidu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
var sniegt radiofrekvenču joslās, kas 
pieejamas elektronisko komunikāciju 
pakalpojumiem, kā noteikts valsts 
frekvenču piešķiršanas sarakstos un ITU 
noteikumos par radiosakariem. Tomēr 
dalībvalstis var paredzēt samērīgus un 
nediskriminējošus ierobežojumus attiecībā 
uz sniedzamo elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu veidiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pakalpojumu neitralitāti ir jāparedz iespējas, ko piedāvā ITU noteikumi par 
radiosakariem, kuros ir noteikts, kādi pakalpojumi var līdzāspastāvēt dažādās joslās.

Grozījums Nr. 26

Priekšlikums direktīvai – 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 
elektronisko komunikāciju pakalpojuma 
sniegšanai jāizmanto konkrēta josla, ir 
pamatoti, ja ar to palīdzību saskaņā ar 
Kopienas tiesībām īsteno valsts 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.

Or. en
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Pamatojums

Katras dalībvalsts ziņā ir jāatstāj vispārēju interešu mērķu interpretācija.

Grozījums Nr. 27

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumu, ar ko aizliedz sniegt 
jebkādu citu pakalpojumu konkrētā joslā, 
var noteikt vienīgi tad, ja to pamato 
vajadzība netraucēti sniegt dzīvības 
aizsardzības pakalpojumus.

Ierobežojumu, ar ko aizliedz sniegt 
jebkādu citu elektronisko komunikāciju
pakalpojumu konkrētā joslā, var noteikt 
vienīgi tad, ja to pamato vajadzība 
netraucēti sniegt dzīvības aizsardzības 
pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Noteikums attiecas tikai uz elektronisko komunikāciju pakalpojumu, nevis uz jebkuru 
pakalpojumu (meteoroloģijas, zinātnes, militāru u.c.).

Grozījums Nr. 28

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[2010. gada 1. janvārī], dalībvalstis 
nodrošina to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību turētāji, kuriem šādas 
tiesības piešķirtas pirms minētā datuma, 
var iesniegt kompetentajai valsts pārvaldes 
iestādei pieteikumu atkārtoti izvērtēt 
viņiem piešķirto tiesību ierobežojumus 

1. Piecu gadu laikposmā, kas sākas 
[pārejas perioda datums], dalībvalstis var 
nodrošināt to, ka radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību turētāji, kuriem šādas 
tiesības piešķirtas pirms minētā datuma uz 
laiku, kas nav mazāks par pieciem 
gadiem, var iesniegt kompetentajai valsts 
pārvaldes iestādei pieteikumu atkārtoti 
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saskaņā ar 9. panta 3. un 4. punktu. izvērtēt viņiem piešķirto tiesību 
ierobežojumus saskaņā ar 9. panta 3. un 
4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams atkārtoti izvērtēt tiesības, kas zaudē spēku pirms piecu gadu pārejas 
perioda beigām.

Grozījums Nr. 29

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
nodrošina radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tad atkārtotas izvērtēšanas 
pieteikumu var iesniegt tikai par to 
radiofrekvenču daļu, kuras ir vajadzīgas
šāda mērķa sasniegšanai. Attiecībā uz to 
radiofrekvenču daļu, kura 9. panta 3. un 
4. punkta piemērošanas rezultātā minētā 
mērķa sasniegšanai vairs nav vajadzīga, 
piemēro jaunu piešķīruma procedūru 
atbilstīgi Atļauju izsniegšanas direktīvas 
7. panta 2. punktam.

2. Ja 1. punktā minētais tiesību turētājs 
nodrošina radio vai televīzijas apraides 
satura pakalpojumus un radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības viņam piešķirtas 
konkrēta vispārējo interešu mērķa 
sasniegšanai, tostarp raidpakalpojumu 
nodrošināšanai, tad tiesības izmantot 
radiofrekvenču daļu, kas ir vajadzīga šāda 
mērķa sasniegšanai, paliek nemainīgas, 
līdz tās izbeidzas. Attiecībā uz to 
radiofrekvenču daļu, kura minētā mērķa 
sasniegšanai vairs nav vajadzīga, piemēro 
jaunu piešķīruma procedūru atbilstīgi šīs 
direktīvas 9. panta 3. un 4. punktam un 
Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 
izsniegšanas direktīvas) 7. panta 
2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Apraides pakalpojumu sniedzējiem ir jāturpina sniegt raidpakalpojumus un pat jāturpina tos 
pilnveidot (t.i., HDTV) pēc pārejas uz digitālo apraidi. Digitālo dividenžu daļa, kuru 
neizmantos apraides nolūkiem, atkārtoti jāpiešķir citiem nolūkiem atbilstoši jaunajiem 
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noteikumiem.

Grozījums Nr. 30

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi 
bez valsts pārvaldes iestādes iepriekšējas 
piekrišanas var nodot vai iznomāt citiem 
uzņēmumiem individuālās tiesības 
izmantot radiofrekvences joslās, attiecībā 
uz kurām šāda tiesību nodošana vai 
iznomāšana ir atļauta atbilstīgi 9.c pantam 
pieņemtajos īstenošanas pasākumos.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi 
var nodot vai iznomāt citiem uzņēmumiem 
individuālās tiesības izmantot 
radiofrekvences joslās, attiecībā uz kurām 
šāda tiesību nodošana vai iznomāšana ir 
atļauta atbilstīgi 9.c pantam pieņemtajos 
īstenošanas pasākumos, ar nosacījumu, ka 
šāda nodošana vai iznomāšana ir saskaņā 
ar valstī noteikto kārtību un ka nodošanas 
vai iznomāšanas rezultātā radiofrekvenču 
joslā sniegtajos pakalpojumos nenotiek 
izmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Tirgojamības principam nevajadzētu izraisīt spekulāciju vai nelīdzsvarotību pakalpojumu 
dažādībā. Turklāt nedrīkst ignorēt valstī noteikto kārtību, jo spektra pārvaldība ir valstu 
kompetence.

Grozījums Nr. 31

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības tiek paziņots par 
spektra piešķīrumiem atbildīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm un darīts zināms 

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmuma 
nodoms nodot radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības, kā arī īstenotas 
nodošanas rezultāts tiek paziņots par 
spektra piešķīrumiem kompetentajām
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atklātībai. Ja radiofrekvenču izmantošana ir 
harmonizēta, piemērojot Radiofrekvenču 
spektra lēmumu vai citus Kopienas tiesību 
aktus, šādu nodošanu veic atbilstīgi 
harmonizētas izmantošanas principiem.

valsts pārvaldes iestādēm un darīts zināms 
atklātībai. Ja radiofrekvenču izmantošana ir 
harmonizēta, piemērojot 9.c pantu vai citus 
Kopienas tiesību aktus, šādu nodošanu veic 
atbilstīgi harmonizētas izmantošanas 
principiem.

Or. en

Pamatojums

Kompetentās iestādes ir jāinformē arī tad, ja nodošana ir notikusi. Atsauci uz Radiofrekvenču 
spektra lēmumu aizstāj ar 9.c pantu, kurā saskaņotā veidā ir ietverti visi saskaņošanas 
pasākumi, kurus īsteno radiofrekvenču spektra jomā. 

Grozījums Nr. 32

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) harmonizētu noteikumus, kas saistīti 
ar radiofrekvenču pieejamību un efektīvu 
izmantošanu saskaņā ar I pielikumā 
norādīto kārtību;

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu konsekvenci un saskaņotību, ir svarīgi, lai visi harmonizēšanas pasākumi 
spektra pārvaldības jomā ir grupēti kopā, nevis sadalīti starp diviem dažādiem tiesiskajiem 
regulējumiem (Pamatdirektīvu un Radiofrekvenču spektra lēmumu). 

