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ĪSS PAMATOJUMS

Radiofrekvenču spektra, tīkla infrastruktūras un tīkla neitralitātes ziņā priekšlikums būtiski 
ietekmē piekļuvi saturam, vārda, informācijas un preses brīvību, kā arī kultūras un plašsaziņas 
līdzekļu daudzveidību kopumā.

Ņemot vērā pēdējās telekomunikāciju tiesību aktu paketes ieviešanu dalībvalstīs, priekšlikums 
ir pāragrs, un tajā nav ņemti vērā Komisijas izveidotās ekspertu grupas par radiofrekvenču 
spektru vēl sagatavošanā esošie secinājumi.

Priekšlikums neatrisina pamatproblēmu –– nenodrošina motivāciju, lai veiktu pietiekamus 
ieguldījumus, kas nepieciešami stabilai tīkla infrastruktūrai. Nav pieņemami šo jautājumu 
mēģināt risināt, atkārtoti mainot radiofrekvenču spektra noteikumus par sliktu radio un 
bezvadu produktiem un turklāt novirzot dalībvalstu kompetences uz Savienības līmeni.

Radiofrekvences ir sabiedriskais labums, kas nepieciešams sabiedrisku, kultūras, sociālu un 
tautsaimniecisku uzdevumu īstenošanai. 2009. gadā pārskatot telekomunikāciju tiesību aktus, 
Komisijai tika noteikts pienākums pienācīgi un vienādā mērā ievērot šos aspektus frekvenču 
spektra pārvaldībā. Tādēļ telekomunikāciju paketes prasības jebkurā gadījumā veido pamatu 
radiofrekvenču politikas nostādnēm Eiropas Savienībā. Šajā priekšlikumā minētais 
pamatnoteikums nemaz nav ņemts vērā.

Radiofrekvenču spektrs kalpo plašu sabiedrības interešu apmierināšanai dalībvalstīs. Šajā 
sakarībā jāņem vērā dalībvalstu un reģionālo īpatnību daudzveidība. Tādēļ dalībvalstīm 
joprojām jābūt iespējai organizēt savu radiofrekvenču spektru. Līdzās zemes radiosakariem 
tas atteicas arī uz kultūras un radošajām nozarēm.

Jaunas tiesiskās normas nedrīkst traucēt dažādu frekvenču spektra lietotāju sāktajām 
diskusijām par efektivitātes uzlabošanu, kopējas izmantošanas koncepciju izstrādi un jauniem, 
noturīgākas darbības termināliem.

Internets piedāvā milzīgu potenciālu sabiedrības un ekonomikas attīstībai. Galvenā nozīme 
šajā jomā ir šī plašsaziņas līdzekļa brīvam un atvērtam raksturam, pilnībā darboties spējīgai 
un ļoti efektīvai sistēmai, kā arī iekļaujošai tīkla struktūrai, kas visām iedzīvotāju grupām un 
tirgus dalībniekiem sniedz nediskriminējošu piekļuvi visa veida saturam un iespējas aktīvi 
līdzdarboties. Tiesiski nodrošināta tīkla neitralitāte ir pamatnosacījums šāda potenciāla 
izmantošanai un priekšnosacījums daudzveidības un plurālisma nodrošināšanai. Interneta 
atvērtās un nediskriminējošās būtības dēļ tas ir sevi pierādījis kā sabiedrības un ekonomikas 
attīstības inovāciju dzinējspēks. Tīkla neitralitāte ir obligāts priekšnosacījums saziņas iespēju 
vienlīdzībai, saziņas un informācijas brīvības nodrošināšanai, kā arī kultūras daudzveidībai, 
vārda brīvībai un viedokļu dažādībai plašsaziņas līdzekļos. Tādēļ tīkla neitralitāte un atvērtība 
ir sabiedriskais labums, kas jāsargā un jāsaglabā, un to nedrīkst pakļaut vienīgi tirgus 
noteikumiem.

Tādēļ priekšnoteikums ir vispārēja vienlīdzība visu to datu pakešu apstrādē, kuras nedrīkst 
diskriminēt to satura, pakalpojuma, lietojumprogrammas, izcelsmes vai mērķa dēļ. Jānovērš 
satura, pakalpojumu vai lietojumprogrammu palēnināšana, pasliktināšana vai bloķēšana, un ir 
jāizslēdz iespēja, ka tīkla operatori veic satura pārbaudes. Komisijas priekšlikumā ierosinātā 
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tīkla neitralitāte („lite”) minēto grupas principu gandrīz neņem vērā –– tās ieviešana nozīmētu 
tīkla neitralitātes beigas un divu līmeņu internetu.

Specializētie vai pārvaldītie pakalpojumi var pastāvēt paralēli internetam, ja vien tie ir pilnībā 
nodalīti, to neietekmē atvērtības ziņā un katram ir iespēja internetā pieslēgties tehniskajiem 
sasniegumiem atbilstošas kvalitātes pakalpojumiem. Specializētos pakalpojumus nedrīkst 
veidot tā, ka no tā cieš atvērto tīklu turpmākā attīstība, tādēļ to izveide un darbība stingi 
jākontrolē.

Vispārējs aizliegums jānosaka satura bloķēšanai atvērtajā tīklā. Pat saistībā ar smagiem 
noziegumiem sekmīgi tiek izmantota paziņošanas un izņemšanas no aprites procedūra.

Komisijas priekšlikumi pieļauj satura diskriminēšanu un datu plūsmu prioritizēšanu, un tas ir 
pretrunā vispārējai sapratnei par tīkla neitralitāti. Rodas bažas, ka konkurence elektronisko 
sakaru tirgos samazināsies, un tam jebkurā gadījumā būs negatīva ietekme uz plašsaziņas 
līdzekļu un viedokļu daudzveidību Eiropā.

Izraudzītās tiesiskās formas dēļ regulai daudzviet trūkst pietiekamas normatīvās skaidrības.

Būtu ļoti ieteicams Komisijai atsaukt šo priekšlikumu un ar parasto konsultāciju procedūru 
rosināt pienācīgas diskusijas, lai, pamatojoties uz tām, izstrādātu līdzsvarotu priekšlikumu 
elektronisko sakaru vienotā tirgus izveidei.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(3) Viengabalainā elektronisko sakaru 
vienotajā tirgū būtu jāsniedz brīvība
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 
pakalpojumus katram klientam Savienībā 
un tiesības katram galalietotājam izvēlēties 
labāko tirgū pieejamo piedāvājumu, un 
tirgu sadrumstalotībai valstu robežu dēļ 
nevajadzētu tās kavēt. Šādu 
sadrumstalotību nevar pilnībā novērst ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu 

(3) Viengabalainā elektronisko sakaru 
vienotajā tirgū būtu jāsniedz iespēja 
ikvienam piekļūt elektronisko sakaru
tīkliem un pakalpojumiem Savienībā, 
brīvība tos nodrošināt un tiesības katram 
galalietotājam izvēlēties labāko tirgū 
pieejamo piedāvājumu, ko būtu jānosaka 
godīgai konkurencei tirgū, un tirgu 
sadrumstalotībai valstu robežu dēļ 
nevajadzētu to kavēt.
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elektronisko sakaru jomā, ko raksturo 
drīzāk valstu, nevis Savienības mēroga 
vispārējo atļauju izsniegšanas režīms, 
valstu frekvenču spektra piešķiršanas 
shēmas, dažādās dalībvalstīs elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem pieejamie 
atšķirīgie piekļuves produkti un dažādi 
noteikumu kopumi, ko piemēro klientiem 
atkarā no nozares. Daudzos gadījumos 
Savienības noteikumi tikai nosaka 
pamatscenāriju, un dalībvalstīs tie bieži 
vien ir ieviesti atšķirīgi.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(6) Šīs regulas mērķis ir izveidot 
elektronisko sakaru vienoto tirgu, rīkojoties 
trijos plašos savstarpēji saistītos virzienos. 
Pirmkārt, tai būtu jānodrošina brīvība 
sniegt pārrobežu elektronisko sakaru 
pakalpojumus un tīklus dažādās 
dalībvalstīs, balstoties uz Eiropas vienotas 
atļaujas koncepciju, kas rada nosacījumus 
satura un konkrētu nozaru tiesiskā 
regulējuma ieviešanas lielākas saskaņotības 
un paredzamības nodrošināšanai visā 
Savienībā. Otrkārt, ir nepieciešams ar 
līdzīgākiem noteikumiem un nosacījumiem 
sniegt piekļuvi būtiskiem resursiem, kas 
nepieciešami elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu pārrobežu nodrošināšanai ne 
tikai bezvadu platjoslas sakariem, kuriem 
svarīgs ir licencēts un nelicencēts 
frekvenču spektrs, bet arī fiksētas līnijas 
savienojamībai. Treškārt, lai saskaņotu 
uzņēmējdarbības apstākļus un veidotu 
iedzīvotāju uzticību digitalizācijas jomā, ar 
šo regulu būtu jāsaskaņo noteikumi par 
galalietotāju, jo īpaši patērētāju, 
aizsardzību. Tas ietver noteikumus 
attiecībā uz nediskrimināciju, līguma 
informāciju, līguma izbeigšanu un maiņu, 

(6) Šīs regulas mērķis ir izveidot 
elektronisko sakaru vienoto tirgu, rīkojoties 
trijos plašos savstarpēji saistītos virzienos. 
Pirmkārt, tai būtu jānodrošina brīvība 
sniegt pārrobežu elektronisko sakaru 
pakalpojumus un tīklus dažādās 
dalībvalstīs, balstoties uz Eiropas vienotas 
atļaujas koncepciju, kas rada nosacījumus 
satura un konkrētu nozaru tiesiskā 
regulējuma ieviešanas lielākas saskaņotības 
un paredzamības nodrošināšanai visā 
Savienībā. Otrkārt, ir nepieciešams ar 
līdzīgākiem noteikumiem un nosacījumiem 
sniegt piekļuvi būtiskiem resursiem, kas 
nepieciešami elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu pārrobežu nodrošināšanai ne 
tikai bezvadu platjoslas sakariem, kuriem 
svarīgs ir licencēts un nelicencēts 
frekvenču spektrs, bet arī fiksētas līnijas 
savienojamībai. Treškārt, lai saskaņotu 
uzņēmējdarbības apstākļus un veidotu 
iedzīvotāju uzticību digitalizācijas jomā, ar 
šo regulu būtu jāsaskaņo noteikumi par 
galalietotāju, jo īpaši patērētāju, 
aizsardzību. Tas ietver noteikumus 
attiecībā uz nediskrimināciju, līguma 
informāciju, līguma izbeigšanu un maiņu, 
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papildu noteikumiem attiecībā uz piekļuvi
tiešsaistes saturam, lietojumprogrammām 
un pakalpojumiem un datplūsmas 
pārvaldību, kas ne tikai aizsargā 
galalietotājus, bet vienlaikus garantē 
ilgstošu interneta ekosistēmas kā inovāciju 
virzītājspēka funkcionēšanu. Turklāt 
turpmākām reformām viesabonēšanas jomā 
būtu jārada galalietotājiem pārliecība, ka, 
ceļojot Savienībā, viņi varēs saglabāt 
savienojamību, un ar laiku būtu jākļūst par 
cenu un citu nosacījumu tuvināšanas 
veicinātājām Savienībā.

