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Grozījums Nr. 45
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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 
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.

(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.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 
radītajiem labumiem būtu jāattiecas uz 
plašāku digitālo ekosistēmu, kas ietver 
Savienības iekārtu ražotājus, satura un
lietojumprogrammu nodrošinātājus un 

(5) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 
radītajiem labumiem būtu jāattiecas uz 
plašāku digitālo ekosistēmu, kas ietver 
Savienības iekārtu ražotājus, satura,
lietojumprogrammu, programmatūras
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plašāku ekonomiku, aptverot tādas nozares 
kā banku nozare, automobiļu nozare, 
loģistika, mazumtirdzniecība, enerģētika 
un transporta nozare, kuras balstās uz 
savienojamību, lai palielinātu savu 
efektivitāti, izmantojot, piemēram, 
vispārējas mākoņdatošanas 
lietojumprogrammas, savienotos objektus 
un integrētas pakalpojumu sniegšanas 
iespējas dažādām uzņēmuma daļām. Arī 
valsts pārvaldei un veselības aizsardzības 
nozarei būtu jāgūst labums no plašāk 
pieejamiem e-pārvaldes un e-veselības 
pakalpojumiem. Kultūras saturu un 
pakalpojumus un kultūras dažādību 
kopumā varētu pilnveidot arī elektronisko 
sakaru vienotā tirgū. Savienojamības 
nodrošināšana, izmantojot elektronisko 
sakaru tīklus un pakalpojumus, ir tik 
svarīga plašākai ekonomikai un 
sabiedrībai, ka būtu jānovērš nepamatots 
slogs, piemēram, tiesiskā regulējuma vai 
cita veida slogs, ko piemēro atkarā no 
nozares.

nodrošinātājus un plašāku ekonomiku, 
aptverot tādas nozares kā banku nozare, 
automobiļu nozare, loģistika, 
mazumtirdzniecība, enerģētika un 
transporta nozare, kuras balstās uz 
savienojamību, lai palielinātu savu 
efektivitāti, izmantojot, piemēram, 
vispārējas mākoņdatošanas 
lietojumprogrammas, savienotos objektus 
un integrētas pakalpojumu sniegšanas 
iespējas dažādām uzņēmuma daļām. Arī 
valsts pārvaldei un veselības aizsardzības 
nozarei būtu jāgūst labums no plašāk 
pieejamiem e-pārvaldes un e-veselības 
pakalpojumiem. Kultūras saturu un 
pakalpojumus un kultūras dažādību 
kopumā varētu pilnveidot arī elektronisko 
sakaru vienotā tirgū. Savienojamības 
nodrošināšana, izmantojot elektronisko 
sakaru tīklus un pakalpojumus, ir tik 
svarīga plašākai ekonomikai un 
sabiedrībai, ka būtu jānovērš nepamatots 
slogs, piemēram, tiesiskā regulējuma vai 
cita veida slogs, ko piemēro atkarībā no 
nozares.

Or. de

Grozījums Nr. 47
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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 

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un ierobežots resurss.
Ir noteikti jāņem vērā visa spektra sociālā, 
kultūras un saimnieciskā vērtība. Kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumā Nr. 243/2012 par radiofrekvenču 
spektra politikas programmu (turpmāk 
„RSPP”)23, jebkāds papildu spektrs
bezvadu platjoslas sakariem ir saistīts ar 
spektra izmantošanas pārskatīšanu visā 
īpaši augstu frekvenču (UHF) joslā. 
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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 
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”)23, 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/EK24, 
nav bijuši pietiekami, lai risinātu šo 
problēmu.

Saskaņā ar RSPP 6. panta 5. punktu 
Komisija līdz 2015. gada 1. janvārim ziņos
Eiropas Parlamentam un Padomei par to, 
vai nepieciešams saskaņot papildu 
frekvenču joslas.

__________________ __________________
23 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 14. marta Lēmums 
Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido 
radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas 
programmu, OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 14. marta Lēmums 
Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido 
radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas 
programmu, OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.

__________________
24 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.).

Or. en

Grozījums Nr. 48
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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 
attīstību visā Savienībā. Vienlaikus
dalībvalstīm būtu jāsaglabā tiesības 
pieņemt pasākumus, lai organizētu savu 
radiofrekvenču spektru sabiedriskās 
kārtības, sabiedriskās drošības un 
aizsardzības vajadzībām.