Grozījums Nr. 33

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) nodrošinātu koordinētu un savlaicīgu 
tādas informācijas sniegšanu, kas attiecas 
uz radiofrekvenču piešķiršanu, 
pieejamību un izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu konsekvenci un saskaņotību, ir svarīgi, lai visi harmonizēšanas pasākumi 
spektra pārvaldības jomā ir grupēti kopā, nevis sadalīti starp diviem dažādiem tiesiskajiem 
regulējumiem (Pamatdirektīvu un Radiofrekvenču spektra lēmumu).

Grozījums Nr. 34

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) harmonizētu to joslu noteikšanu, kuru 
izmantošanas tiesības uzņēmumi var nodot 
vai iznomāt viens otram;

a) noteiktu joslas, kuru izmantošanas 
tiesības uzņēmumi var nodot vai iznomāt 
viens otram; 

Or. en

Pamatojums

Harmonizēšanas procedūrās ir jāietver faktiskā joslu noteikšana, nevis tikai procedūra, kas 
šajā sakarā jāievēro. 

Grozījums Nr. 35

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) paredzētu izņēmumu no pakalpojumu 
vai tehnoloģiju neitralitātes principa, kā 
arī atbilstīgi 9. panta 3. un 4. punktam 
saskaņotu darbības jomu un būtību visiem 
tiem izņēmumiem no šā principa, kuru 
mērķis nav kultūras un valodu 
daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma veicināšana.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Normatīvā tekstā ir jāizdara grozījumi, ja pieņem horizontālus lēmumus par turpmākajiem 
izņēmumiem šajos pakalpojumu un tehnoloģijas neitralitātes principos.

Grozījums Nr. 36

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2002/21/EK
9.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 22. panta 4. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru. Saskaņā ar
Regulas […/EK] 10. pantu Komisijai šā 
punkta noteikumu īstenošanā var palīdzēt 
EEST iestāde.”

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Komisijai šā punkta -a) un c) apakšpunkta
noteikumu īstenošanā var palīdzēt RSPC.

Or. en

Pamatojums

RSPC ir kompetenta komiteja, kas Komisiju konsultē par spektra harmonizēšanas 
jautājumiem. Lai pieņemtu šāda veida pasākumus, steidzamības procedūras izmantošana nav 
pamatota.
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Grozījums Nr. 37

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atbalsta numerācijas [numuru 
piešķiršanas] harmonizāciju Kopienā, ja tas 
ir vajadzīgs, lai sekmētu iekšējā tirgus 
darbību un veicinātu visu Eiropu aptverošu 
pakalpojumu izveidi. Komisija šajā jomā 
var veikt piemērotus tehniskus īstenošanas 
pasākumus, kas var ietvert tarifa principu 
ieviešanu attiecībā uz konkrētiem 
numuriem vai numuru sērijām. 
Īstenošanas pasākumos EEST iestādei var 
paredzēt konkrētus pienākumus šo 
pasākumu piemērošanā.

Dalībvalstis atbalsta numerācijas [numuru 
piešķiršanas] harmonizāciju Kopienā, ja tas 
ir vajadzīgs, lai sekmētu iekšējā tirgus 
darbību un veicinātu visu Eiropu aptverošu 
pakalpojumu izveidi. Komisija šajā jomā 
var veikt piemērotus tehniskus īstenošanas 
pasākumus. Īstenošanas pasākumos EEST 
iestādei var paredzēt konkrētus 
pienākumus šo pasākumu piemērošanā.

Or. en

Pamatojums

Uz tarifu principu noteikšanu jāattiecina subsidiaritātes princips. 

Grozījums Nr. 38

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
10. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru;

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Lai pieņemtu šāda veida pasākumus, steidzamības procedūras izmantošana nav pamatota.

Grozījums Nr. 39

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2002/21/EK
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektronisko komunikāciju tīklu 
nodrošinātāju līdzāsatrašanās un iekārtu
koplietošana

Elektronisko komunikāciju tīklu 
nodrošinātāju līdzāsatrašanās un tīkla 
komponentu un saistīto iekārtu
koplietošana

Or. en

Pamatojums

Noteikumos vārds “iekārtas” nav definēts, tajos ir definēts tikai “saistītās iekārtas”. Saistīto 
iekārtu koplietošana arī ir svarīgs jautājums, lai sekmētu zemes tīklu attīstību vietās, kuras 
nav blīvi apdzīvotas. Lai sekmētu optisko šķiedru tīklu attīstību, ir jāatļauj koplietot arī tumšo 
optisko šķiedru tīklus, kā arī saistītās iekārtas, piemēram, jau izveidotu kabeļu kanalizāciju 
vai jaunu kanalizāciju, kas vēl tikai jāierīko.

Grozījums Nr. 40

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2002/21/EK
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uzņēmumam, kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus, saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem ir tiesības uzstādīt 
iekārtas uz, virs vai zem valsts īpašuma vai 
privātīpašuma, vai tas var izmantot 
procedūru īpašuma atsavināšanai vai 
izmantošanai, valsts pārvaldes iestādēm 

1. Ja uzņēmumam, kas nodrošina 
elektronisko komunikāciju tīklus, saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem ir tiesības uzstādīt 
iekārtas uz, virs vai zem valsts īpašuma vai 
privātīpašuma, vai tas var izmantot 
procedūru īpašuma atsavināšanai vai 
izmantošanai, valsts pārvaldes iestādēm 
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jābūt iespējai veicināt šādu iekārtu vai 
īpašuma, tostarp ievadu ēkās, stabu, 
antenu, kabeļu kanalizācijas, kabeļu aku un 
ārtelpu sadales punktu, koplietošanu.

jābūt iespējai veicināt šādu iekārtu vai 
īpašuma, tostarp ievadu ēkās, 
elektroinstalācijas, stabu, augstu atbalsta 
konstrukciju, antenu, kabeļu kanalizācijas, 
kabeļu aku un ārtelpu sadales punktu, 
koplietošanu.

Or. en

Pamatojums
Atrašanās vietas koplietošana jāattiecina uz elektroinstalāciju, kas atrodas gan ēkas iekšpusē, 
gan ārpusē. 
“Augstas konstrukcijas” jāpievieno saistīto iekārtu sarakstam, kurā norādītas koplietojamas 
iekārtas (piemēram, Eifeļa tornis vai ūdenstorņi).

Grozījums Nr. 41

Priekšlikums direktīvai – 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, nediskriminējoši un samērīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus vai sniedz publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus, 

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumi, 
kuri nodrošina publisko komunikāciju 
tīklus vai sniedz publiski pieejamus 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus, 
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paziņo valsts pārvaldes iestādei par visiem 
drošības vai integritātes pārkāpumiem, kas 
ir būtiski ietekmējuši tīklu darbību vai 
pakalpojumu sniegšanu. 

paziņo kompetentajai pārvaldes iestādei 
par visiem drošības vai integritātes 
pārkāpumiem, kas ir būtiski ietekmējuši 
tīklu darbību vai pakalpojumu sniegšanu. 

Or. en

Pamatojums

Parasti tā ir telekomunikāciju regulatīvā iestāde, kas atbild par tīkla drošību.

Grozījums Nr. 43

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā attiecīgā valsts 
pārvaldes iestāde informē valsts pārvaldes 
iestādes citās dalībvalstīs vai EEST iestādi. 
Ja pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, valsts pārvaldes iestāde var 
informēt sabiedrību.