papildu noteikumiem attiecībā uz tīkla 
neitralitātes, nediskriminējošas piekļuves
tiešsaistes saturam, lietojumprogrammām 
un pakalpojumiem nodrošināšanu un 
datplūsmas pārvaldību, kas ne tikai 
aizsargā galalietotājus, bet vienlaikus 
garantē ilgstošu interneta ekosistēmas kā 
inovāciju virzītājspēka funkcionēšanu. 
Turklāt turpmākām reformām 
viesabonēšanas jomā būtu jārada 
galalietotājiem pārliecība, ka, ceļojot 
Savienībā, viņi varēs saglabāt 
savienojamību, un ar laiku būtu jākļūst par 
cenu un citu nosacījumu tuvināšanas 
veicinātājām Savienībā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un būtisks resurss 
mobilo, bezvadu platjoslas un satelītu 
sakaru iekšējā tirgū Savienībā. Bezvadu 
platjoslas sakaru attīstība sniedz 
ieguldījumu Eiropas digitalizācijas 
programmas īstenošanā un jo īpaši mērķī, 
kas paredz nodrošināt piekļuvi platjoslai 
ar ātrumu ne mazāk par 30 Mb/s līdz 
2020. gadam visiem Savienības 
iedzīvotājiem un nodrošināt Savienībā 
vislielāko iespējamo platjoslas ātrumu un 
jaudu. Tomēr Savienība ir atpalikusi no 
citiem nozīmīgiem pasaules reģioniem —
Ziemeļamerikas, Āfrikas un Āzijas daļām 
— attiecībā uz tādu jaunākās paaudzes 
bezvadu platjoslas tehnoloģiju ieviešanu 
un izplatību, kuras nepieciešamas, lai 
sasniegtu šos politikas mērķus. 
Pakāpenisks process attiecībā uz atļauju 
izsniegšanu un 800 MHz joslas 
nodrošināšanu bezvadu platjoslas 
sakariem apstākļos, kad vairāk nekā puse 

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums, un šo frekvenču 
resursi ir ārkārtīgi ierobežoti. Bez tā nav 
iespējams iztikt, īstenojot dažādus 
uzdevumus sabiedriskajā, kultūras, 
sociālajā un ekonomikas jomā saistībā ar
publisku piekļuvi informācijai, tiesībām 
brīvi paust uzskatus, viedokļu dažādību 
plašsaziņas līdzekļos, un tas būtu jāņem 
vērā. 2009. gadā pārskatot 
telekomunikāciju tiesību aktus, Komisijai 
tika noteikts pienākums pienācīgi un 
vienādā mērā ievērot šos aspektus 
frekvenču spektra pārvaldībā. Līdz ar to 
telekomunikāciju paketes prasības 
jebkurā gadījumā veido pamatu 
radiofrekvenču politikas nostādnēm 
Eiropas Savienībā. Tādēļ arī nākotnē 
jānodrošina, ka šis regulējums attiecas uz 
radiofrekvenču politiku un tajā pilnībā 
tiek ņemti vērā šajā regulējumā paredzētie 
pamatprincipi. Saskaņā ar RSPP 6. panta 
5. punktu Komisija līdz 2015. gada 
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no dalībvalstīm pieprasa izņēmuma 
statusu vai citā veidā neizpilda noteikto 
termiņā, kas paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumā 
Nr. 243/2012 par Radiofrekvenču spektra 
politikas programmu (turpmāk „RSPP”), 
apliecina rīcības steidzamību pat spēkā 
esošās RSPP termiņā. Savienības 
pasākumi, lai saskaņotu nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu 
bezvadu platjoslas sakariem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 676/2002/EK, nav bijuši 
pietiekami, lai risinātu šo problēmu.

1. janvārim ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par to, vai ir vajadzīgi pasākumi, 
lai saskaņotu  papildu frekvenču joslas.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(18) Atšķirīgas valstu politikas 
piemērošana rada iekšējā tirgus 
nesaskaņotību un sadrumstalotību, kas 
kavē Savienības mēroga pakalpojumu 
ieviešanu un bezvadu platjoslas sakaru 
iekšējā tirgus izveidi. Jo īpaši tas varētu 
radīt nevienādus nosacījumus piekļuvei 
šādiem pakalpojumiem, kavēt konkurenci 
starp uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, un 
apslāpēt ieguldījumus modernākos tīklos 
un tehnoloģijās un inovatīvu 
pakalpojumu rašanos, tādējādi atņemot 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem plaši 
pieejamus integrētus augstas kvalitātes 
pakalpojumus un bezvadu platjoslas 
operatoriem — lielāku efektivitāti, ko 
rada liela apjoma integrētākas operācijas. 
Tāpēc rīcība Savienības līmenī attiecībā 
uz noteiktiem radiofrekvenču spektra 
piešķiršanas aspektiem būtu jāapvieno ar 
modernu bezvadu platjoslas sakaru 
pakalpojumu plaša integrēta pārklājuma 

(18) Pārskatot ES telesakaru tiesību aktu 
kopumu 2009. gadā, ir noteikti spektra 
pārvaldības principi. Radiofrekvenču 
spektrs kalpo dažādu sabiedrības interešu 
apmierināšanai dalībvalstīs. Turklāt 
pastāv ļoti daudz valsts un reģionālā 
līmeņa īpatnību, kas jāņem vērā. Tādēļ
dalībvalstīm būtu arī jāsaglabā tiesības 
pieņemt pasākumus, lai organizētu un 
pārvaldītu savu radiofrekvenču spektru, 
kas nepieciešams īpašu kultūras, 
sabiedrisko un audiovizuālo uzdevumu 
īstenošanai. Līdzās zemes radiosakariem 
un kultūras un radošajām nozarēm šajā 
jomā ietilpst arī sabiedriskā kārtība, 
drošība un aizsardzība. Tāpēc rīcībai 
Savienības līmenī attiecībā uz noteiktiem 
radiofrekvenču spektra piešķiršanas 
aspektiem arī turpmāk jāatbalsta 
dinamiska pieeja spektra pārvaldībai, 
atzīstot dalībvalstu kompetenci šajā jomā 
un ievērojot katras dalībvalsts politiku 
kultūras, audiovizuālo un plašsaziņas 
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attīstību visā Savienībā. Vienlaikus
dalībvalstīm būtu jāsaglabā tiesības 
pieņemt pasākumus, lai organizētu savu 
radiofrekvenču spektru sabiedriskās 
kārtības, sabiedriskās drošības un 
aizsardzības vajadzībām.

līdzekļu jomā. Ja rodas konflikti starp 
dalībvalstīm frekvenču izmantošanas 
jomā, Komisija koordinē, papildina un 
sniedz atbalstu ES dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(20) Lietošanas tiesību koordinācija un 
saskaņotība attiecībā uz radiofrekvenču 
spektru būtu jāuzlabo, vismaz joslām, kuras 
ir saskaņotas attiecībā uz bezvadu 
fiksētajiem, nomādiskajiem un mobilajiem 
platjoslas sakariem. Tas ietver joslas, kas 
noteiktas Starptautiskās telesakaru 
savienības (ITU) līmenī attiecībā uz 
Starptautisko mobilo telesakaru (IMT) 
progresīvajām sistēmām, kā arī joslām, ko 
izmanto vietējie radiotīkli (RLAN), 
piemēram, 2,4 GHz un 5 GHz. Tam būtu 
jāattiecas arī uz joslām, kuras nākotnē 
iespējams saskaņot attiecībā uz bezvadu 
platjoslas sakariem, kā paredzēts RSPP 
3. panta b) punktā un Radiofrekvenču 
spektra politikas grupas (RSPG) atzinumā 
„Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband”, kas tika 
pieņemts 2013. gada 13. jūnijā, piemēram, 
tuvākajā nākotnē — 700 MHz, 1,5 GHz 
un 3,8‒4,2 GHz josla.

(20) Lietošanas tiesību koordinācija un 
saskaņotība attiecībā uz radiofrekvenču 
spektru būtu jāuzlabo joslām, kuras ir 
saskaņotas attiecībā uz bezvadu 
fiksētajiem, nomādiskajiem un mobilajiem 
platjoslas sakariem. Tas ietver joslas, kas 
noteiktas Starptautiskās telesakaru 
savienības (ITU) līmenī attiecībā uz 
Starptautisko mobilo telesakaru (IMT) 
progresīvajām sistēmām, kā arī joslām, ko 
izmanto vietējie radiotīkli (RLAN), 
piemēram, 2,4 GHz un 5 GHz. Tam būtu 
jāattiecas arī uz joslām, kuras nākotnē 
iespējams saskaņot attiecībā uz bezvadu 
platjoslas sakariem saskaņā ar Direktīvu 
2002/21/EK.

Pamatojums

Detalizētāku skaidrojumu var pārprast, jo var šķist, ka Direktīvā 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) minētā koplēmuma procedūra nav nepieciešama. Tas, kuras joslas ir 
jāiekļauj koordinētā radiofrekvenču spektrā, nenoliedzami ir politisks lēmums, nevis tehnisks 
ieviešanas pasākums.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(24) Kas attiecas uz citiem galvenajiem 
būtiskajiem nosacījumiem, ko iespējams 
pievienot radiofrekvenču spektra lietošanas 
tiesībām attiecībā uz bezvadu platjoslu, 
šajā regulā noteikto regulatīvo principu un 
kritēriju vienveidīga piemērošana, ko veic 
atsevišķas dalībvalstis, būtu vēlama 
saskaņā ar koordinācijas mehānismu, ar 
kuru Komisijai un citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir iespēja dot 
atsauksmes, pirms attiecīgā dalībvalsts 
piešķir lietošanas tiesības, un ar kuru 
Komisijai ir iespēja, ņemot vērā 
dalībvalstu viedokli, novērst jebkura tāda 
priekšlikuma īstenošanu, kurš neatbilst 
Savienības tiesību aktiem.