(18) ES telesakaru paketē, kas tika 
pārskatīta 2009. gadā, ir noteikti spektra 
pārvaldības principi. Tajā ir atzīta 
dalībvalstu kompetence kultūras un 
audiovizuālās politikas jomā un vairumā 
gadījumu piešķirta tām vajadzīgā rīcības 
brīvība. Tāpēc rīcība Savienības līmenī 
attiecībā uz noteiktiem radiofrekvenču 
spektra piešķiršanas aspektiem būtu
jāturpina, lai atbalstītu dinamisku pieeju 
spektra pārvaldībai, kas atzīst dalībvalstu 
kompetenci šajā jomā un ņem vērā katras 
dalībvalsts kultūras, audiovizuālo un 
plašsaziņas līdzekļu politiku. Ir vajadzīga 
pietiekama elastība, lai saskaņotu īpašās 
valstu prasības, un dalībvalstīm būtu 
jāsaglabā tiesības pieņemt pasākumus, lai 
organizētu savu radiofrekvenču spektru 
sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības 
un aizsardzības vajadzībām. Ja starp 
dalībvalstīm rodas strīds par spektra 
izmantošanu, Komisija var koordinēt un 
atbalstīt strīda izšķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lietošanas tiesību koordinācija un (20) Lietošanas tiesību koordinācija un 
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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.

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 noteikts Direktīvā
2002/21/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Nodevu sloga ierobežošana līdz 
līmenim, kas nepieciešams optimālai 
radiofrekvenču spektra pārvaldībai, 
nodrošinot līdzsvaru starp tūlītējiem 
maksājumiem un periodiskām nodevām, 
veicinātu ieguldījumus infrastruktūras un 
tehnoloģiju ieviešanā un vienlaicīgo 
izmaksu priekšrocību nodošanu 
galalietotājiem.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 51
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Mazjaudīgie tuvas darbības bezvadu 
piekļuves punkti ir ļoti mazas un 
neuzkrītošas ierīces, kuras ir līdzīgas mājās 
lietojamiem Wi-Fi maršrutētājiem un kuru
tehniskās īpašības būtu jānosaka 
Savienības līmenī, lai izplatītu un lietotu 
dažādās vietējās situācijās, uz ko 
jāattiecina vispārīgas atļaujas 
izsniegšana, nenosakot nepamatotus 
ierobežojumus, kas izriet no individuālas 
plānošanas vai citām atļaujām. Lai gūtu 
labumu no vispārīgas atļaujas 

(29) Mazjaudīgie tuvas darbības bezvadu 
piekļuves punkti ir ļoti mazas un 
neuzkrītošas ierīces, kuras ir līdzīgas mājās 
lietojamiem Wi-Fi maršrutētājiem un kuru
izmantošana nebūtu jāierobežo ar
individuālas plānošanas vai citām atļaujām, 
ja tās atbilst datu aizsardzības prasībām, 
kā arī tīkla drošībai.
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izsniegšanas, to pasākumu samērīgums, 
ar kuriem nosaka tehniskās īpašības šādai 
lietošanai, būtu jānodrošina ar īpašībām, 
kuras ir nozīmīgi ierobežojošākas nekā 
Savienības pasākumos noteiktie 
piemērojamie maksimālie līmeņi attiecībā
uz tādiem parametriem kā izejas jauda.

Or. de

Grozījums Nr. 53
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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, 
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.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 54
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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, 
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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 55
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
40. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Atšķirīgais veids, kā valstis īsteno 
nozarei raksturīgus galalietotāju 
aizsardzības noteikumus, rada nozīmīgus 
šķēršļus vienotajam digitālajam tirgum, jo 
īpaši tādu palielinātu izpildes izmaksu 
veidā, kuras rodas publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem, ja šie 
nodrošinātāji vēlas sniegt pakalpojumus 
dalībvalstu mērogā. Turklāt 
sadrumstalotība un nenoteiktība saistībā 
ar aizsardzības līmeni, kas tiek 
nodrošināts dažādās dalībvalstīs, mazina 
galalietotāju uzticēšanos un mudina 
atteikties no elektronisko sakaru 
pirkšanas ārzemēs. Lai sasniegtu 
Savienības mērķi likvidēt iekšējā tirgus 
šķēršļus, ir nepieciešams aizstāt spēkā 
esošos atšķirīgos valstu tiesiskos 
pasākumus ar vienotu un pilnībā 
saskaņotu nozarei raksturīgu tādu 
noteikumu kopumu, kuri rada 
galalietotāju kopīgu aizsardzības līmeni.
Šādai tiesiskā regulējuma pilnīgai 
saskaņošanai nebūtu jāattur publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji no tādu 
līguma nosacījumu piedāvāšanas 
galalietotājiem, kuri pārsniedz minēto 
aizsardzības līmeni.

svītrots

Or. pt

Pamatojums

Pārceļot šajā regulas priekšlikumā ietvertos noteikumus uz Universālo pakalpojumu 
direktīvu, nav vajadzības paturēt šīs regulas apsvērumus, kas saistīti ar patērētāju tiesībām.