Vajadzības gadījumā attiecīgā kompetentā
pārvaldes iestāde informē kompetentās
pārvaldes iestādes citās dalībvalstīs un
Komisiju. Ja pārkāpuma publiskošana ir 
sabiedrības interesēs, kompetentā
pārvaldes iestāde var informēt sabiedrību.

Or. en

Pamatojums

Parasti tā ir telekomunikāciju regulatīvā iestāde, kas atbild par tīkla drošību. Ir jāinformē 
Komisija, nevis BERT.

Grozījums Nr. 44

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts pārvaldes iestāde ik pēc trim 
mēnešiem iesniedz Komisijai 

Valsts pārvaldes iestāde ik pēc sešiem 
mēnešiem iesniedz Komisijai 
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kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajiem 
paziņojumiem un rīcību, kas veikta saskaņā 
ar šo punktu.

kopsavilkuma ziņojumu par saņemtajiem 
paziņojumiem un rīcību, kas veikta saskaņā 
ar šo punktu.

Or. en

Pamatojums

Ziņojumu iesniegšana ik pēc trim mēnešiem ir pārspīlēta prasība.

Grozījums Nr. 45

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2002/21/EK
13.a pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, maksimāli ņemot vērā EEST 
iestādes atzinumu, kas izdots saskaņā ar 
Regulas […/EK] 4. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu, var pieņemt attiecīgus 
tehniskus īstenošanas pasākumus, lai 
harmonizētu 1., 2. un 3. punktā minētos 
pasākumus, tostarp pasākumus, ar ko 
nosaka paredzēto paziņojumu apstākļus, 
veidu un piemērojamās procedūras.

4. Komisija var veicināt paraugprakses 
izplatīšanu un apmaiņu ar to uzņēmumos 
un kompetentās valsts iestādēs un pieņemt 
attiecīgus tehniskus īstenošanas 
pasākumus, lai harmonizētu 1., 2. un 
3. punktā minētos pasākumus, tostarp 
pasākumus, ar ko nosaka paredzēto 
paziņojumu apstākļus, veidu un 
piemērojamās procedūras.

Or. en

Pamatojums

Komisijai ir iespējas uzņemties vadošo lomu paraugprakses koordinēšanā un veicināšanā, 
nebūt neizmantojot saistošus pasākumus.

Grozījums Nr. 46

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
14. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Svītro 3. punktu. svītrots

Or. en

Pamatojums

Konverģences kontekstā nebūtu lietderīgi svītrot 3. punktu par sviras efektu.

Grozījums Nr. 47

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16. punkts – d apakšpunkts – 2. daļa
Direktīva 2002/21/EK
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo lēmumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 22. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru;

Šo lēmumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai pieņemtu šāda veida pasākumus, steidzamības procedūras izmantošana nav pamatota.

Grozījums Nr. 48

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
16. pants – 6. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) divu gadu laikā pēc iepriekšējā 
paziņojuma par pasākuma projektu, kas

a) trīs gadu laikā pēc tā pasākuma 
iepriekšējās stāšanās spēkā, kurš saistīts 
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saistīts ar minēto tirgu; ar minēto tirgu;

Or. en

Pamatojums

Divu gadu periods, kuru piedāvā lēmuma pārskatīšanai, nav pietiekams. Lēmuma derīguma 
periodam jābūt trim gadiem, sākot no tā stāšanās spēkā dalībvalstī (un nevis no paziņojuma 
datuma).

Grozījums Nr. 49

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Panta 1. punkta otrajā teikumā vārdus 
„darbojoties saskaņā ar 22. panta 2. punktā 
noteikto procedūru„ aizstāj ar vārdiem „var 
veikt piemērotus īstenošanas pasākumus”.

a) Panta 1. punkta pirmajā teikumā vārdus 
“22. panta 2. punktā” aizstāj ar 
“22. panta 3. punktā”; otrajā teikumā 
vārdus “darbojoties saskaņā ar 22. panta 
2. punktā noteikto procedūru„ aizstāj ar 
vārdiem “var veikt piemērotus īstenošanas 
pasākumus”.

Or. en

Pamatojums

Komisijai nebūtu jālemj par to, vai Parlamentam piešķirt vai nepiešķirt tiesības veikt rūpīgu 
pārbaudi. 

Grozījums Nr. 50

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
17. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Īstenošanas pasākumus, kas paredzēti 
šīs direktīvas nebūtisko elementu 

6.a 1., 4. un 6. punktā minētos īstenošanas
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
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grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 22. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. Steidzamu iemeslu 
dēļ Komisija var piemērot 22. panta 
4. punktā paredzēto steidzamības 
procedūru.

nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Visi 17. pantā minētie īstenošanas pasākumi jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru. Lai pieņemtu šāda veida pasākumus, steidzamības procedūras izmantošana nav 
pamatota.

Grozījums Nr. 51

Priekšlikums direktīvai – 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 BERT atzinumu, ja 
tāds pieejams, izdot lēmumu par šajā 
direktīvā un īpašajās direktīvās paredzēto 
noteikumu harmonizētu piemērošanu, lai 
turpinātu 8. pantā izklāstīto mērķu 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Izdodot ieteikumus, Komisija varētu turpināt darbu, nepieprasot, lai Eiropas Parlaments 
veiktu regulatīvo kontroles procedūru. Turklāt, lai nodrošinātu nepieciešamo juridisko 
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skaidrību, jāizmanto saistošs instruments.

Grozījums Nr. 52

Priekšlikums direktīvai – 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

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. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu nepieciešamo juridisko skaidrību attiecībā uz noteikumu saskaņošanas 
pasākumiem, ir jāizmanto saistošs instruments.

Grozījums Nr. 53

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minēto lēmumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 22. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. Steidzamu iemeslu 
dēļ Komisija var piemērot 22. panta 
4. punktā paredzēto steidzamības 
procedūru.

3. Šā panta 1. punktā minēto lēmumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 22. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.



PE398.542v02-00 40/63 PR\720897LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums
Lai pieņemtu šāda veida pasākumus, steidzamības procedūras izmantošana nav pamatota.

Grozījums Nr. 54

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana;

a) konsekventa regulējuma īstenošana, 
tostarp jaunu pakalpojumu regulēšana un
tāda vietējo tirgu definēšana, kuri 
izveidojušies atšķirīgos konkurences 
apstākļos;

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā iepriekš, galvenā doma ir veikt reglamentāciju tikai tur, kur tā nepieciešama.

Grozījums Nr. 55

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ar patērētājiem saistīti jautājumi, tostarp
elektronisko komunikāciju pakalpojumu un 
iekārtu pieejamība galalietotājiem 
invalīdiem;

c) ar patērētājiem saistīti jautājumi, kas 
nav iekļauti Direktīvā 2002/22/EK 
(Universālā pakalpojuma direktīvā), jo 
īpaši elektronisko komunikāciju 
pakalpojumu un iekārtu pieejamība 
galalietotājiem invalīdiem;

Or. en
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Pamatojums

Pamatojoties uz šo pantu, ir jāreglamentē tikai tie ar patērētājiem saistītie jautājumi, kas nav 
iekļauti Universālā pakalpojuma direktīvā.

Grozījums Nr. 56

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2002/21/EK
19. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) grāmatvedības uzskaite regulēšanas 
vajadzībām.

d) grāmatvedības uzskaite regulēšanas 
vajadzībām, tostarp ieguldījumu riska 
aprēķināšana.