(24) Kas attiecas uz citiem galvenajiem 
būtiskajiem nosacījumiem, ko iespējams 
pievienot radiofrekvenču spektra lietošanas 
tiesībām attiecībā uz bezvadu platjoslu, 
šajā regulā noteikto regulatīvo principu un 
kritēriju vienveidīga piemērošana, ko veic 
atsevišķas dalībvalstis, būtu vēlama 
saskaņā ar koordinācijas mehānismu, ar 
kuru Komisijai un citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir iespēja dot 
atsauksmes, pirms attiecīgā dalībvalsts 
piešķir lietošanas tiesības.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(36) Pakāpeniska pāreja uz tīkliem, kas 
pilnībā ir IP tīkli, tādu savienojamības 
produktu pieejamības trūkums, kuri 
balstīti uz IP protokolu, dažādām 
pakalpojumu klasēm ar garantētu 
pakalpojuma kvalitāti, kas nodrošina 
sakaru ceļus starp tīkla domēniem un pāri 
tīkla robežām gan dalībvalstīs, gan starp 
tām, kavē tādu lietojumprogrammu 
attīstību, kuras balstītas uz piekļuvi citiem 
tīkliem, tādējādi ierobežojot tehnoloģisko 
inovāciju. Turklāt šī situācija kavē tādas 
efektivitātes plašāku izplatību, kura 
saistīta ar vadību un nodrošināšanu, ko 
veic attiecībā uz tīkliem, kas balstīti uz IP, 

svītrots
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un savienojamības produktiem, kuru 
pakalpojumu kvalitāte ir garantēta, jo 
īpaši uzlabota drošība, uzticamība un 
elastība, izmaksu efektivitāte un ātrāka 
nodrošināšana, no kā labumu gūst tīkla 
operatori, pakalpojumu nodrošinātāji un 
galalietotāji. Tāpēc ir nepieciešama 
saskaņota pieeja šo produktu izveidei un 
pieejamībai, paredzot saprātīgus 
nosacījumus, tostarp, ja nepieciešams, 
iespēju, ka attiecīgie elektronisko sakaru 
uzņēmumi veic savstarpējas piegādes.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(42) Gadījumos, kad šīs regulas 4. un 
5. nodaļas noteikumi attiecas uz 
galalietotājiem, šādi noteikumi būtu 
jāattiecina ne tikai uz patērētājiem, bet arī 
uz citām galalietotāju kategorijām, 
galvenokārt uz mikrouzņēmumiem. Pēc to 
individuāla pieprasījuma galalietotājiem, 
kas nav patērētāji, būtu jāvar saskaņā ar 
individuālu līgumu vienoties par atkāpēm 
no atsevišķiem noteikumiem.

svītrots

Pamatojums

„Galalietotāji” un „patērētāji” ir pēc būtības atšķirīgi jēdzieni. Iespējamās novirzes no 
neskaidri definētiem apzīmējumiem šajā regulā rada papildu juridiskās neskaidrības.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 
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ar nelieliem piekļuves šķēršļiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 
interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. Ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu tiek 
veicināta galalietotāju spēja piekļūt 
informācijai un to izplatīt vai pēc savas 
izvēles izmantot lietojumprogrammas un 
pakalpojumus. Tomēr nesen Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādes (BEREC) ziņojums par 
datplūsmas pārvaldības praksi, kas 
publicēts 2012. gada maijā, un pētījums par 
internetpiekļuves tirgus darbību un 
internetpiekļuves nodrošināšanu, no 
patērētāju viedokļa raugoties, ko pasūtīja 
Veselības un patērētāju izpildaģentūra un 
ko publicēja 2012. gada decembrī, 
parādīja, ka lielu skaitu galalietotāju 
ietekmē datplūsmas pārvaldības prakse, kas 
bloķē vai palēnina atsevišķas 
lietojumprogrammas.

ar nelieliem piekļuves šķēršļiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 
interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. 
Savienības līmenī tiesiski ir jāgarantē 
vispārēja vienlīdzīga un nediskriminējoša 
attieksme pret datu pakešu nosūtīšanu 
neatkarīgi no to satura, pakalpojuma, 
lietojumprogrammas, izcelsmes vai 
mērķa, lai tādējādi pastāvīgi garantētu, ka 
katram interneta pakalpojumu lietotājam 
internetā ir vispārēja atvērta pieeja visu 
veidu saturam, pakalpojumiem vai 
lietojumprogrammām vai arī viņš var 
šādu pieeju piedāvāt atbilstoši neitralitātes 
principam. Piekļuves tīklu operatoriem 
noteikts vispārējs pienākums attiecībā uz 
datu pakešu nosūtīšanu, kas paredz 
nodrošināt lietotājiem pienācīgas 
kvalitātes, kas atbilst tehnikas 
sasniegumiem, pārraides pakalpojumus 
neatkarīgi no datu izcelsmes un mērķa vai 
nosūtāmā satura, pakalpojuma un 
lietojuprogrammas. Interneta brīva 
pieejamība un nediskriminējošais raksturs 
ir galvenais inovācijas, plašsaziņas 
līdzekļu brīvības un viedokļu dažādības 
un kultūru daudzveidības, kā arī 
ekonomikas efektivitātes dzinējspēks. Šāds 
raksturojums kalpo tam, lai nodrošinātu 
viedokļu, plašsaziņas līdzekļu un kultūras 
brīvību un daudzveidību. Ar spēkā esošo 
tiesisko regulējumu tiek veicināta 
galalietotāju spēja piekļūt informācijai un 
to izplatīt vai pēc savas izvēles izmantot 
lietojumprogrammas un pakalpojumus. 
Tomēr nesen Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) 
ziņojums par datplūsmas pārvaldības 
praksi, kas publicēts 2012. gada maijā, un 
pētījums par internetpiekļuves tirgus 
darbību un internetpiekļuves 
nodrošināšanu, no patērētāju viedokļa 
raugoties, ko pasūtīja Veselības un 
patērētāju izpildaģentūra un ko publicēja 
2012. gada decembrī, parādīja, ka lielu 
skaitu galalietotāju ietekmē datplūsmas 
pārvaldības prakse, kas bloķē vai palēnina 
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konkrētu saturu, pakalpojumus vai
atsevišķas lietojumprogrammas. Šīs 
tendences parāda, ka Savienības līmenī ir 
nepieciešami skaidri noteikumi attiecībā uz 
neitralitātes principa iekļaušanu tiesību 
aktos, lai uzturētu atvērto internetu un 
izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības, ko rada atsevišķu 
dalībvalstu pasākumi. Citu produktu un 
pakalpojumu izstrāde nedrīkst traucēt 
atvērtā interneta darbību, kas notiek 
saskaņā ar labāko centienu principu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(46) Galalietotāju brīvība piekļūt 
informācijai un leģitīmam saturam un tos 
izplatīt, izmantot lietojumprogrammas un 
pēc savas izvēles izmantot pakalpojumus 
tiek respektēta Savienības un valstu 
saskanīgajos tiesību aktos. Šī regula
nosaka jebkuru ierobežojumu robežas 
attiecībā uz publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, brīvību, Šī regula 
nosaka jebkuru ierobežojumu robežas 
attiecībā uz publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, brīvību, bet neietekmē 
citus Savienības tiesību aktus, tostarp 
autortiesību noteikumus un 
Direktīvu 2000/31/EK.

(46) Galalietotāju tiesības piekļūt 
informācijai un saturam un tos izplatīt, 
izmantot lietojumprogrammas un pēc savas 
izvēles izmantot pakalpojumus tiek 
respektēta Savienības un valstu 
saskanīgajos tiesību aktos.

Pamatojums

Pietiek ar norādi uz Savienības un dalībvalstu tiesībām. Detalizētāka norāde varētu radīt 
pārpratumus interpretācijā.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ievērojot līgumā 
noteiktos datu apjoma un 
internetpiekļuves pakalpojumu ātruma 
ierobežojumus, atklātā internetā 
nevajadzētu bloķēt, palēnināt, pasliktināt 
vai diskriminēt noteiktu saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
to veidus, izņemot ierobežota skaita
saprātīgu datplūsmas pārvaldības 
pasākumu veikšanu. Šādiem pasākumiem
vajadzētu būt pārredzamiem, samērīgiem 
un nediskriminējošiem. Saprātīga 
datplūsmas pārvaldība paredz smagu 
noziegumu novēršanu vai kavēšanu, 
tostarp nodrošinātāju brīvprātīgu rīcību, 
lai novērstu piekļuvi bērnu pornogrāfijai 
un tās izplatīšanu. Tīkla pārblīves 
ietekmes mazināšana līdz minimālam 
līmenim būtu jāuzskata par pieņemamu, 
ja tīkla pārblīve ir īslaicīga vai tā notiek 
ārkārtas apstākļos.