Grozījums Nr. 56
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
40. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Atšķirīgais veids, kā valstis īsteno 
nozarei raksturīgus galalietotāju 
aizsardzības noteikumus, rada nozīmīgus 
šķēršļus vienotajam digitālajam tirgum, jo 
īpaši tādu palielinātu izpildes izmaksu 
veidā, kuras rodas publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem, ja šie 
nodrošinātāji vēlas sniegt pakalpojumus 
dalībvalstu mērogā. Turklāt 
sadrumstalotība un nenoteiktība saistībā 
ar aizsardzības līmeni, kas tiek 
nodrošināts dažādās dalībvalstīs, mazina 
galalietotāju uzticēšanos un mudina 
atteikties no elektronisko sakaru 
pirkšanas ārzemēs. Lai sasniegtu 
Savienības mērķi likvidēt iekšējā tirgus 
šķēršļus, ir nepieciešams aizstāt spēkā 
esošos atšķirīgos valstu tiesiskos 
pasākumus ar vienotu un pilnībā 
saskaņotu nozarei raksturīgu tādu 
noteikumu kopumu, kuri rada 
galalietotāju kopīgu aizsardzības līmeni. 
Šādai tiesiskā regulējuma pilnīgai 
saskaņošanai nebūtu jāattur publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji no tādu 
līguma nosacījumu piedāvāšanas 
galalietotājiem, kuri pārsniedz minēto 
aizsardzības līmeni.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 57
Christian Engström

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Atšķirīgais veids, kā valstis īsteno 
nozarei raksturīgus galalietotāju 
aizsardzības noteikumus, rada nozīmīgus 
šķēršļus vienotajam digitālajam tirgum, jo 
īpaši tādu palielinātu izpildes izmaksu 

(40) Atšķirīgais veids, kā valstis īsteno 
nozarei raksturīgus galalietotāju 
aizsardzības noteikumus, rada nozīmīgus 
šķēršļus vienotajam digitālajam tirgum, jo 
īpaši tādu palielinātu izpildes izmaksu 
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veidā, kuras rodas publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem, ja šie nodrošinātāji 
vēlas sniegt pakalpojumus dalībvalstu 
mērogā. Turklāt sadrumstalotība un 
nenoteiktība saistībā ar aizsardzības līmeni, 
kas tiek nodrošināts dažādās dalībvalstīs, 
mazina galalietotāju uzticēšanos un mudina 
atteikties no elektronisko sakaru pirkšanas 
ārzemēs. Lai sasniegtu Savienības mērķi 
likvidēt iekšējā tirgus šķēršļus, ir 
nepieciešams aizstāt spēkā esošos 
atšķirīgos valstu tiesiskos pasākumus ar 
vienotu un pilnībā saskaņotu nozarei 
raksturīgu tādu noteikumu kopumu, kuri 
rada galalietotāju kopīgu aizsardzības 
līmeni. Šādai tiesiskā regulējuma pilnīgai 
saskaņošanai nebūtu jāattur publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji no tādu 
līguma nosacījumu piedāvāšanas 
galalietotājiem, kuri pārsniedz minēto 
aizsardzības līmeni.

veidā, kuras rodas publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem, ja šie nodrošinātāji 
vēlas sniegt pakalpojumus dalībvalstu 
mērogā. Turklāt sadrumstalotība un 
nenoteiktība saistībā ar aizsardzības līmeni, 
kas tiek nodrošināts dažādās dalībvalstīs, 
mazina galalietotāju uzticēšanos un mudina 
atteikties no elektronisko sakaru pirkšanas
ārzemēs. Lai sasniegtu Savienības mērķi 
likvidēt iekšējā tirgus šķēršļus, ir 
nepieciešams aizstāt spēkā esošos 
atšķirīgos valstu tiesiskos pasākumus ar 
minimāli saskaņotu nozarei raksturīgu tādu 
noteikumu kopumu, kuri rada galalietotāju 
kopīgu aizsardzības līmeni. Šādai tiesiskā 
regulējuma saskaņošanai nebūtu jāattur 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji
no tādu līguma nosacījumu piedāvāšanas 
galalietotājiem, kuri pārsniedz minēto 
aizsardzības līmeni. Dalībvalstis var arī 
pieprasīt augstāku aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Tā kā šī regula saskaņo tikai 
noteiktus nozarei raksturīgus noteikumus, 
tai nebūtu jāietekmē vispārīgie patērētāju 
aizsardzības noteikumi, kas paredzēti 
Savienības aktos un valstu īstenošanas 
tiesību aktos.