Or. en

Pamatojums

Saskaņota ieguldījumu riska aprēķināšana ir nepieciešama, lai nepieļautu noteikumu 
nepareizu interpretāciju attiecībā uz regulētas piekļuves nosacījumiem dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 57

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 24.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a) 25. pantam pievieno šādu 2. punktu:
“2. Komisija kopā ar BERT uzrauga 
konkurences līmeni regulētos tirgos un 
novērtē, vai konkurence tajos ir 
pietiekama un vai ir nepieciešams 
pārskatīt 15. panta 1. punktā minēto 
ieteikumu.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāprecizē attiecīgo tirgu saraksts, veicot regulārus novērtējumus un pielāgojot noteikumus 
atbilstīgi efektīvai konkurencei tirgū.

Grozījums Nr. 58

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 24.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
26. pants – 8.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.b) 26. pantu papildina ar šādu jaunu 
ievilkumu 8.a:
“- Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. 
gada 7. marta Lēmums Nr. 676/2002/EK 
par normatīvo bāzi radiofrekvenču 
spektra politikai Eiropas Kopienā.”

Or. en

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra lēmuma atcelšana un tā noteikumu iekļaušana Pamatdirektīvā, lai 
sekmētu integrētu politikas pieeju un saskaņotu rīcību attiecībā uz harmonizēšanas 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 59

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. pants – 26.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a) Iekļauj šādu II a pielikumu:
“II a pielikums
Saskaņotu radiofrekvenču spektra 
nosacījumu nodrošināšanas kārtība
1. Lai izstrādātu 9.c panta -a) un -aa) 
punktā minētos izpildes pasākumus, kuri 
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ir CEPT pārziņā, piemēram, 
radiofrekvenču piešķiršanas un 
informācijas pieejamības saskaņošanu, 
Komisija pilnvaro CEPT, nosakot 
izpildāmos uzdevumus un to izpildes 
grafiku. Komisija pieņem lēmumus 
saskaņā ar 22. panta 2. punktā minēto 
procedūru.
2. Pamatojoties uz darbu, kas paveikts, 
ievērojot 1. punktu, Komisija nolemj, vai 
saskaņā ar pilnvarojumiem paveiktā 
darba rezultāti ir piemērojami Kopienā, 
un, ja tie ir piemērojami, nosaka termiņu 
to izpildei dalībvalstīs. Lēmumus publicē 
Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī”. 
Rīkojoties saskaņā ar šo punktu, Komisija 
pieņem lēmumu saskaņā ar 22. panta 3. 
punktā minēto procedūru.
3. Neatkarīgi no 3. punkta, ja Komisija 
vai kāda dalībvalsts uzskata, ka darbu, 
pamatojoties uz pilnvarojumu, kurš 
izsniegts, ievērojot 2. punktu, neveic 
apmierinoši attiecībā uz noteikto laika 
grafiku vai ja CEPT ieteikumi nav 
pieņemami, tad Komisija saskaņā ar 22. 
panta 3. punktā minēto procedūru var 
pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu pilnvarojuma mērķus.
4. Pasākumos, kas minēti 3. un 4. punktā, 
vajadzības gadījumā var noteikt, ka 
Komisijai ir jāapstiprina pārejas periodu 
un/vai radiofrekvenču spektra sadalījuma 
kārtība dalībvalstī, ņemot vērā īpašo 
situāciju dalībvalstī un pamatojoties uz 
attiecīgās dalībvalsts pamatotu lūgumu, ja 
šāds izņēmums neadekvāti nekavē izpildi 
vai nerada neadekvātas atšķirības 
konkurences vai normatīvajā situācijā 
starp dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Ir saglabāta tāda pati saskaņotu spektra nosacījumu nodrošināšanas metode, kā tā, kuru 
noteica ar Radiofrekvenču spektra lēmumu.
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Grozījums Nr. 60

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2002/19/EK
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „piekļuve” ir ar konkrētiem 
nosacījumiem saistītas ekskluzīvas vai 
neekskluzīvas tiesības citam uzņēmumam 
piekļūt iekārtām un/vai pakalpojumiem, lai 
sniegtu elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus vai nodrošinātu 
informācijas sabiedrības pakalpojumu vai 
apraides satura pakalpojumu izplatīšanu. 
Tā inter alia ietver piekļuvi tīkla 
elementiem un saistītām iekārtām, tostarp 
iekārtu vadu vai bezvadu savienojumiem 
(tā jo īpaši iekļauj piekļuvi abonentlīnijai 
[vietējai sakaru līnijai] un iekārtām un 
pakalpojumiem, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu pakalpojumus abonentlīnijā); 
piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai, ietverot 
ēkas, kabeļu kanalizāciju un stabus; 
piekļuvi attiecīgām programmatūras 
sistēmām, tostarp operacionālām 
atbalstsistēmām; piekļuvi numuru 
translācijai vai sistēmām, kas piedāvā 
līdzīgas iespējas; piekļuvi fiksēto un 
mobilo komunikāciju tīkliem, jo īpaši 
viesabonēšanai; piekļuvi nosacītās 
piekļuves sistēmām ciparu televīzijas 
pakalpojumiem; piekļuvi virtuālā tīkla 
pakalpojumiem.

a) “piekļuve” ir ar konkrētiem 
nosacījumiem saistītas ekskluzīvas vai 
neekskluzīvas tiesības citam uzņēmumam 
piekļūt iekārtām un/vai pakalpojumiem, lai 
sniegtu elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus. Tā inter alia ietver piekļuvi 
tīkla elementiem un saistītām iekārtām, 
tostarp iekārtu vadu vai bezvadu 
savienojumiem (tā jo īpaši iekļauj piekļuvi 
abonentlīnijai [vietējai sakaru līnijai] un 
iekārtām un pakalpojumiem, kas vajadzīgi, 
lai nodrošinātu pakalpojumus 
abonentlīnijā); piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai, ietverot ēkas, kabeļu 
kanalizāciju un stabus; piekļuvi attiecīgām 
programmatūras sistēmām, tostarp 
operacionālām atbalstsistēmām; piekļuvi 
numuru translācijai vai sistēmām, kas 
piedāvā līdzīgas iespējas; piekļuvi fiksēto 
un mobilo komunikāciju tīkliem, jo īpaši 
viesabonēšanai; piekļuvi nosacītās 
piekļuves sistēmām ciparu televīzijas 
pakalpojumiem; piekļuvi virtuālā tīkla 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Svītrojums šā panta noteikumos neļauj to darbības jomā iekļaut ar saturu saistītus 
jautājumus, kuri pavērtu lielākas iespējas veikt tiesāšanos (minētie jautājumi jau ir ietverti 
AVMS direktīvā un Elektroniskās tirdzniecības direktīvā).
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Grozījums Nr. 61

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) 5. panta 1. punkta pirmo 
apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“1. Valsts pārvaldes iestādes, darbojoties 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 8. pantā noteiktajiem 
mērķiem, veicina un attiecīgos gadījumos 
nodrošina saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem atbilstīgu piekļuvi 
pakalpojumiem un to savstarpēju 
savienojumu, kā arī savietojamību, veicot 
savus pienākumus tā, lai uzlabotu 
efektivitāti, ilgtspējīgu konkurenci un 
infrastruktūras attīstību un lai sniegtu 
maksimālu labumu galalietotājiem.”

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestāžu mērķim ir jābūt arī uz konkurenci balstītas infrastruktūras attīstībai.

Grozījums Nr. 62

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienākumi un nosacījumi, kas uzlikti 
saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, samērīgi un nediskriminējoši, 
un tos ievieš saskaņā ar procedūrām, kas 
minētas Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 6. un 7. pantā.”

2. Pienākumi un nosacījumi, kas uzlikti 
saskaņā ar 1. punktu, ir objektīvi, 
pārredzami, samērīgi un nediskriminējoši, 
un tos ievieš saskaņā ar procedūrām, kas 
minētas Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 6, 7. un 7.a pantā.
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Or. en

Pamatojums

Alternatīvas procedūras ietveršana saistībā ar veto tiesībām attiecībā uz tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem.