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji nedrīkst dzēst, bloķēt, 
palēnināt, pasliktināt vai prioritizēt
noteiktu saturu, lietojumprogrammas vai 
pakalpojumus vai to veidus, izņemot šajā 
regulā skaidri noteiktu un katrā atsevišķā 
gadījumā pamatotu, saprātīgu datplūsmas 
pārvaldības pasākumu veikšanu. Šādiem 
pasākumiem jābūt pārredzamiem, 
obligātiem un samērīgiem. Tos var 
uzskatīt par samērīgiem tikai tad, ja pret 
līdzvērtīgām datplūsmām ir vienāda 
attieksme. Ir jāaizliedz jebkāda veida 
satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu diskriminēšana, ko īsteno, 
nosakot cenu vai paredzot diskriminējošus 
nosacījumus attiecībā uz datplūsmas 
ātrumu un apjomu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

(47a) Šī regula neskar noteikumus 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija 
Direktīvā 2002/58/EK par personas datu 
apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
elektronisko komunikāciju nozarē 
(Direktīva par privāto dzīvi un 
elektronisko komunikāciju).
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(48) Būtu jāuzskata, ka uz apjomu balstīti 
tarifi ir saderīgi ar atklāta interneta 
principu, ciktāl tie ļauj galalietotājiem 
atbilstoši normālam datu patēriņam 
izvēlēties tarifu, pamatojoties uz 
pārskatāmu informāciju par šādas izvēles 
nosacījumiem un sekām. Vienlaikus 
šādiem tarifiem būtu jāļauj publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem labāk 
pielāgot tīkla jaudas gaidāmajiem datu 
apjomiem. Ir būtiski, ka galalietotāji ir 
pilnībā informēti, pirms tie piekrīt 
jebkādiem datu apjoma vai ātruma 
ierobežojumiem un piemērojamiem 
tarifiem, un ka tie var nepārtraukti 
pārraudzīt savu patēriņu un pēc vēlēšanās 
viegli iegūt pieejamo datu apjomu 
paplašinājumu.

(48) Būtu jāuzskata, ka uz apjomu balstīti 
tarifi ir saderīgi ar atklāta interneta 
principu, ciktāl tie ļauj galalietotājiem 
atbilstoši normālam datu patēriņam 
izvēlēties tarifu, pamatojoties uz 
pārskatāmu informāciju par šādas izvēles 
nosacījumiem un sekām. Vienlaikus 
šādiem tarifiem būtu jāļauj publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem labāk 
pielāgot tīkla jaudas gaidāmajiem datu 
apjomiem. Ir būtiski, ka galalietotāji ir 
pilnībā informēti, pirms tie piekrīt 
jebkādiem datu apjoma vai ātruma 
ierobežojumiem un piemērojamiem 
tarifiem, ka tie var nepārtraukti pārraudzīt 
savu patēriņu un pēc vēlēšanās viegli iegūt 
pieejamo datu apjomu paplašinājumu un 
ka interneta datplūsmas apjoma 
ierobežojumus piemēro nediskriminējošā 
veidā, neatkarīgi no datu sūtītāja, 
saņēmēja, veida, satura, ierīces, 
pakalpojuma vai lietojumprogrammas 
saskaņā ar neitralitātes principu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(49) Pastāv arī galalietotāju pieprasījums 
pēc pakalpojumiem un 
lietojumprogrammām, kam nepieciešams 
augstāks garantētas pakalpojumu 
kvalitātes līmenis, ko sniedz publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji, vai 

(49) Pastāv arī galalietotāju pieprasījums 
pēc pakalpojumiem un 
lietojumprogrammām, kam nepieciešams 
augstāks to pakalpojumu kvalitātes līmenis, 
ko sniedz publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji, vai satura, 
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satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātāji. Šādi 
pakalpojumi cita starpā var ietvert pārraidi, 
izmantojot interneta protokolu (IP-TV), 
videokonferences un noteiktas 
lietojumprogrammas veselības jomā. Tāpēc 
galalietotājiem vajadzētu būt nodrošinātai 
brīvībai slēgt līgumus par paaugstinātās
kvalitātes specializētu pakalpojumiem ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai arī satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem.

lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji. Šādi pakalpojumi cita starpā 
var ietvert pārraidi, izmantojot interneta 
protokolu (IP-TV), videokonferences, 
spēles un noteiktas lietojumprogrammas 
veselības jomā. Tāpēc galalietotājiem 
vajadzētu būt nodrošinātai brīvībai slēgt 
brīvprātīgus līgumus par paaugstinātas
kvalitātes specializētiem pakalpojumiem ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai arī satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem. Ja minētie līgumi tiek 
slēgti ar internetpiekļuves pakalpojumu 
nodrošinātāju, šis pakalpojumu 
nodrošinātājs garantē, ka augstāka 
kvalitāte nekaitē internetpiekļuves 
pakalpojumu darbībai, pieejamībai cenas 
ziņā vai kvalitātei un neierobežo tīkla 
neitralitāti. Tomēr specializētos 
pakalpojumus turpmāk nevajadzētu 
uzskatīt par izņēmumu un nevajadzētu 
tirgot vai plaši izmantot kā 
internetpiekļuves pakalpojuma aizstājēju.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz kvalitātes rādītājiem. 
Specializēto pakalpojumu nodrošināšanai 
slēgtos tīklos ir nepieciešams, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem īpašiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem ierobežotai lietotāju grupai. Ir 
paredzams, ka tas varētu būt vajadzīgs
tādu jaunu pakalpojumu attīstībai kā 
iekārtu saziņas (M2M) sakari. Specializētie 
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jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, būtu jāgarantē brīvība 
slēgt specializētu pakalpojumu līgumus 
par noteiktiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ciktāl šādi līgumi būtiski 
neietekmē internetpiekļuves pakalpojumu 
vispārīgo kvalitāti.

pakalpojumi nedrīkst ietekmēt atvērto 
internetpiekļuves pakalpojumu kvalitāti, 
un tos nedrīkst tirgot vai izmantot kā 
interneta aizstājējus. Tie ir pieļaujami 
tikai tad, ja pastāv tehniski un materiāli 
pamatota nepieciešamība, kas dominē pār 
ekonomiskajām interesēm, lai īpašā 
kvalitātē varētu piedāvāt kritiskas 
reāllaika lietojumprogrammas. Ja 
specializētos pakalpojumus piedāvā vai 
tirgo piekļuves tīkla operatori, tiem ir 
pienākums vienlaicīgi piedāvāt arī atvērtā 
internetpiekļuves pakalpojumu atbilstoši 
tīkla neitralitātes pamatprincipam un 
saskaņā ar 45. apsvērumu, un šādi 
specializētie pakalpojumi nedrīkst 
ietekmēt atvērto internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitāti. Labāko centienu 
princips attiecas uz visiem atvērtiem 
interneta pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
brīvību lietot piekļuvi atklātajam 
internetam. Tāpēc valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāpiemēro uzraudzības un 
ziņošanas pienākums, un tām būtu 
jānodrošina publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāju atbilstība un tādu augstas 
kvalitātes nediskriminējošu 
internetpiekļuves pakalpojumu pieejamība, 
kurus būtiski nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Iespējamās internetpiekļuves 
vispārējo traucējumu novērtējumā valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu ņemt 
vērā tādus kvalitātes parametrus kā laika 
grafika un uzticamības parametrus 

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
iespēju lietot piekļuvi atvērtajam 
internetam. Tāpēc valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāpiemēro uzraudzības un 
ziņošanas pienākums, un tām būtu 
jānodrošina publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāju atbilstība un tādu augstas 
kvalitātes nediskriminējošu 
internetpiekļuves pakalpojumu pieejamība, 
kurus būtiski nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Valsts regulatīvās iestādes 
ievieš viennozīmīgus un skaidri 
saprotamus paziņošanas un tiesiskās 
aizsardzības mehānismus galalietotājiem, 
kuri saskārušies ar tiešsaistes satura, 
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(latentums, vibrācija, paketes 
pazaudēšana), tīkla sastrēgumu mērogs un 
ietekme, faktiskais ātrums pretstatā 
reklamētajam ātrumam, internetpiekļuves 
pakalpojuma sniegums salīdzinājumā ar 
specializētajiem pakalpojumiem un 
kvalitāte galalietotāju uztverē. Valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 
pilnvarām noteikt obligātās pakalpojumu 
kvalitātes prasības visiem vai atsevišķiem 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ja tas nepieciešams, lai 
novērstu vispārējus internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitātes 
traucējumus/pasliktināšanos.

pakalpojumu vai lietojumprogrammu 
diskriminēšanu, ierobežošanu vai 
traucējumiem. Iespējamās 
internetpiekļuves vispārējo traucējumu 
novērtējumā valstu regulatīvajām iestādēm 
vajadzētu ņemt vērā tādus kvalitātes 
parametrus kā laika grafika un uzticamības 
parametrus (latentums, vibrācija, paketes 
pazaudēšana), tīkla sastrēgumu mērogs un 
ietekme, faktiskais ātrums pretstatā 
reklamētajam ātrumam, internetpiekļuves 
pakalpojuma sniegums salīdzinājumā ar 
specializētajiem pakalpojumiem un 
kvalitāte galalietotāju uztverē. Valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 
pilnvarām noteikt obligātās pakalpojumu 
kvalitātes prasības visiem vai atsevišķiem 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ja tas nepieciešams, lai 
novērstu vispārējus internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitātes 
traucējumus/pasliktināšanos.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Regulas priekšlikums Grozījums

(68) Lai ņemtu vērā tirgus un tehnisko 
attīstību, attiecībā uz pielikumu 
pieņemšanu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Ir īpaši svarīgi, lai, veicot 
sagatavošanās darbu, Komisija īsteno 
atbilstīgu apspriešanu, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, laicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

svītrots
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

ea) lai nodrošinātu, ka attiecībā uz visu 
interneta datplūsmu ir vienlīdzīga, 
nediskriminējoša vai neierobežojoša 
attieksme bez traucējumiem neatkarīgi no 
datu sūtītāja, saņēmēja, veida, satura, 
ierīces, pakalpojuma vai 
lietojumprogrammas;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

8) „harmonizēts radiofrekvenču spektrs 
bezvadu platjoslas sakariem” ir 
radiofrekvenču spektrs, kura pieejamības 
un efektīvas izmantošanas nosacījumi ir 
harmonizēti Savienības līmenī, jo īpaši 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 676/2002/EK, un kuru 
izmanto elektronisko sakaru 
pakalpojumiem, kas nav apraides 
pakalpojumi;

8) „harmonizēts radiofrekvenču spektrs 
bezvadu platjoslas sakariem” ir 
radiofrekvenču spektrs, kura pieejamības 
un efektīvas izmantošanas nosacījumi ir 
harmonizēti Savienības līmenī saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK noteikumiem un 
procedūrām un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 676/2002/EK27, un 
kuru izmanto elektronisko sakaru 
pakalpojumiem, kas nav apraides 
pakalpojumi;

__________________ __________________
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Lēmums 
Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 
Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums, 
OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Lēmums 
Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 
Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums, 
OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 11.a punkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