(41) Šai regulai nebūtu jāskar vispārīgie 
patērētāju aizsardzības noteikumi, kas 
paredzēti Savienības aktos un valstu 
īstenošanas tiesību aktos, jo īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva
2011/83/ES24a.
__________________
24a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Direktīva
2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar 
ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes 
Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas 
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Parlamenta un Padomes Direktīvu
97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 59
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Tā kā šī regula saskaņo tikai 
noteiktus nozarei raksturīgus noteikumus, 
tai nebūtu jāietekmē vispārīgie patērētāju 
aizsardzības noteikumi, kas paredzēti 
Savienības aktos un valstu īstenošanas 
tiesību aktos.

(41) Šai regulai nebūtu jāietekmē 
vispārīgie patērētāju aizsardzības 
noteikumi, kas paredzēti Savienības aktos 
un valstu īstenošanas tiesību aktos.

Or. pt

Pamatojums

Pārceļot šajā regulas priekšlikumā ietvertos noteikumus uz Universālo pakalpojumu 
direktīvu, nav vajadzības paturēt šīs regulas apsvērumus, kas saistīti ar patērētāju tiesībām.

Grozījums Nr. 60
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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
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Or. pt

Pamatojums

Pārceļot šajā regulas priekšlikumā ietvertos noteikumus uz Universālo pakalpojumu 
direktīvu, nav vajadzības paturēt šīs regulas apsvērumus, kas saistīti ar patērētāju tiesībām.

Grozījums Nr. 61
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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

Or. en

Grozījums Nr. 62
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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 

svītrots
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no atsevišķiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 
izveidei nepieciešams arī likvidēt šķēršļus, 
lai galalietotājiem būtu piekļuve 
elektronisko sakaru pakalpojumiem visā 
Savienībā. Tāpēc valsts iestādēm 
nevajadzētu radīt vai uzturēt šķēršļus šādu 
pakalpojumu pārrobežu iegādei. Publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem
nebūtu jāatsaka vai jāierobežo piekļuve 
galalietotājiem vai jādiskriminē 
galalietotāji valstspiederības dēļ vai tās 
dalībvalsts dēļ, kurā atrodas to dzīvesvieta. 
Tomēr diferencēšana būtu iespējama, 
pamatojoties uz objektīvi attaisnojamām 
cenu, riska un tirgus apstākļu atšķirībām, 
piemēram, pieprasījuma pārmaiņām un 
konkurentu noteiktajām cenām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 64
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 
izveidei nepieciešams arī likvidēt šķēršļus, 
lai galalietotājiem būtu piekļuve 
elektronisko sakaru pakalpojumiem visā 
Savienībā. Tāpēc valsts iestādēm 

(43) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 
izveidei nepieciešams arī likvidēt šķēršļus, 
lai galalietotājiem būtu piekļuve 
elektronisko sakaru pakalpojumiem visā 
Savienībā. Tāpēc valsts iestādēm 
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nevajadzētu radīt vai uzturēt šķēršļus šādu 
pakalpojumu pārrobežu iegādei. Publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem nebūtu 
jāatsaka vai jāierobežo piekļuve 
galalietotājiem vai jādiskriminē 
galalietotāji valstspiederības dēļ vai tās 
dalībvalsts dēļ, kurā atrodas to dzīvesvieta.
Tomēr diferencēšana būtu iespējama, 
pamatojoties uz objektīvi attaisnojamām 
cenu, riska un tirgus apstākļu atšķirībām, 
piemēram, pieprasījuma pārmaiņām un 
konkurentu noteiktajām cenām.

nevajadzētu radīt vai uzturēt šķēršļus šādu 
pakalpojumu pārrobežu iegādei. Publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem nebūtu 
jāatsaka vai jāierobežo piekļuve 
galalietotājiem vai jādiskriminē 
galalietotāji valstspiederības dēļ vai tās 
dalībvalsts dēļ, kurā atrodas to dzīvesvieta.