Grozījums Nr. 63

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
2. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) 5.a pantu papildina ar šādu jaunu 2.a 
punktu:
“2.a Novērtējot īstenojamo pasākumu 
samērību, valsts pārvaldes iestādes ņem 
vērā atšķirīgos apstākļus, kas saistīti ar 
konkurenci un patērētājiem dažādās 
dalībvalstu ģeogrāfiskajās zonās.”

Or. en

Pamatojums

Ģeogrāfiskās segmentācijas paņēmienu var izmantot ne tikai, lai atvieglotu vai atceltu 
noteikumus, bet arī, lai novērtētu valsts pārvaldes iestāžu izvēlēto tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu līdzsvaru. Atšķirīgie apstākļi, kas saistīti ar patērētājiem, ir jāņem vērā, vērtējot 
vietējā tirgus definēšanas iespējamību. 

Grozījums Nr. 64

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
2. pants – 4. punkts
Direktīva 2002/19/EK
6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā tirgus un tehnoloģijas 
attīstību, Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai grozītu I pielikumu. 

2. Ņemot vērā tirgus un tehnoloģijas 
attīstību, Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai grozītu I pielikumu. 
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Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 
Steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 14. panta 4. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru.

Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai pieņemtu šāda veida pasākumus, steidzamības procedūras izmantošana nav pamatota.

Grozījums Nr. 65

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
2. pants – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) 2. punktu aizstāj ar šādu:
“2. Ja operators saskaņā ar Direktīvas 
2002/21/EK (Pamatdirektīvas) 16. pantu 
veiktās tirgus analīzes rezultātā ir 
izraudzīts kā tāds operators, kuram ir 
nozīmīga tirgus spēja konkrētā tirgū, 
valsts pārvaldes iestādes, ievērojot 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīvas) 
-7a pantā noteikto kārtību, atbilstīgi 
uzliek šīs direktīvas 9.–13. pantā minētos 
pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvas procedūras ietveršana saistībā ar veto tiesībām attiecībā uz tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem.
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Grozījums Nr. 66

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
2. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/19/EK
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var pieņemt II pielikumā 
vajadzīgos grozījumus, lai to pielāgotu 
tehnoloģijas un tirgus attīstībai. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, pieņem 
saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. Steidzamu 
iemeslu dēļ Komisija var piemērot 
14. panta 4. punktā paredzēto 
steidzamības procedūru. Šā punkta 
noteikumu īstenošanā Komisijai var 
palīdzēt EEST iestāde.

5. Komisija var pieņemt II pielikumā 
vajadzīgos grozījumus, lai to pielāgotu 
tehnoloģijas un tirgus attīstībai. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, pieņem 
saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru. Šā punkta 
noteikumu īstenošanā Komisijai var 
palīdzēt BERT.

Or. en

Pamatojums

Lai pieņemtu šāda veida pasākumus, steidzamības procedūras izmantošana nav pamatota.

Grozījums Nr. 67

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
a) konkurējošo iekārtu izmantošanas vai 
uzstādīšanas tehnisko un ekonomisko 
dzīvotspēju, ņemot vērā gan tirgus 
attīstības tempu un labumu, ko gūst 
patērētāji, gan arī attiecīgā savstarpējā 
savienojuma un ar to saistītās piekļuves 
raksturu un veidu, tostarp arī citu 
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augšupējas piekļuves iespēju dzīvotspēju;”

Or. en

Pamatojums

Infrastruktūras konkurētspēju, kas ir galvenais šo noteikumu mērķis, ir jānovērtē arī atbilstoši 
labumam, ko gūst patērētājs. Vērtību ķēdē konkurenci jāveicina iespējami vairāk.

Grozījums Nr. 68

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
“c) iekārtas īpašnieka sākotnējo 
ieguldījumu, ņemot vērā tehnisko un 
ekonomisko dzīvotspēju attiecībā uz 
dalīšanos šajā ieguldījumā ar citiem  
operatoriem, kuri meklē piekļuves 
iespējas, un ņemot vērā ar ieguldīšanu 
saistīto risku, tostarp tā adekvātu sadali 
starp operatoriem, kuri gūst labumu no 
piekļuves šīm jaunajām iekārtām;”

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver nepieciešamība novērtēt dalīšanās iespēju starp operatoriem attiecībā uz 
ieguldījumiem, lai varētu veidot jaunu infrastruktūru, bet tad, ja tas nav iespējams, dalīt 
ieguldījumu risku starp tiem operatoriem, kuri izmanto infrastruktūru.

Grozījums Nr. 69

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
2. pants – 8. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
“d) nepieciešamību nodrošināt 
konkurenci, jo īpaši infrastruktūras 
konkurenci, ilgtermiņā;”

Or. en

Pamatojums

Infrastruktūras konkurence ir iedarbīgs līdzeklis, ka nodrošināt konkurenci ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 70

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
2. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a) 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar 8. 
panta noteikumiem var uzlikt pienākumus 
attiecībā uz izmaksu segšanu un cenu 
kontroli, tostarp 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 galalietotājiem. 
Valsts pārvaldes iestādes ņem vērā 
ieguldījumus, ko veicis operators, un ļauj 
tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā 
ieguldītā kapitāla, ņemot vērā iesaistīto 
risku un tā adekvātu sadali starp visām 
pusēm, kas gūst labumu no piekļuves vai 
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savstarpēja savienojuma.”

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver nepieciešamība novērtēt dalīšanās iespēju starp operatoriem attiecībā uz 
ieguldījumiem, lai varētu veidot jaunu infrastruktūru, bet tad, ja tas nav iespējams, dalīt 
ieguldījumu risku starp tiem operatoriem, kuri izmanto infrastruktūru.

Grozījums Nr. 71

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
2. pants – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/19/EK
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. 
un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. 
pantu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai pieņemtu Piekļuves direktīvā ierosinātos pasākumus, steidzamības procedūras 
izmantošana nav pamatota.

Grozījums Nr. 72

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis neparedz individuālas 
izmantošanas tiesības kā obligātu prasību 
radiofrekvenču izmantošanai, bet gan 

1. Dalībvalstis sekmē radiofrekvenču 
izmantošanu saskaņā ar vispārēju atļauju.
Dalībvalstis var piešķirt individuālas 
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iekļauj šādu radiofrekvenču izmantošanas 
nosacījumus vispārējā atļaujā, ja vien nav 
pamata piešķirt individuālas tiesības, lai:

tiesības, lai:

Or. en

Pamatojums

Lai gan vispārējās atļaujas varētu būt nozīmīgs risinājums ilgtermiņā, pilnveidojoties 
tehnoloģijai, individuālo tiesību piešķiršana jāturpina kā parasta spektra piešķiršanas 
procedūra.

Grozījums Nr. 73

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/19/EK
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) īstenotu citus vispārējo interešu mērķus. b) īstenotu citus vispārējo interešu mērķus, 
kas noteikti valsts tiesību aktos un nav 
pretrunā Kopienas tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, kā šie vispārējie interešu mērķi tiek noteikti.

Grozījums Nr. 74

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“aa) nodrošinātu radiofrekvenču spektra 
efektīvu izmantošanu; vai”
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Or. en

Pamatojums

Šā ierobežotā resursa izmantošanas optimizācijai vajadzētu būt par vispārēju principu, kuru 
ņem vērā, piešķirot spektru. 