11a) „labāko centienu princips” ir prasība 
nodrošināt, lai datu nosūtīšanas 
pieprasījumi tiek izpildīti to saņemšanas 
kārtībā, pēc iespējas ātri un neatkarīgi no 
to satura, pakalpojuma, izmantojuma, 
izcelsmes vai mērķa;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 12. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

(12) „nodrošinātas pakalpojumu 
kvalitātes (ASQ) savienojamības 
produkts” ir produkts, kurš ir darīts 
pieejams interneta protokola (IP) 
apmaiņas punktā, ļaujot klientiem izveidot 
IP savienojumu starp starpsavienojuma 
punktu un vienu vai vairākiem 
pieslēgumpunktiem fiksētā tīkla un ļaujot 
sasniegt noteiktus pilna savienojuma tīkla 
veiktspējas līmeņus, un kuru izmanto, lai 
galalietotājiem sniegtu specifiskus 
pakalpojumus ar noteiktu garantētu 
pakalpojumu kvalitāti, ko nosaka 
atbilstīgi noteiktiem parametriem;

svītrots

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 12.a punkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

12a) „pamatota datu plūsmas pārvaldība” 
ir datu plūsmas pārvaldība, atkāpjoties no 
labāko centienu principa piemērošanas, 
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kura ir pieļaujama tehniski pamatotos 
gadījumos un kura atbilst vispārējiem 
nepieciešamības, pamatotības, 
efektivitātes nodrošināšanas, 
nediskriminēšanas un pārredzamības 
pamatnoteikumiem, kā arī citiem šajā 
regulā minētiem noteikumiem;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 12.b punkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

12b) „tīkla neitralitāte” ir princips, kas 
paredz, ka visa interneta datplūsma tiek 
apstrādāta vienlīdzīgi, bez diskriminācijas, 
ierobežojumiem vai iejaukšanās, 
neatkarīgi no sūtītāja, saņēmēja, veida, 
satura, ierīces, pakalpojuma vai 
lietojumprogrammas;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 14. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

14) „interneta piekļuves pakalpojums” ir 
publiski pieejams elektronisko sakaru 
pakalpojums, kas nodrošina interneta 
savienojamību un tādējādi gandrīz visu 
internetam pieslēgto punktu savienojamību 
neatkarīgi no izmantotās tīkla tehnoloģijas;

14) „atvērts internetpiekļuves 
pakalpojums” ir publiski pieejams 
elektronisko sakaru pakalpojums, kas 
nodrošina interneta savienojamību un 
tādējādi gandrīz visu internetam pieslēgto 
punktu savienojamību neatkarīgi no 
izmantotās tīkla tehnoloģijas. Dalībvalstis 
nosaka atbilstošus obligātos pakalpojumu 
kvalitātes standartus atvērtiem 
internetpiekļuves pakalpojumiem, kurus 
pastāvīgi pieskaņo tehnoloģiskajai 
attīstībai. Atvērts interneta piekļuves 
pakalpojums dod galalietotājiem iespēju 
izmantot visas interneta 
lietojumprogrammas saskaņā ar labāko 
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centienu principu. Vienīgais izņēmums ir 
samērīga, pamatota datu plūsmas 
pārvaldība, kas pieļaujama gadījumos, 
kad tās piemērošanai ir skaidri noteikti 
priekšnoteikumi;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 15. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums vai 
jebkāds cits pakalpojums, kurš nodrošina 
spēju piekļūt specifiskam saturam, 
lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, 
vai to kombinācijai un kura tehniskie 
raksturlielumi tiek kontrolēti pilnā 
savienojumā vai dod iespēju nosūtīt vai 
saņemt datus no noteikta skaita iesaistīto 
personu vai galalietotāju, un šādu 
pakalpojumu nelaiž tirgū un plaši 
neizmanto interneta piekļuves 
pakalpojuma aizstāšanas nolūkā;

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums vai 
jebkāds cits pakalpojums, kurš jo īpaši ir 
balstīts uz interneta protokolu un kuru 
piedāvā un nodrošina tikai slēgtos, stingri 
kontrolētos elektroniskos sakaru tīklos, un 
šādu pakalpojumu netirgo un nelieto kā 
interneta aizstājēju, un tas satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu ziņā 
nav funkcionāli identisks atvērtam 
internetam. Specializētais pakalpojums ir 
pieļaujams tikai tad, ja pastāv tehniski un 
materiāli pamatota nepieciešamība, kas 
dominē pār ekonomiskajām interesēm, lai 
īpašā, nodrošinātā kvalitātē varētu 
piedāvāt kritiskas vai īpaši drošas 
reāllaika lietojumprogrammas. Tam 
raksturīgi skaidri noteikti un garantēti, 
atbilstoši pakalpojumam pieskaņoti 
kvalitātes parametri, kas veido pamatu 
visaptverošai pārvaldībai –– sākot no 
specializēto pakalpojumu nodrošinātāja 
līdz abonenta līguma slēgšanai. 
Specializēto pakalpojumu nedrīkst 
attiecināt tikai uz vienu, pakalpojuma 
nodrošinātāja kontrolētu pieslēgšanas 
punktu;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
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8. pants – 1. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

1. Šī iedaļa attiecas uz harmonizētu 
radiofrekvenču spektru, kas izmantojams 
bezvadu platjoslas sakariem.

1. Šī iedaļa attiecas uz harmonizētu 
radiofrekvenču spektru, kas izmantojams 
bezvadu platjoslas sakariem saskaņā ar 
Direktīvu 2009/140/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK, jo īpaši ievērojot 
Direktīvas 2002/21/EK 8.a un 9. panta 
noteikumus.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

2. Šī iedaļa neskar dalībvalstu tiesības gūt 
labumu no nodevām, kas noteiktas, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču spektra resursu 
optimālu izmantošanu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK 13. pantu, un 
organizēt un izmantot savu radiofrekvenču 
spektru sabiedriskās kārtības, sabiedrības 
drošības un aizsardzības nolūkos.

2. Šī iedaļa neskar dalībvalstu tiesības gūt 
labumu no nodevām, kas noteiktas, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču spektra resursu 
optimālu izmantošanu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK 13. pantu, un 
organizēt un izmantot savu radiofrekvenču 
spektru sabiedriskās kārtības, sabiedrības 
drošības un aizsardzības nolūkos, kā arī 
tādiem vispārējas nozīmes mērķiem kā 
kultūras, valodu un plašsaziņas līdzekļu 
daudzveidības veicināšana tiešsaistē un 
bezsaistē, kā arī visu radiofrekvenču 
lietotāju interesēs.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

1. Valstu kompetentās iestādes 
radiofrekvenču spektra jomā palīdz 
izveidot bezvadu telpu, kurā nodrošināta 
ieguldījumu un konkurences apstākļu 

1. Neskarot prasību aizsargāt vispārējas 
intereses saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 9. panta 4. punktu,
valstu kompetentās iestādes radiofrekvenču 
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konverģence ātrdarbīgu bezvadu platjoslas 
sakaru jomā un kura ļauj plānot un 
nodrošināt integrētus vairākas teritorijas 
pārklājošus tīklus un pakalpojumus un 
apjomradītus ietaupījumus, tādējādi 
veicinot inovāciju, ekonomikas izaugsmi 
un ilgtermiņa ieguvumus galalietotājiem.

spektra jomā palīdz izveidot bezvadu telpu, 
kurā nodrošināta ieguldījumu un 
konkurences apstākļu konverģence 
ātrdarbīgu bezvadu platjoslas sakaru jomā 
un kura ļauj plānot un nodrošināt integrētus 
vairākas teritorijas pārklājošus tīklus un 
pakalpojumus un apjomradītus 
ietaupījumus, tādējādi veicinot inovāciju, 
ekonomikas izaugsmi un ilgtermiņa 
ieguvumus galalietotājiem. Pienācīgi ņem 
vērā iespēju veidot daudzfunkcionālus 
tīklus, kuros radio un mobilo sakaru 
tehnoloģijas apvienotas vienotā 
platformā.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Regulas priekšlikums Grozījums

e) nodrošināt ātrdarbīgu bezvadu 
platjoslas tīklu plašu teritoriālo 
pārklājumu un saistīto pakalpojumu 
augstu izplatības un izmantošanas līmeni.

e) nodrošināt efektīvu spektra 
izmantošanu, lai apmierinātu pieaugošo 
pieprasījumu pēc ātrdarbīgiem bezvadu 
platjoslas tīkliem, vienlaicīgi ņemot vērā 
sabiedrības intereses un visa spektra 
kopējo sociālo, kultūras un ekonomisko 
vērtību.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

ea) novērst kaitīgus trucējumus, tostarp 
iespēju paredzēt pienākumu risināt 
traucējumu problēmas ar citiem 
lietotājiem un uzņemties ar to saistītās 
izmaksas;
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Pamatojums

Traucējumu novēršana ir būtisks regulējuma mērķis. Tādēļ tie jāņem vērā, nosakot atļauju 
piešķiršanas procedūru un prasības.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

ea) nodrošināt, ka, veicot jebkādas 
politiskas izmaiņas attiecībā uz efektīvu 
spektra izmantošanu, tiktu ņemta vērā to 
ietekme uz sabiedrības interesēm 
traucējumu novēršanas un izmaksu ziņā;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regulas priekšlikums Grozījums

a) dažādu pieejamo radiofrekvenču spektra 
joslu tehniskie raksturlielumi;

a) dažādu pieejamo radiofrekvenču spektra 
joslu tehniskie raksturlielumi, kā arī 
pašreizējais un plānotais lietojums;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

aa) to radiofrekvenču joslu efektīva 
izmantošana, kas jau ir piešķirtas 
izmantošanai mobilajā platjoslā;
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Regulas priekšlikums Grozījums

a) radiofrekvenču spektra visefektīvāko 
izmantošanu saskaņā ar 9. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu, ņemot vērā attiecīgās 
joslas vai joslu raksturlielumus;

a) radiofrekvenču spektra visefektīvāko 
izmantošanu saskaņā ar 9. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu, ņemot vērā attiecīgās 
joslas vai joslu raksturlielumus un 
pašreizējo un plānoto lietojumu;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

aa) izmaksu, kas esošajam lietotājam 
radušās saistībā ar frekvenču spektra 
atbrīvošanu, ņemšanu vērā;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

1. Ja bezvadu platjoslas sakariem vajadzīgā 
harmonizētā radiofrekvenču spektra 
pieejamības un efektīvas izmantošanas 
tehniskie nosacījumi ļauj izmantot attiecīgo 
radiofrekvenču spektru saskaņā ar 
vispārējo atļauju režīmu, valstu 
kompetentās iestādes izvairās no papildu 
nosacījumu noteikšanas un nepieļauj tādu 
alternatīvu izmantošanu, kas kavē šāda 
harmonizēta režīma efektīvu piemērošanu.