Or. de

Grozījums Nr. 65
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Gan fiksēto, gan mobilo sakaru jomā 
turpina pastāvēt ļoti nozīmīgas cenu 
atšķirības iekšzemes balss zvanu un SMS 
sakariem un minētajiem sakariem, kas 
beidzas citā dalībvalstī. Lai gan ir būtiskas 
atšķirības starp valstīm, operatoriem un 
tarifu paketēm un starp mobilajiem un 
fiksētajiem pakalpojumiem, tas turpina 
ietekmēt neaizsargātākās patērētāju 
grupas un radīt šķēršļus vienotiem 
sakariem Savienībā. Tas notiek, 
neraugoties uz ļoti būtisku samazinājumu 
un konverģenci absolūtos skaitļos, 
izbeigšanas tempu dažādās dalībvalstīs un 
zemām cenām tranzīta tirgos. Turklāt 
pārejai uz elektronisko sakaru vidi, kas 
pilnībā balstīta uz IP, būtu ar laiku jārada 
papildu izmaksu samazinājumi. Jebkuras 
nozīmīgas mazumtirdzniecības tarifu 
atšķirības starp fiksētiem iekšzemes 
starppilsētu sakaru pakalpojumiem, kas ir 
sakari, kuri nav vienā vietējā zonā, ko 
apzīmē ar ģeogrāfiskās zonas kodu valsts 
numerācijas plānā, un fiksētiem 

svītrots
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sakariem, kas beidzas citā dalībvalstī, 
būtu jāattaisno ar atsauci uz objektīviem 
kritērijiem. Starptautisko mobilo sakaru 
mazumtirdzniecības tarifiem nebūtu 
jāpārsniedz balss zvanu un SMS Eiropas 
tarifi, ko attiecīgi piemēro regulētajiem 
viesabonēšanas zvaniem un SMS un kas 
paredzēti Regulā (ES) Nr. 531/2012, 
izņemot gadījumus, kad tas pamatojams 
ar atsauci uz objektīviem kritērijiem. Šādi 
kritēriji var ietvert papildu izmaksas un 
saprātīgu saistīto peļņu. Citi objektīvi 
faktori var ietvert saistītā cenu elastīguma 
atšķirības un visiem galalietotājiem viegli 
pieejamus vai nu alternatīvus tarifus, ko 
piedāvā publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji, kuri nodrošina pārrobežu 
sakarus Savienībā par nelielu papildu 
maksu vai bez papildu maksas, vai arī 
informācijas sabiedrības pakalpojumus ar 
salīdzināmu funkcionalitāti, ja 
nodrošinātāji aktīvi informē savus 
galalietotājus par šādām alternatīvām.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Christian Engström

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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, bet neietekmē 
citus Savienības tiesību aktus, tostarp 
autortiesību noteikumus un Direktīvu
2000/31/EK.

(46) Lai galalietotāji varētu brīvi piekļūt 
informācijai un likumīgam saturam un tos 
izplatīt, izmantot lietojumprogrammas un 
pēc savas izvēles izmantot pakalpojumus, 
ir jāievēro Savienības un valstu saderīgie
tiesību akti. Šī regula neskar citus 
Savienības tiesību aktus, tostarp 
autortiesību noteikumus un Direktīvu
2000/31/EK.



AM\1010616LV.doc 19/244 PE524.526v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 67
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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 
nodrošinātājiem atklātā internetā 
nevajadzētu bloķēt, palēnināt, pasliktināt 
vai diskriminēt noteiktu saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
to veidus, izņemot ierobežota skaita 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu veikšanu. Šādiem pasākumiem 
vajadzētu būt pārredzamiem, samērīgiem 
un nediskriminējošiem. Datplūsmas 
racionāla pārvaldība paredz tīkla pārblīves 
ietekmes mazināšanu, ja tīkla pārblīve ir
tikai īslaicīga un notiek ārkārtas apstākļos.
Tiesību akti, kas ietekmē datplūsmu, 
neietilpst datplūsmas pārvaldības 
definīcijā.