Grozījums Nr. 75

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) nodrošinātu atbilstību ierobežojumam 
saskaņā ar 6.a pantu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 6.a panta noteikumiem, radiofrekvenču spektra piešķiršanai ir jāatbilst 
ierobežojumam, kurš noteikts saskaņošanas pasākumos.

Grozījums Nr. 76

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neierobežojot īpašos kritērijus un 
procedūras, ko dalībvalstis pieņēmušas, 
lai piešķirtu radiofrekvenču izmantošanas 
tiesības radio un televīzijas apraides satura 
pakalpojumu nodrošinātājiem vispārējo 
interešu mērķu īstenošanai saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, šādas 
izmantošanas tiesības piešķir ar atklātu, 
objektīvu, pārredzamu, nediskriminējošu 
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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.

un samērīgu procedūru palīdzību un —
attiecībā uz radiofrekvencēm — saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta noteikumiem. Izņēmuma 
gadījumos lietu izskatīšana var nebūt
atklāta, ja ir 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.

Or. en

Grozījums Nr. 77

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/20/EK
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valsts pārvaldes iestādes nodrošina to, 
ka radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
9. panta 2. punktu. Tās nodrošina to, ka 
radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem 
dalībvalstis var veikt piemērotus 
pasākumus, piemēram, radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību samazināšana, 
anulēšana vai piespiedu pārdošana.

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
radiofrekvences tiek efektīvi un faktiski 
izmantotas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
8. un 9. pantu. Dalībvalstis nodrošina to, 
ka radiofrekvenču izmantošanas tiesību 
nodošanas vai uzkrāšanas rezultātā netiek 
traucēta konkurence. Šādiem nolūkiem tās 
var veikt piemērotus pasākumus, 
piemēram, radiofrekvenču izmantošanas 
tiesību samazināšana, anulēšana vai 
piespiedu pārdošana.

Or. en
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Pamatojums

Ne visas valsts pārvaldes iestādes ir kompetentas radiofrekvenču spektra jomā. Ir jāpiemin 
8. pants, jo tajā nosaka regulējuma politikas mērķus.

Grozījums Nr. 78

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants (jauns) – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) lai harmonizētu procedūras vispārēju 
atļauju vai radiofrekvenču vai numuru 
individuālu izmantošanas tiesību 
piešķiršanai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vispārējo atļauju piešķiršana ir ilgtermiņa mērķis. Šajā posmā vēl nav jāizskata 
saskaņošanas pasākumi. 

Grozījums Nr. 79

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants (jauns) – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) lai ierosinātu atļauju vai izmantošanas 
tiesību un ar d) apakšpunktu saistīto 
procedūru grozīšanu vai anulēšanu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vispārējo atļauju piešķiršana ir ilgtermiņa mērķis. Šajā posmā vēl nav jāizskata 
saskaņošanas pasākumi.
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Grozījums Nr. 80

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants (jauns) – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) lai vajadzības gadījumā saskaņā ar 
6.b panta noteikumiem paredzētu 
procedūras to uzņēmumu atlasei, kam 
valsts pārvaldes iestādes piešķir 
individuālas radiofrekvenču vai numuru 
izmantošanas tiesības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Par atlases procedūrām, ko veic visā Eiropas Savienībā attiecībā uz tiesību piešķiršanu, ir 
jāiesniedz īpaši likumdošanas priekšlikumi, nevis jāveic komitoloģijas procedūra.

Grozījums Nr. 81

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.a pants (jauns) – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) līdz d) un f) apakšpunktā 
minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
14.a. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. Nenovēršamu 
steidzamu iemeslu dēļ Komisija var 
piemērot 14.a panta 4. punktā minēto 
steidzamības procedūru.

Šos pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 14.a panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Visi 6.a pantā (harmonizācijas pasākumi) minētie īstenošanas pasākumi jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru. Lai pieņemtu šāda veida pasākumus, steidzamības 
procedūras izmantošana nav pamatota. 

Grozījums Nr. 82

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/20/EK
6.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b pants svītrots
Kopīga atlases procedūra, ko piemēro 
tiesību izsniegšanai
1. Tehniskajos īstenošanas pasākumos, 
kas minēti 6.a panta 1. punkta 
f) apakšpunktā, var paredzēt, ka EEST 
iestāde saskaņā ar Regulas […] 12. pantu 
iesniedz priekšlikumus par tā uzņēmuma 
vai uzņēmumu atlasi, kam piešķir 
individuālas radiofrekvenču vai numuru 
izmantošanas tiesības. 
Šādos gadījumos pasākumos norāda 
laikposmu, kurā EEST iestādei jāveic 
atlase, procedūru, noteikumus un 
nosacījumus, kas piemērojami atlasei, un 
sīkas ziņas par maksājumiem un 
nodevām, kas jāuzliek radiofrekvenču 
un/vai numuru izmantošanas tiesību 
turētājiem, lai nodrošinātu 
radiofrekvenču spektra vai numerācijas 
resursu optimālu izmantošanu. Atlases 
procedūra ir atklāta, pārredzama, 
nediskriminējoša un objektīva.
2. Maksimāli ņemot vērā EEST iestādes 
atzinumu, Komisija pieņem pasākumu tā 
uzņēmuma vai uzņēmumu atlasei, kam 
jāizsniedz individuālas radiofrekvenču vai 
numuru izmantošanas tiesības. Pasākumā 
norāda laiku, kādā valsts pārvaldes 
iestādām jāizsniedz šādas tiesības. To 
veicot, Komisija rīkojas saskaņā ar 
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14.a panta 2. punktā minēto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Par atlases procedūrām, ko veic visā Eiropas Savienībā attiecībā uz tiesību piešķiršanu, ir 
jāiesniedz īpaši likumdošanas priekšlikumi, nevis jāveic komitoloģijas procedūra.

Grozījums Nr. 83

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 7. punkts
Direktīva 2002/20/EK
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Svītro 8. pantu. svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā panta nozīme un teksta formulējums ir apmierinošs.

Grozījums Nr. 84

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 8. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/20/EK
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neraugoties uz 2., 3. un 5. punkta 
noteikumiem, ja attiecīgajai iestādei ir 
pierādījums par vispārējās atļaujas vai 
izmantošanas tiesību nosacījumu vai 
6. panta 2. punktā minēto īpašo pienākumu 
pārkāpumu, kas rada tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības aizsargātībai, 
sabiedrības drošībai vai sabiedrības 
veselībai, vai radīs nopietnas ekonomiskas 

6. Neraugoties uz 2., 3. un 5. punkta 
noteikumiem, ja attiecīgajai iestādei ir 
pierādījums par vispārējās atļaujas vai 
izmantošanas tiesību nosacījumu vai 
6. panta 2. punktā minēto īpašo pienākumu 
pārkāpumu, kas rada tūlītējus un nopietnus 
draudus sabiedrības aizsargātībai, 
sabiedrības drošībai vai sabiedrības 
veselībai, vai radīs nopietnas ekonomiskas 
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vai funkcionālas problēmas citiem 
elektronisko komunikāciju tīklu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem vai 
lietotājiem, tā var pieņemt tūlītējus pagaidu 
pasākumus, lai labotu situāciju pirms 
galīgā lēmuma pieņemšanas. Pēc tam 
attiecīgajam uzņēmumam dod pieņemamu 
iespēju izteikt savu viedokli un ierosināt 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Vajadzības 
gadījumā attiecīgā iestāde var apstiprināt 
pagaidu pasākumus, kas ir spēkā ne ilgāk 
kā 3 mēnešus.

vai funkcionālas problēmas citiem 
elektronisko komunikāciju tīklu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem vai 
lietotājiem vai citiem radiofrekvenču 
spektra lietotājiem, tā var pieņemt tūlītējus 
pagaidu pasākumus, lai labotu situāciju 
pirms galīgā lēmuma pieņemšanas. Pēc 
tam attiecīgajam uzņēmumam dod 
pieņemamu iespēju izteikt savu viedokli un 
ierosināt tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 
Vajadzības gadījumā attiecīgā iestāde var 
apstiprināt pagaidu pasākumus, kas ir 
spēkā ne ilgāk kā 3 mēnešus.