1. Ja bezvadu platjoslas sakariem vajadzīgā 
harmonizētā radiofrekvenču spektra 
pieejamības un efektīvas izmantošanas 
tehniskie nosacījumi ļauj izmantot attiecīgo 
radiofrekvenču spektru saskaņā ar 
vispārējo atļauju režīmu, valstu 
kompetentās iestādes izvairās no papildu 
nosacījumu noteikšanas un nepieļauj tādu 
alternatīvu izmantošanu, kas kavē šāda 
harmonizēta režīma efektīvu piemērošanu. 
Tas neskar 2. panta 8. punkta 
noteikumus.
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Pamatojums

Neiekļaujot norādi uz 2. panta 8. punktu (atbilstoši 14. grozījumam), varētu tikt apgrūtināta 
iespējamā vai vēlamā kopīgā izmantošana.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Regulas priekšlikums Grozījums

d) noteikt tādu harmonizētu joslu 
izmantošanas spēkā esošo tiesību termiņa 
beigu datumu, kuras nav paredzētas 
bezvadu platjoslas sakaru nodrošināšanai, 
vai gadījumā, ja tiesības nav piešķirtas uz 
nenoteiktu laiku, – datumu, līdz kuram 
izmantošanas tiesības ir jāgroza, lai būtu 
iespējams nodrošināt bezvadu platjoslas 
sakarus.

svītrots

Pamatojums

Regulējums nesniedz juridisko noteiktību, kas nepieciešama visiem pašreizējiem tiesību 
turētājiem, kuri, pamatojoties uz uzticēšanos un pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, jau ir 
veikuši ilgtermiņa ieguldījumus.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

2.a Šā panta 2. punkts neietekmē 
Direktīvas 2002/21/EK 9. panta 3. un 
4. punkta noteikumus.
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

1. Ja valsts kompetentā iestāde ir plānojusi 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
izmantošanu piešķirt vispārējo atļauju vai 
individuālās radiofrekvenču spektra 
izmantošanas tiesības, vai grozīt ar 
radiofrekvenču spektra izmantošanu 
saistītās tiesības un pienākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK 14. pantu, savu 
pasākuma projektu kopā ar pamatojumu tā 
dara pieejamu vienlaikus gan Komisijai, 
gan citu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm radiofrekvenču spektra 
pakalpojumu jomā, pirms tam attiecīgā 
gadījumā noslēdzot Direktīvas 2002/21/EK 
6. pantā minēto sabiedrisko apspriešanos, 
un jebkurā gadījumā tikai šāda projekta 
sagatavošanas posmā, kas ļauj Komisijai 
un citu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm sniegt pietiekamu un drošu 
informāciju par visiem attiecīgajiem 
jautājumiem.

1. Ja valsts kompetentā iestāde ir plānojusi 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
izmantošanu piešķirt vispārējo atļauju vai 
individuālās radiofrekvenču spektra 
izmantošanas tiesības, vai grozīt bezvadu 
platjoslas pakalpojuma ar radiofrekvenču 
spektra izmantošanu saistītās tiesības un 
pienākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK 14. pantu, savu 
pasākuma projektu kopā ar pamatojumu tā 
dara pieejamu vienlaikus gan Komisijai, 
gan citu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm radiofrekvenču spektra 
pakalpojumu jomā, pirms tam attiecīgā 
gadījumā noslēdzot Direktīvas 2002/21/EK 
6. pantā minēto sabiedrisko apspriešanos, 
un jebkurā gadījumā tikai šāda projekta 
sagatavošanas posmā, kas ļauj Komisijai 
un citu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm sniegt pietiekamu un drošu 
informāciju par visiem attiecīgajiem 
jautājumiem.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
19. pants

Regulas priekšlikums Grozījums

[…] svītrots

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts
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Regulas priekšlikums Grozījums

2. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar ko paredz vienotus tehniskus un 
metodoloģiskus noteikumus par viena vai 
vairāku Eiropas piekļuves produktu 
īstenošanu 17. un 19. panta, I pielikuma 
2. un 3. punkta un II pielikuma nozīmē, 
ņemot vērā šajos pantos un pielikumos 
minētos kritērijus un rādītājus. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 33. 
panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

2. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar ko paredz vienotus tehniskus un 
metodoloģiskus noteikumus par viena vai 
vairāku Eiropas piekļuves produktu 
īstenošanu 17. panta un I pielikuma 2. un 
3. punkta nozīmē, ņemot vērā šajos pantos 
un pielikumos minētos kritērijus un 
rādītājus. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 33. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
23. pants – virsraksts

Regulas priekšlikums Grozījums

Brīvība nodrošināt un izmantot piekļuvi 
atvērtam internetam un datplūsmas 

racionāla pārvaldība

Atvērta interneta piekļuve, specializētie 
pakalpojumi un pamatota datplūsmas 

pārvaldība

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

1. Galalietotāji, izmantojot savu interneta 
piekļuves pakalpojumu, var brīvi piekļūt 
informācijai un saturam un izplatīt to, lietot 
lietojumprogrammas un pašu izvēlētus 
pakalpojumus.

1. Atvērta interneta piekļuve tiek 
visaptveroši nodrošināta atbilstoši 
2. panta 14. punktam, lai galalietotājiem 
būtu iespēja, izmantojot savu atvērta
interneta piekļuves pakalpojumu, piekļūt 
visai informācijai un pašu izvēlētam
saturam un izplatīt to, lietot 
lietojumprogrammas un pašu izvēlētus 
pakalpojumus, kā arī galiekārtas
neatkarīgi no šādas informācijas, satura, 
lietojumprogrammas vai pakalpojuma 
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avota vai mērķa.

Piekļuves tīkla operatoriem ir vispārējs 
pienākums veikt datu pārraides atbilstoši 
labāko centienu principam. Interneta 
piekļuves pakalpojumu nodrošinātāji 
neierobežo vai neliedz jebkādu galiekārtu 
tiešajiem lietotājiem piekļūt informācijai 
un saturam un to izplatīt, izmantojot 
internetpiekļuves pakalpojumu. Tas 
neskar dalībvalstu tiesības piešķirt 
individuālas izmantošanas tiesības 
saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK 
5. pantu.

Galalietotāji ar interneta piekļuves 
pakalpojumu nodrošinātājiem var brīvi 
slēgt vienošanos par datu apjomu un 
pārraides ātrumu, un saskaņā ar šādu 
vienošanos par datu apjomu izmantot 
visus piedāvājumus, ko sniedz interneta 
satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu nodrošinātāji.

Galalietotāji ar interneta piekļuves 
pakalpojumu nodrošinātājiem var brīvi 
slēgt vienošanos par datu apjomu un 
pārraides ātrumu, pienācīgi ņemot vērā 
tīkla neitralitātes pamatprincipu. 
Internetpiekļuves pakalpojumu 
nodrošinātāji reklamē minimālo garantēto 
datu apjomu un ātrumu, ko tie var 
nodrošināt, bet ne maksimālo ātrumu. 

Saskaņā ar vienošanos par datu apjomu 
un pārraides ātrumu izvēlētā satura, 
pakalpojumu vai lietojumprogrammu dēļ 
nedrīkst ierobežot patēriņa apjomu vai 
piemērot datu pārraides ātruma 
ierobežojumus attiecībā uz datu apjoma 
patēriņu.

Pamatojums

Piekļuve atvērtam, nediskriminējošam internetam ir jāparedz kā tiesības, nevis kā brīvība, un 
atvērts internets atbilstoši labāko centienu principam, nodrošinot piekļuvi visiem 
pakalpojumiem, informācijai, saturam un lietojumprogrammām, ir jānosaka kā prasība.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Regulas priekšlikums Grozījums

Galalietotāji brīvi var arī vienoties ar 
publisko elektronisko sakaru

Publisko elektronisko sakaru vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
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nodrošinātājiem vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 
specializētu pakalpojumu nodrošināšanu.

nodrošinātāji var piedāvāt ierobežotam 
lietotāju skaitam, kuru piekļuve tiek 
kontrolēta, specializētu pakalpojumu
nodrošināšanu, izmantojot slēgtu 
elektronisku sakaru tīklu. Specializētos 
pakalpojumus nedrīkst tirgot vai lietot kā 
interneta aizstājējus, un tie nedrīkst būt 
funkcionāli identiski atvērtā interneta 
saturam, lietojumprogrammām un 
pakalpojumiem.

Ja minētie līgumi tiek slēgti ar 
internetpiekļuves pakalpojumu 
nodrošinātāju, attiecīgais pakalpojumu 
nodrošinātājs saskaņā ar tīkla 
neitralitātes principu garantē, ka netiek 
ierobežota internetpiekļuves pakalpojumu 
darbība, pieejamība cenu ziņā vai 
kvalitāte.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 2. daļa

Regulas priekšlikums Grozījums

Lai būtu iespējama specializētu 
pakalpojumu nodrošināšana 
galalietotājiem, satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāji un publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji var brīvi slēgt 
savstarpējas vienošanās par datu apjomu 
vai datplūsmu pārsūtīšanu, uzskatot tos 
par specializētiem pakalpojumiem ar 
definētu pakalpojumu kvalitātes līmeni 
vai īpaši atvēlētu jaudu. Specializētu 
pakalpojumu sniegšana ne periodiski, ne 
pastāvīgi neietekmē interneta piekļuves 
pakalpojumu vispārējo kvalitāti.

Specializētu pakalpojumu nodrošināšana 
neietekmē internetpiekļuves pakalpojumu 
kvalitāti. Turklāt tie nedrīkst ietekmēt 
spēkā esošos, vispārēji pieņemtos 
tehniskos standartus un to turpmāku 
izstrādi, ne arī pasliktināt 
internetpiekļuves pakalpojumu kopēju 
darbību, pieejamību cenu ziņā vai 
kvalitāti. Specializētos pakalpojumus 
sniedz tikai tad, ja tīkla jauda ir 
pietiekama šādu pakalpojumu sniegšanai 
papildus atvērtai internetpiekļuvei.