Or. de

Grozījums Nr. 68
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ievērojot līgumā 

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem atklātā internetā 
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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.

nevajadzētu bloķēt, palēnināt, pasliktināt 
vai diskriminēt noteiktu saturu, 
lietojumprogrammas, pakalpojumus vai to 
veidus, izņemot ierobežota skaita 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu veikšanu. Šādiem pasākumiem 
vajadzētu būt pārredzamiem, samērīgiem 
un nediskriminējošiem. Datplūsmas 
racionāla 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 racionālu pierādītos un 
konkrētos akūtas tīkla pārblīves 
gadījumos ar nosacījumu, ka pret 
līdzvērtīgiem datplūsmas veidiem attiecas 
vienādi.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Christian Engström

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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sakaru nodrošinātājiem vai arī satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Christian Engström

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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 
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.

(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. Iespējai, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir paredzama nozīmīga loma 
tādu jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi.

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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 
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.

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz 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 īpašiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
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 neietekmē atklātas 
internetpiekļuves pakalpojumu vispārīgo 
kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
50. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts 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 
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.

(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 
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 neietekmē internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Christian Engström

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
brīvību lietot piekļuvi atklātajam 

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
brīvību lietot piekļuvi atklātajam 
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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
(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.

internetam. Tāpēc valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāpiemēro uzraudzības un 
ziņošanas pienākums, un tām būtu 
jānodrošina publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāju atbilstība un augstas 
kvalitātes nediskriminējošu 
internetpiekļuves pakalpojumu pieejamība. 
Iespējamās internetpiekļuves vispārējo 
traucējumu novērtējumā valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu ņemt 
vērā tādus kvalitātes rādītājus kā laika 
grafika un uzticamības parametri
(latentums, vibrācija, paketes 
pazaudēšana), tīkla sastrēgumu mērogs un 
ietekme, faktiskais ātrums pretstatā 
reklamētajam ātrumam 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.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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 

(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 
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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
(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.

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 rādītājus kā laika 
grafika un uzticamības parametri
(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, pēc iespējas 
ņemot vērā BEREC pamatnostādnes par 
internetpiekļuves pakalpojumu ātruma 
mērīšanas metodēm, mērāmajiem 
pakalpojumu kvalitātes rādītājiem un 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu piemērošanu. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Christian Engström

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Pasākumiem, kas nodrošina labāku 
cenu, tarifu, noteikumu un nosacījumu un 
pakalpojumu kvalitātes rādītāju 
pārredzamību un salīdzināmību, tostarp 
tiem, kas īpaši attiecas uz internetpiekļuves 
pakalpojumu nodrošināšanu, būtu 

(52) Pasākumiem, kas nodrošina labāku 
cenu, tarifu, noteikumu un nosacījumu un 
pakalpojumu kvalitātes rādītāju 
pārredzamību un salīdzināmību, tostarp 
tiem, kas īpaši attiecas uz internetpiekļuves 
pakalpojumu nodrošināšanu, būtu 
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jāpalielina galalietotāju spēja optimizēt 
savu nodrošinātāju izvēli un tādējādi 
pilnībā gūt labumu no konkurences.

jāpalielina galalietotāju spēja optimizēt 
savu nodrošinātāju izvēli un tādējādi 
pilnībā gūt labumu no konkurences.