Or. en

Pamatojums

Šādas problēmas gadījumā visi spektra lietotāji ir jāaizsargā, īstenojot pagaidu pasākumus.

Grozījums Nr. 85

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
3. pants – 11. punkts
Direktīva 2002/20/EK
14.a pants (jauns) – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. 
un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā 
minētā lēmuma 8. panta noteikumus.”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Steidzamības procedūras izmantošana nav pamatota attiecībā uz komitoloģijas pasākumiem, 
kas pieņemti saskaņā ar Atļauju izsniegšanas direktīvu.
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PASKAIDROJUMS

1. RADIOFREKVENČU SPEKTRA REFORMA
Radiofrekvenču spektrs, tāpat kā citi dabas resursi (saule, ūdens, gaiss), ir sabiedrisks labums;
lai arī tirgus mehānismi ir efektīvi līdzekļi optimālas ekonomiskās vērtības (privātās un 
sabiedriskās) gūšanai, ar tiem vien nevar apmierināt vispārējās intereses un nodrošināt 
sabiedriskos labumus, kas vajadzīgi vispārējas informācijas sabiedrības sasniegšanai. Tāpēc ir 
vajadzīga vienota politika un tirgus pieeja.

1.1. Elastīguma nodrošināšana (pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitāte, tirdzniecība 
utt.) un saskaņošanas mērķi
Ja mēs vēlamies panākt efektīvu šī ierobežotā resursa izmantošanu, ir vajadzīga labāka 
koordinācija un lielāks elastīgums. Tomēr ir jāatrod adekvāts līdzsvars starp elastīgumu un 
saskaņošanas līmeni, kas vajadzīgs arī radiofrekvenču spektra pievienotās vērtības 
palielināšanai iekšējā tirgū (t.i., nosakot konkrētu frekvenču joslu konkrētiem pakalpojumiem 
un tehnoloģijām, piemēram, GSM, UMTS, MCA un MSS).

Absolūtas „saskaņošanas darba kārtības” izstrāde (pilnīgas pakļautības un kontroles pieeja) 
neatbilst „ideālistiskam” neitralitātes režīmam (pilnīgai tirgus pieejai). Tāpēc priekšroka ir 
dodama jauktam radiofrekvenču spektra pārvaldības režīmam, kura pamatā ir līdzsvarots 
dažādu iespēju apvienojums (saskaņošanas apjoms iepretī pakalpojumu neitralitātei, 
standartizācija iepretī tehnoloģiju neitralitātei, spektra piešķīrumu veidi).

Reālistiska un vēlama šķiet pakāpeniska, nevis revolucionāra radiofrekvenču spektra reforma:

 ieviešamo reformu priekšnoteikums ir neiejaukšanās, kā arī atbilstība ITU noteikumiem 
attiecībā uz radio;

 pakalpojumu un tehnoloģiju neitralitātes darbības jomai un būtībai jāatbilst ITU 
definējumiem;

 tehnoloģiju neitralitāte jāīsteno, pamatojoties uz skaidriem savietojamības noteikumiem 
un to, ar kādiem nosacījumiem var tikt piemēroti standarti;

 pakalpojumu neitralitāte jāsaprot kā tāda, kas attiecas vienīgi uz elektronisko sakaru 
pakalpojumiem saskaņā ar to attiecīgajām valsts frekvenču piešķīrumu shēmām un ITU 
noteikumiem;

 spektra tirdzniecībai jābūt brīvprātīgai un jāatbilst attiecīgās joslas galvenajam 
lietojumam;

 vispārējas atļaujas ir saglabājamas kā pārvaldības princips, un pieprasījuma gadījumā 
tās var izstrādāt, lai gan vairums atļauju būtībā ir individuālas izmantošanas tiesības;

 dalībvalstīm ir jāgarantē spektra efektivitāte, neefektīvas izmantošanas gadījumā 
piemērojot radiofrekvenču samazināšanu, anulēšanu vai pārdošanu;

 pamatojoties uz neiejaukšanās principu, lielāka radiofrekvenču spektra daļa ir saskaņoti 
jāpārveido par bezlicenču spektru.
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1.2. Pastiprināta Komisijas koordinēšanas funkcija
Radiofrekvenču spektram nepastāv robežas. Lai dalībvalstis spektru izmantotu efektīvi, ir 
vajadzīga stingrāka koordinēšana ES līmenī, it īpaši attiecībā uz Eiropas mēroga pakalpojumu 
izveidi un starptautisku nolīgumu sarunām.

Lai gan radiofrekvenču spektra pārvaldība ir dalībvalstu kompetencē, tikai ar ES līmeņa 
pieeju var nodrošināt ES interešu efektīvu aizsardzību pasaules līmenī. Tāpat kā tirdzniecības 
politikas gadījumā, Kopienai ir piešķiramas pilnvaras risināt starptautiskas sarunas, 
pamatojoties uz skaidriem ES likumdevēju dotiem uzdevumiem.

1.3. Digitālās dividendes
Jautājumā par digitālajām dividendēm ir vajadzīga tūlītēja politiska reakcija; mēs nevaram 
gaidīt, līdz stājas spēkā reformu direktīvas. Pārejas rezultātā atbrīvotā spektra piešķīrumā par 
galveno vadošo principu jāuzskata sociālā, kultūras un ekonomiskā vērtība (labāki 
sabiedriskie pakalpojumi, bezvadu platjoslas ierīkošana nepietiekami apkalpotās zonās, 
izaugsme un darba vietas utt.), nevis tikai valsts ienākumu palielināšana. Vajadzīga 
koordinēta ES pieeja, jo:

 dalībvalstīm jāveic izmaksu un ieguvumu analīze,  lai noteiktu atbilstošus 
radiofrekvenču spektra piešķīrumus;

 ir jāizstrādā kopēja izmaksu un ieguvumu analīzes metodika;

 jāidentificē joslas, ko var saskaņot ar skaidri definētiem Eiropas mēroga vai 
savietojamiem pakalpojumiem ES līmenī, vai jāveicina efektīva izmantošana un sociālie 
ieguvumi;

 šo pakalpojumu saskaņošanai vajadzības gadījumā jāierosina saistoši tiesību akti.

2. EFEKTĪVAS UN KONSEKVENTAS ĪSTENOŠANAS UZLABOŠANA
Telekomunikāciju sistēmas konsekventai īstenošanai ir būtiska nozīme labi funkcionējoša 
elektronisko sakaru iekšējā tirgus un konkurētspējīgas informācijas sabiedrības ekonomikas 
izveidē, kas dotu labumu gan patērētājiem, gan uzņēmumiem.
Pašreizējais pilnvaru līdzsvars starp Komisiju („sargu”, kas uzrauga tirgu noteikšanu un 
būtiskas ietekmes tirgū konstatēšanu) un valsts pārvaldes iestādēm (atbild par īstenošanu 
vietējā līmenī) ir darbojies samērā labi. Tomēr ir iespējams uzlabot konsekvenci gan attiecībā 
uz dalībvalstu lēmumiem, kas ietekmē iekšējo tirgu, gan uz tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
piemērošanu.