Specializēti pakalpojumi ir pieļaujami 
tikai tad, ja pastāv tehniski un materiāli 
pamatota nepieciešamība, kas dominē pār 
ekonomiskajām interesēm, lai īpašā 
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kvalitātē varētu piedāvāt kritiskas 
reāllaika vai īpaši drošas 
lietojumprogrammas.

Galalietotāji, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātāji var 
brīvprātīgi un nediskriminējoši izmantot 
komerciālus piedāvājumus, ar kuriem 
atbalsta specializētos pakalpojumus. Ja 
tīkla jaudu kopīgi izmanto 
internetpiekļuves pakalpojumiem un 
specializētajiem pakalpojumiem, šo 
pakalpojumu nodrošinātājs publisko 
skaidrus un nepārprotamus kritērijus, 
pamatojoties uz kuriem tiek sadalīta tīkla 
jauda.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Regulas priekšlikums Grozījums

Piekļuves tīklu operatoriem, kuri 
vienlaikus piedāvā vai tirgo arī 
specializētos pakalpojumus, tiek piemērots 
tas pats nodrošināšanas pienākums, kas 
noteikts atvērtas internetpiekļuves 
pakalpojumiem atbilstoši 2. panta 
14. punktam. Tie nedrīkst diskriminēt 
citus satura nodrošinātājus, kuri ir 
atkarīgi no tīkla operatora datu 
pārsūtīšanas pakalpojumiem, un to 
pienākums ir par šādu pakalpojumu 
noteikt pārredzamas un tirgum atbilstošas 
cenas.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Regulas priekšlikums Grozījums

Lai valsts iestādes spētu novērtēt šādu 
iespējamo materiālo kaitējumu, 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātāji vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāji pēc pieprasījuma sniedz 
valsts iestādēm precīzu informāciju par 
abiem pakalpojumu veidiem piešķirto 
jaudu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
23. pants – 2.a punkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

2.a Vertikāli integrētu publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji nekādā 
veidā nediskriminē datplūsmu, ko rada 
satura, pakalpojumu vai 
lietojumprogrammu nodrošinātāji, kuri 
konkurē ar saviem pakalpojumiem vai ar 
pakalpojumiem, ko tie sniedz saskaņā ar 
īpašiem līgumiem.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minēto brīvību 
īstenošanu atvieglo pilnīgas informācijas 
sniegšana saskaņā ar 25. panta 1. punktu, 
26. panta 2. punktu un 27. panta 1. un 
2. punktu.

4. Galalietotāji tāpat kā satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāji, tostarp plašsaziņas līdzekļi 
un kultūras nozares un visu līmeņu 
pārvaldes saņem pilnīgu informāciju 
saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
20. panta 2. punktu, 21. panta 3. punktu 
un 21.a pantu, kā arī saskaņā ar šīs 
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regulas 25. panta 1. punktu, 26. panta 
2. punktu un 27. panta 1. un 2. punktu, 
tostarp informāciju par visiem veiktajiem 
pamatotajiem datplūsmas pārvaldības 
pasākumiem, kas var ietekmēt piekļuvi 
informācijai, saturam, 
lietojumprogrammām un pakalpojumiem, 
kuri noteikti 1. un 2. punktā, un to 
izplatīšanu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

5. Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 
attiecībā uz interneta piekļuves 
pakalpojumu līgumos paredzētu datu 
apjomu vai pārraides ātrumu, interneta 
piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzēto brīvību, 
proti, specifisko saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus 
vai specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases nebloķē, nepalēnina, nesamazina 
un attiecībā uz tiem neizmanto 
diskriminējošu pieeju, izņemot gadījumos, 
kad tas nepieciešams datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumu 
veikšanai. Datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumi ir pārredzami, 
nediskriminējoši un samērīgi, un tie ir 
vajadzīgi, lai:

5. Interneta piekļuves pakalpojumu 
sniedzēji nekādā gadījumā nedrīkst 
ierobežot 1. punktā paredzētās tiesības,

– dzēšot, bloķējot, palēninot, pasliktinot 
vai diskriminējot noteiktu saturu, 
lietojumprogrammas, pakalpojumus vai 
galiekārtas vai atsevišķus to veidus,

– prioritizējot noteiktu saturu, 
lietojumprogrammas, pakalpojumus vai 
galiekārtas vai atsevišķus to veidus,

– īpaši vienojoties ar galalietotāju par 
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cenu, kas piekļuvi noteiktam saturam, 
lietojumprogrammām, pakalpojumiem vai 
galiekārtām vai atsevišķiem to veidiem 
padara ekonomiski nepievilcīgu.

a) īstenotu tiesību normu vai tiesas 
rīkojumu vai novērstu vai apkarotu 
smagus noziegumus;

Izņēmums ir gadījumi, kad nepieciešami 
pamatoti un samērīgi datplūsmu 
pārvaldības pasākumi.

Datplūsmu pārvaldības pasākumus atzīst 
par pamatotiem un samērīgiem, ja var 
pierādīt, ka tie veikti, lai

b) saglabātu tīkla, šajā tīklā sniegto 
pakalpojumu un galalietotāju galiekārtu 
integritāti un drošību;

– saglabātu tīkla, šajā tīklā sniegto 
pakalpojumu un galalietotāju galiekārtu 
integritāti un drošību; vai

c) nepieļautu nevēlamus sūtījumus 
galalietotājiem, kuri snieguši iepriekšēju 
piekrišanu šādiem ierobežojošiem 
pasākumiem;

d) līdz minimumam samazinātu sekas, ko 
radījusi pagaidu vai ārkārtas tīkla 
pārslodze, ar nosacījumu, ka pret 
līdzvērtīgiem datplūsmas veidiem ir 
vienlīdzīga attieksme.

– līdz minimumam samazinātu sekas, ko 
radījusi pierādīta pagaidu un ārkārtas tīkla 
pārslodze, un lai šādas akūtas tīkla 
pārslodzes gadījumā efektīvi pārvaldītu 
datplūsmu,

ar noteiktumu, ka, veicot šādus 
pasākumus, visu veidu saturs, 
lietojumprogrammas un pakalpojumi tiek 
izmantoti atbilstoši labāko centienu 
principam.

Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ietver tikai tāda datu apjoma 
apstrādi, kas ir nepieciešams un samērīgs, 
lai sasniegtu šajā punktā izklāstītos 
mērķus.

Tos nedrīkst turpināt ilgāk nekā tas 
noteikti vajadzīgs.

Datplūsmu pārvaldības pasākumiem ir 
jābūt pārredzamiem, nediskriminējošiem 
un nepieciešamiem, un to pamatā ir jābūt 
skaidriem, saprotamiem un pieejamiem 
tiesiskās aizsardzības mehānismiem.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
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23. pants – 5. punkts – 2. daļa

Regulas priekšlikums Grozījums

Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ietver tikai tāda datu apjoma 
apstrādi, kas ir nepieciešams un samērīgs, 
lai sasniegtu šajā punktā izklāstītos 
mērķus.

Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ietver tikai tāda datu apjoma 
apstrādi, kas ir nepieciešams un samērīgs, 
lai sasniegtu šajā pantā izklāstītos mērķus.
Tādēļ visām datu pārbaudes vai analīzes 
metodēm ir jābūt atbilstīgām tiesību 
aktiem privātuma un datu aizsardzības 
jomā. Šajā procesā drīkst pārbaudīt tikai 
datu pakešu galvenes informāciju. Netiek 
veiktas pakešu pārbaudes, kas pārsniedz 
minēto pārbaužu prasības.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Regulas priekšlikums Grozījums

Komisija atbilstoši 32. pantam ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai
maksimāli precīzi noteiktu 23. panta 
5. punktā paredzētos tehniskos kritērijus, 
ar kuriem paredz ārkārtas apstākļu 
rašanos. Ārkārtas apstākļu noteikšanai ir 
piemērojamas pēc iespējas augstākas 
prasības.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
23. pants – 5.a punkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

5.a Regulas 23. panta 5.a punkta (jauns) 
noteikumi neskar pārskatīšanu tiesā, un 
tos piemēro skaidriem, saprotamiem un 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
mehānismiem, lai novērstu 
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tiesībaizsardzības privatizāciju.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

1. Valstu regulatīvās iestādes cieši 
pārrauga un nodrošina īstenas iespējas 
galalietotājiem gūt labumu no 23. panta 
1. un 2. punktā minētajām brīvībām, 
atbilstību 23. panta 5. punktam, kā arī to, 
lai pastāvīgi būtu pieejami 
nediskriminējoši interneta piekļuves 
pakalpojumi tādā kvalitātē, kas atspoguļo 
sasniegumus tehnoloģiju jomā un ko 
nepasliktina specializētie pakalpojumi. 
Sadarbībā ar citām valstu kompetentajām 
iestādēm tās arī pārrauga specializēto 
pakalpojumu ietekmi uz kultūru 
daudzveidību un inovāciju. Reizi gadā 
valstu regulatīvās iestādes ziņo Komisijai 
un BEREC par pārraudzību, ko tās 
veikušas, un attiecīgajiem secinājumiem.

1. Valstu regulatīvās iestādes cieši 
pārrauga un nodrošina īstenas iespējas 
galalietotājiem gūt labumu no 23. panta 1. 
un 2. punktā noteiktajām prasībām, kā arī 
to, lai pastāvīgi būtu pieejami atvērtas
internetpiekļuves pakalpojumi atbilstoši 
2. panta otrās daļas 14) apakšpunktam
tādā kvalitātē, kas atspoguļo sasniegumus 
tehnoloģiju jomā un ko nepasliktina 
specializētie pakalpojumi. Sadarbībā ar 
citām valstu kompetentajām iestādēm tās 
arī nodrošina, ka specializētie 
pakalpojumi neietekmē vārda un 
informācijas brīvību, valodu un kultūru 
daudzveidību, plašsaziņas līdzekļu brīvību 
un daudzveidību un inovāciju. Valsts 
regulatīvās iestādes arī cieši uzrauga un 
nodrošina pamatotu datplūsmas 
pārvaldības pasākumu īstenošanu 
saskaņā ar 23. panta 5. punktu un 
neitralitātes pamatprincipu, maksimāli 
ņemot vērā BEREC vadlīnijas, kas 
minētas šā panta 2. punktā un Direktīvas 
2002/22/EK 21. panta 3.a punktā. 
Datplūsmas pārvaldības pasākumus 
regulāri pārskata, lai tie atspoguļotu 
sasniegumus tehnoloģiju jomā. Reizi gadā 
valstu regulatīvās iestādes ziņo Komisijai 
un BEREC par pārraudzību, ko tās 
veikušas, un attiecīgajiem secinājumiem.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)
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Regulas priekšlikums Grozījums

1.a Publisko elektronisku sakaru 
nodrošinātāju pienākums ir dokumentēt 
visas konstatētās izņēmumu situācijas 
23. panta 5. punkta izpratnē un visus 
attiecīgi pieņemtos, atsevišķos pasākumus 
saistībā ar datplūsmas pārvaldību un 
nekavējoties par tiem informēt 
kompetento valsts regulatīvo iestādi. 