Jebkura brīvprātīga sertifikācijas shēma, 
kas paredzēta interaktīvām salīdzināšanas 
tīmekļa vietnēm, rokasgrāmatām vai 
līdzīgiem rīkiem, ir neatkarīga no 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, tajā 
izmanto vienkāršu un skaidru valodu un 
pilnīgu un atjauninātu informāciju, tai ir 
pārredzama metodika, tā ir droša un 
pieejama saskaņā ar Tīmekļa satura 
pieejamības pamatnostādņu 2. versiju un 
tajā izmanto efektīvu sūdzību izskatīšanas 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Galalietotājiem pirms pakalpojuma 
pirkšanas būtu jāsaņem atbilstīga 
informācija par piedāvātā pakalpojuma 
cenu un veidu. Šī informācija būtu 
jāsniedz arī tieši pirms zvana 
savienojuma, ja zvanam uz konkrēto 
numuru vai pakalpojumam ir 
piemērojami īpaši cenas nosacījumi, 
piemēram, zvani papildu maksas 
pakalpojumiem, kuriem bieži vien tiek 
piemērota speciāla likme. Ja šāds 
pienākums ilguma un to pakalpojumu 
sniedzēja izmaksu ziņā, kuras attiecas uz 
tarifa informāciju, ir nesamērīgs 
salīdzinājumā ar vidējo zvana ilgumu un 
izmaksu risku, kam galalietotājs ir 
pakļauts, valstu regulatīvās iestādes var 
noteikt izņēmumu. Galalietotāji arī būtu 
jāinformē, ja uz bezmaksas tālruņa 
numuru attiecas papildu izmaksas.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 77
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Līgumi ir nozīmīgs līdzeklis, kas 
nodrošina galalietotājiem augstu 
informācijas pārredzamības līmeni un 
juridisko noteiktību. Publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem būtu jāsniedz 
galalietotājiem skaidra un saprotama 
informācija par visiem būtiskajiem līguma 
elementiem, pirms līgums kļūst saistošs 
galalietotājam. Informācijai vajadzētu būt 
obligātai, un to nevajadzētu mainīt, 
izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts, 
izmantojot secīgu līgumu, kas noslēgts
starp galalietotāju un nodrošinātāju. 
Komisija un dažas valstu regulatīvās 
iestādes nesen konstatēja nozīmīgas 
atšķirības starp reklamēto internetpiekļuves 
pakalpojumu ātrumu un to ātrumu, kurš 
faktiski bija pieejams galalietotājiem. 
Tāpēc publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem būtu pirms līguma 
noslēgšanas jāinformē galalietotāji par 
ātrumu un citiem pakalpojumu kvalitātes 
rādītājiem, kurus tie patiesībā var piegādāt
galalietotāja galvenajā atrašanās vietā.

(56) Līgumi ir nozīmīgs līdzeklis, kas 
nodrošina galalietotājiem augstu 
informācijas pārredzamības līmeni un 
juridisko noteiktību. Publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem būtu jāsniedz 
galalietotājiem skaidra un saprotama 
informācija par visiem būtiskajiem līguma 
elementiem, pirms līgums kļūst saistošs 
galalietotājam. Informācijai vajadzētu būt 
obligātai, un to nevajadzētu mainīt, 
izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts, 
izmantojot turpmāku vienošanos starp 
galalietotāju un nodrošinātāju. Komisija un 
dažas valstu regulatīvās iestādes nesen 
konstatēja nozīmīgas atšķirības starp 
reklamēto internetpiekļuves pakalpojumu 
ātrumu un to ātrumu, kurš faktiski bija 
pieejams galalietotājiem. Tāpēc publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem būtu 
pirms līguma noslēgšanas jāinformē 
galalietotāji par paredzamo ātrumu un 
citiem pakalpojumu kvalitātes rādītājiem 
galalietotāja galvenajā atrašanās vietā.

Or. en

Pamatojums

Faktiskā ātruma norādīšana katram individuālajam lietotājam nav tehniski iespējama. Vienas 
pilsētas un pat vienas ielas līmenī ir iespējamas būtiskas atšķirības, tāpēc vajadzētu noteikt, 
ka sakaru nodrošinātāju pienākums ir norādīt tikai paredzamo ātrumu.

Grozījums Nr. 78
Christian Engström
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Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Līgumi ir nozīmīgs līdzeklis, kas 
nodrošina galalietotājiem augstu 
informācijas pārredzamības līmeni un 
juridisko noteiktību. Publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem būtu jāsniedz 
galalietotājiem skaidra un saprotama 
informācija par visiem būtiskajiem līguma 
elementiem, pirms līgums kļūst saistošs 
galalietotājam. Informācijai vajadzētu būt 
obligātai, un to nevajadzētu mainīt, 
izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts, 
izmantojot secīgu līgumu, kas noslēgts
starp galalietotāju un nodrošinātāju. 
Komisija un dažas valstu regulatīvās 
iestādes nesen konstatēja nozīmīgas 
atšķirības starp reklamēto internetpiekļuves 
pakalpojumu ātrumu un to ātrumu, kurš 
faktiski bija pieejams galalietotājiem. 
Tāpēc publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem būtu pirms līguma 
noslēgšanas jāinformē galalietotāji par 
ātrumu un citiem pakalpojumu kvalitātes 
rādītājiem, kurus tie patiesībā var piegādāt 
galalietotāja galvenajā atrašanās vietā.