2.1. Valsts pārvaldes iestādes
Konsekventas piemērošanas pirmais un galvenais priekšnosacījums ir neatkarīgas un ar 
atbilstīgiem resursiem apgādātas valsts pārvaldes iestādes (VPI). Referente atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosinātos neatkarības nosacījumus un uzsver, ka tie nedrīkst tikt apdraudēti 
iestāžu sarunās.

Efektīva regulatīvā sistēma nevar pastāvēt arī bez specializētām pārsūdzības iestādēm un 
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efektīviem pārsūdzības mehānismiem (t.i., saprātīgiem lēmumu pieņemšanas termiņiem), lai 
nepieļautu pārsūdzības procedūru ļaunprātīgu izmantošanu. Pārsūdzības iestādēm jābūt 
pilnvarotām konsultēties ar Eiropas Telekomunikāciju regulatoru (BERT), ja konkrētajā 
gadījumā iespējamas sekas, kas skar iekšējo tirgu.

2.2. Konsekventa īstenošana ar efektīva kopregulējuma palīdzību
Lai nodrošinātu konsekvenci un efektivitāti sistēmā, kurā kompetences ir sadalītas, 
piemērotākais līdzeklis ir kopregulējums. Tikai ar šādu pieeju, kas vērsta uz Komisijas un VPI 
sadarbību, var sasniegt rezultātus, neizmainot trauslo iestāžu pilnvaru līdzsvaru un 
neapdraudot šī regulējuma subsidiaritātes elementus. Komisijai drīzāk jābūt kā šķīrējtiesnesim 
un koordinatoram, nevis tiesnesim un soda izpildītājam.

Šai jaunajai kopregulējuma funkcijai nevis jāapdraud, bet gan jāpapildina Komisijas 
iniciatīvas tiesības noteikt darba kārtību kopregulējuma jautājumos un ierosināt 
likumdevējiem saistošus tiesību aktus konsekvences problēmu novēršanai.

2.2.1. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi
Ir jāievieš nevis veto mehānisms, bet strīdu izšķiršanas procedūra, lai visas iesaistītās puses –
Komisija, atsevišķas VPI, BERT un ieinteresētās personas – aktīvi piedalītos konstruktīvu 
risinājumu meklēšanā attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošanu.
Grozījumā Nr. 17 referente ierosina alternatīvu procedūru konsekventai tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu piemērošanai. Procedūras pamatā ir princips, ka tikai gadījumā, ja Komisija un BERT
(ar vienkāršu balsu vairākumu) ir vienisprātis, ka ierosinātais tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir 
nepiemērots, Komisija var izdot pamatotu lēmumu, pieprasot attiecīgajai VPI grozīt 
pasākuma projektu. Uz funkcionālo nošķiršanu tās tālejošā rakstura dēļ attiecas īpašs režīms, 
saskaņā ar kuru Komisijai un BERT ir jāvienojas, ka tas ir vienīgais efektīvais tiesiskās 
aizsardzības līdzeklis, lai attiecīgā VPI varētu to piemērot.

3. PĀREJA UZ PILNĪGU KONKURENCI
Atzīstot ex-ante regulējuma pagaidu raksturu, ir jāizmanto pakāpeniska pieeja, atceļot 
regulējumu tikai un vienīgi tad, kad tirgi kļūst efektīvi konkurētspējīgi. Šajā ziņā kvalificētas 
pārskatīšanas klauzulas ieviešana (ar ko prasa Komisijai nepārtraukti uzraudzīt regulēto tirgu 
konkurences līmeni un veikt periodiskas pārskatīšanas) varētu būt adekvāta pieeja.

Turklāt būtu jārūpējas par jauno piekļuves tehnoloģiju (optisko šķiedru tīkli) ietekmes uz 
konkurenci novērtēšanu, jo tās varētu prasīt pielāgotus metodoloģiskos un regulatīvos 
līdzekļus, lai nodrošinātu, ka šajos jaunajos tirgos saglabājas konkurence un ka tomēr tiek 
nodrošināti adekvāti stimuli šo jauno tīklu izvēršanai. Tādēļ Komisija tiek mudināta pienācīgi 
ņemt vērā politiskās diskusijas par šo jauno piekļuves tīklu regulēšanu un pieņemt jebkādas 
rekomendācijas šajā jautājumā pilnīgā saskaņā ar šīm diskusijām.  

Vietējie tirgi
Lai atceltu ierobežojumus tur, kur tie vairs nav vajadzīgi, ir jābūt niansētākai pieejai tirgus 
analīzei, tostarp vietējo tirgu analīzei. Regulatīvās saistības varētu atcelt tajos ģeogrāfiskajos 
apgabalos, kuros var uzskatīt, ka konkurence ir sekmīgi attīstījusies, un no jauna ieviest vai 
pastiprināt nekonkurētspējīgās teritorijās, kurās tirgus var uzskatīt par konkurētspējīgiem 
valsts līmenī. Tas varētu samazināt dominējošo operatoru šķērssubsidēšanu starp 
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konkurētspējīgiem un nekonkurētspējīgiem reģioniem risku. VPI būtu jāņem vērā šī iespēja 
tirgu analīzē.

4. TĪKLU NĀKAMĀ PAAUDZE
Mūsu attieksme pret piekļuvi nākamās paaudzes tkliem kopā ar spektru tagad ir divi 
vissvarīgākie politikas jautājumi telekomunikāciju nozarē. To ievērošana direktīvās sniedz 
nozares kopēju ainu, lai veicinātu saskaņotus ieguldījumus.
Optisko šķiedru tīkliem ir daudz augstākas kapacitātes kā citām telekomunikāciju 
tehnoloģijām. Šī jaunā tehnoloģiskā realitāte rosina pārskatīt un pielāgot pašreizējo 
elektronisko komunikāciju regulēšanu ar trīskāršu mērķi veicināt ieguldījumus (gan no 
pašreizējiem, gan jaunajiem dalībniekiem), nodrošināt konkurenci un patērētāju izvēli un 
veicināt jaunās tehnoloģijas ātru izvēršanu pēc iespējas plašāk visā teritorijā (un ne tikai blīvi 
apdzīvotajos apgabalos).
Lai gan tiek atzīts, ka pilnīga infrastruktūru konkurence (paralēli augstas kapacitātes šķiedru 
piekļuves tīkli) ir vēlamāka un tādēļ izvirzāma par primāro mērķi, šāda izvirzīšana var nebūt 
iespējama vai ekonomiski izdevīga visās valstīs vai visās ģeogrāfiskajā teritorijās dažādās 
valstīs, kā to jau rāda pašreizējo konkurējošo tīklu izvēršanas pakāpe. Ja tas nav iespējams, 
būtu dodama priekšroka atvērtā tīkla pieeja, kas veicina kopējus ieguldījumus un, vajadzības 
gadījumā būtu vajadzīga obligāta nediskriminējoša piekļuve. Ja kopēji ieguldījumi nav 
iespējami, regulēšanai būtu jānodrošina, ka ieguldījumu risku adekvāti sadala visi operatori ar 
piekļuvi.
Kopumā regulatoru rīcībā ir jābūt efektīvu instrumentu kopumam, lai veicinātu konkurenci, 
ieguldījumus un patērētāju ieguvumus. Šim nolūkam atkarībā no konkurences konkrētajā 
teritorijā varētu būt obligāta iekšējo tīklu izmantošana, obligāta piekļuve pasīvajai 
infrastruktūrai (piemēram, piekļuvei kanāliem, ievadiem ēkās, prioritātei un iekšējiem 
tīkliem), tranzīta savienojumu iespējas; jāveicina kopēji ieguldījumi un pieprasījumu 
apvienošana vai nošķiršanas prasību paplašināšana uz šiem jaunajiem tīkliem.
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