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
24. pants – 1.b punkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

1.b Valstu regulatīvās iestādes izveido 
skaidrus un visaptverošus paziņošanas un 
tiesiskās aizsardzības mehānismus 
galalietotājiem, kuri tiek diskriminēti, 
ierobežoti, kuru tiešsaistes saturā, 
pakalpojumos vai lietojumprogrammās 
notiek iejaukšanās vai kuru tiešsaistes 
saturs, pakalpojumi vai 
lietojumprogrammas tiek bloķētas vai 
traucētas.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – 1. daļa

Regulas priekšlikums Grozījums

Lai novērstu interneta piekļuves 
pakalpojumu kvalitātes vispārēju
pasliktināšanos vai saglabātu galalietotāju 
spēju piekļūt saturam vai informācijai un to 
izplatīt, vai izmantot pašu izvēlētas 
lietojumprogrammas un pakalpojumus, 
valstu regulatīvās iestādes ir pilnvarotas 

Lai novērstu internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos vai 
saglabātu galalietotāju spēju piekļūt 
saturam vai informācijai un to izplatīt, vai 
izmantot pašu izvēlētas 
lietojumprogrammas un pakalpojumus, 
valstu regulatīvās iestādes ir pilnvarotas 
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noteikt pakalpojumu kvalitātes minimālās 
prasības, kas jāievēro publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem.

noteikt pakalpojumu kvalitātes minimālās 
prasības un citus regulatīvos pasākumus, 
kas jāievēro publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – 2. daļa

Regulas priekšlikums Grozījums

Valstu regulatīvās iestādes savlaicīgi pirms 
šādu prasību noteikšanas iesniedz 
Komisijai kopsavilkumu ar pamatojumu 
šādai rīcībai, paredzētajām prasībām un 
ierosināto turpmāko rīcību. Minēto
informāciju dara pieejamu arī BEREC. Pēc 
iepazīšanās ar šo informāciju Komisija 
sniedz komentārus vai ieteikumus, jo īpaši, 
lai nodrošinātu, ka paredzamās prasības 
negatīvi neietekmē iekšējā tirgus darbību. 
Paredzētās prasības nepieņem divus 
mēnešus, skaitot no dienas, kad Komisija 
saņēmusi pilnīgu informāciju, ja vien 
starp Komisiju un valsts regulatīvo iestādi 
nav panākta citāda vienošanās vai 
Komisija nav informējusi valsts regulatīvo 
iestādi par saīsinātu izskatīšanas termiņu, 
vai Komisija nav izteikusi komentārus vai 
ieteikumus. Valstu regulatīvās iestādes 
rūpīgi ņem vērā Komisijas komentārus vai 
ieteikumus un pieņemtās prasības nosūta 
Komisijai un BEREC.

Valstu regulatīvās iestādes savlaicīgi pirms 
šādu prasību noteikšanas iesniedz 
Komisijai kopsavilkumu ar pamatojumu 
šādai rīcībai, paredzētajām prasībām un 
ierosināto turpmāko rīcību. Minēto 
informāciju dara pieejamu arī BEREC. Pēc 
iepazīšanās ar šo informāciju Komisija 
sniedz komentārus vai ieteikumus, jo īpaši, 
lai nodrošinātu, ka paredzamās prasības
negatīvi neietekmē iekšējā tirgus darbību. 
Valstu regulatīvās iestādes rūpīgi ņem 
vērā Komisijas komentārus vai ieteikumus 
un pieņemtās prasības nosūta Komisijai 
un BEREC. BEREC, cieši sadarbojoties 
ar Komisiju un visām ieinteresētajām 
personām, nosaka un izstrādā vispārīgas 
vadlīnijas datplūsmas racionālas 
pārvaldības piemērošanai, pamatojoties 
uz 23. pantu un šo pantu.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
24. pants – 2.a punkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

2.a Valsts regulatīvās iestādes ievieš 
atbilstīgas, galalietotājiem un satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
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nodrošinātājiem paredzētas sūdzību 
procedūras saistībā ar internetpiekļuves 
pakalpojuma sniegšanu.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Regulas priekšlikums Grozījums

d) uzņēmuma pakalpojumu kvalitāte, 
saskaņā ar 2. punktā paredzētajiem 
īstenošanas aktiem;

d) uzņēmuma pakalpojumu kvalitāte;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

i) faktiski pieejamo datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu galalietotāja 
dzīvesvietas dalībvalstī, tostarp 
maksimālās slodzes stundās;

i) faktiski pieejamo datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu galalietotāja 
dzīvesvietas dalībvalstī, tostarp minimālo
garantēto datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu maksimālās slodzes 
stundās, un rīkus, kuri galalietotājam ir 
pastāvīgi pieejami, lai viņi reāllaikā un 
izmantojot vispārēji atzītas procedūras 
varētu pārbaudīt datu augšupielādes un 
lejupielādes ātrumu, kāds ir pieejams 
līgumā noteiktajā periodā;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

iv) informāciju par visām procedūrām, ko 
sakaru nodrošinātājs ieviesis, lai izmērītu 
un kontrolētu datplūsmu nolūkā novērst 

iv) informāciju par visām procedūrām, ko 
sakaru nodrošinātājs ieviesis, lai izmērītu 
un kontrolētu datplūsmu nolūkā novērst 
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tīkla pārslodzi, un par to, kā šīs procedūras 
varētu ietekmēt pakalpojuma kvalitāti un 
personas datu aizsardzību;

tīkla pārslodzi, un par to, kā šīs procedūras 
varētu ietekmēt pakalpojuma kvalitāti un 
personas datu aizsardzību, kā arī visus 
pasākumus, ko īsteno saskaņā ar 
23. panta 5. punktu. Tāpat jānorāda 
galalietotājam pastāvīgi pieejamos 
instrumentus, ar kuriem viņš 
vispārpieņemtā un saprotamā veidā var 
iepazīties ar ieviestajām procedūrām un 
pasākumiem pārraižu mērīšanai un 
veidošanai saskaņā ar 23. panta 
5. punktu;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

(4) Pēc attiecīgo publisko iestāžu 
pieprasījuma publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji vajadzības gadījumā 
galalietotājiem bez maksas sniedz 
sabiedriskas nozīmes informāciju, 
izmantojot tos pašus līdzekļus, ko tie lieto 
ikdienas saziņā ar galalietotājiem. Šādā 
gadījumā publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem minēto informāciju 
standartformā nodrošina attiecīgās 
publiskās iestādes, un tā cita starpā var 
attiekties uz šādiem tematiem:

svītrots

a) parastākie elektronisko sakaru 
pakalpojumu lietojumi, iesaistoties 
nelikumīgās darbībās vai izplatot kaitīgu 
saturu, jo īpaši, ja tas var skart citu 
cilvēku tiesību un brīvību respektēšanu, 
arī datu aizsardzības tiesību, autortiesību 
un blakustiesību pārkāpumus, un to 
juridiskās sekas, un and

b) līdzekļus, kā aizsargāties pret 
apdraudējumiem personiskajai drošībai 
un nelikumīgu piekļuvi personas datiem, 
izmantojot elektronisko sakaru 
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pakalpojumus.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Regulas priekšlikums Grozījums

b) faktiski pieejamais datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrums galalietotāja 
galvenajā atrašanās vietā, tostarp faktiskā
ātruma diapazons, vidējais ātrums un 
ātrums maksimālās slodzes stundās, tostarp 
iespējamā ietekme, ko radītu piekļuves 
piešķiršana trešām pusēm, izmantojot 
lokālo radiotīklu;

b) faktiski pieejamais datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrums galalietotāja 
galvenajā atrašanās vietā, tostarp minimālā 
garantētā ātruma diapazons, vidējais 
ātrums un ātrums maksimālās slodzes 
stundās, tostarp iespējamā ietekme, ko 
radītu piekļuves piešķiršana trešām pusēm, 
izmantojot lokālo radiotīklu;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 17. panta 2. punktā un
19. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

2. Pilnvaras pieņemt 17. panta 2. punktā,
19. panta 5. punktā un 23. panta 5. punktā
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas].

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 17. panta 2. punktā un
19. panta 5. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 17. panta 2. punktā,
19. panta 5. punktā un 23. panta 5. punktā
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
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izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

5. Saskaņā ar 17. panta 2. punktu un
19. panta 5. punktu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

5. Saskaņā ar 17. panta 2. punktu, 19. panta 
5. punktu un 23. panta 5. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
II pielikums

Regulas priekšlikums Grozījums

II PIELIKUMS svītrots

EIROPAS ASQ SAVIENOJAMĪBAS 
PRODUKTU MINIMĀLIE PARAMETRI

Tīkla elementi un saistītā informācija

– apraksts par savienojamības produktu, 
kas jānodrošina fiksētajā tīklā, tostarp 
norādot tehniskos raksturlielumus un 
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informāciju par attiecīgo standartu 
pieņemšanu.

Tīkla funkcionālie pielietojumi:

– vienošanās par savienojamību, kas 
nodrošina pilna savienojuma 
pakalpojumu kvalitāti, pamatojoties uz 
noteiktiem vienotiem parametriem, kas 
nodrošina vismaz šādas pakalpojumu
kategorijas:

– balss zvani un videozvani;

– audiovizuālā satura pārraide; un

– no datplūsmas atkarīgas 
lietojumprogrammas.
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