(56) Līgumi ir nozīmīgs līdzeklis, kas 
nodrošina galalietotājiem augstu 
informācijas pārredzamības līmeni un 
juridisko noteiktību. Publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem būtu jāsniedz 
galalietotājiem skaidra un saprotama 
informācija par visiem būtiskajiem līguma 
elementiem, pirms līgums kļūst saistošs 
galalietotājam. Informācijai vajadzētu būt 
obligātai, un to nevajadzētu mainīt, 
izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts, 
izmantojot turpmāku skaidru vienošanos
starp galalietotāju un nodrošinātāju. 
Komisija un dažas valstu regulatīvās 
iestādes nesen konstatēja nozīmīgas 
atšķirības starp reklamēto internetpiekļuves 
pakalpojumu ātrumu un to ātrumu, kurš 
faktiski bija pieejams galalietotājiem. 
Tāpēc publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem būtu pirms līguma 
noslēgšanas jāinformē galalietotāji par 
ātrumu un citiem pakalpojumu kvalitātes 
rādītājiem, kurus tie patiesībā var piegādāt 
galalietotāja galvenajā atrašanās vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Lai izvairītos no šokējošiem rēķiniem, 
galalietotājiem būtu jāvar definēt 
maksimālo finanšu ierobežojumu attiecībā 
uz maksām, kas saistītas ar zvanu un 
internetpiekļuves pakalpojumu 
izmantojumu. Šai iespējai vajadzētu būt 

(58) Lai izvairītos no šokējošiem rēķiniem, 
galalietotājiem būtu jāvar definēt 
maksimālo finanšu ierobežojumu attiecībā 
uz maksām, kas saistītas ar zvanu un 
internetpiekļuves pakalpojumu 
izmantojumu. Šai iespējai vajadzētu būt 
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pieejamai bez maksas un ar atbilstīgu 
paziņojumu, ko iespējams atkal pēc tam 
aplūkot tad, kad tuvojas limita sasniegšana.
Sasniedzot maksimālo līmeni, 
galalietotājam vairs nevajadzētu saņemt 
šos pakalpojumus vai par šiem 
pakalpojumiem nevajadzētu 
galalietotājiem piemērot maksas, izņemot 
gadījumus, kad galalietotāji īpaši pieprasa 
turpināt pakalpojumu nodrošināšanu, kā 
paredzēts līgumā ar nodrošinātāju.

pieejamai bez maksas un ar atbilstīgu 
paziņojumu, ko iespējams atkal pēc tam 
aplūkot tad, kad tuvojas limita sasniegšana.

Or. pt

Pamatojums

Pārceļot šajā regulas priekšlikumā ietvertos noteikumus uz Universālo pakalpojumu 
direktīvu, nav vajadzības paturēt šīs regulas apsvērumus, kas saistīti ar patērētāju tiesībām.

Grozījums Nr. 80
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Lai izvairītos no šokējošiem rēķiniem, 
galalietotājiem būtu jāvar definēt
maksimālo finanšu ierobežojumu attiecībā 
uz maksām, kas saistītas ar zvanu un 
internetpiekļuves pakalpojumu 
izmantojumu. Šai iespējai vajadzētu būt 
pieejamai bez maksas un ar atbilstīgu 
paziņojumu, ko iespējams atkal pēc tam 
aplūkot tad, kad tuvojas limita sasniegšana. 
Sasniedzot maksimālo līmeni, 
galalietotājam vairs nevajadzētu saņemt 
šos pakalpojumus vai par šiem 
pakalpojumiem nevajadzētu galalietotājiem 
piemērot maksas, izņemot gadījumus, kad 
galalietotāji īpaši pieprasa turpināt 
pakalpojumu nodrošināšanu, kā paredzēts 
līgumā ar nodrošinātāju.

(58) Lai izvairītos no šokējošiem rēķiniem, 
galalietotājiem tarifos, kas tiek piemēroti 
lietošanas laikam vai vienai izmantotai 
vienībai, būtu jāspēj noteikt maksimālo 
finanšu ierobežojumu attiecībā uz maksām, 
kas saistītas ar zvanu un internetpiekļuves 
pakalpojumu izmantojumu. Šai iespējai 
vajadzētu ietvert atbilstīgu paziņojumu, ko 
iespējams atkal pēc tam aplūkot tad, kad 
tuvojas limita sasniegšana. Sasniedzot 
maksimālo līmeni, galalietotājam vairs 
nevajadzētu saņemt šos pakalpojumus vai 
par šiem pakalpojumiem nevajadzētu 
galalietotājiem piemērot maksas, izņemot 
gadījumus, kad galalietotāji īpaši pieprasa 
turpināt pakalpojumu nodrošināšanu, kā 
paredzēts līgumā ar nodrošinātāju.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Lai izvairītos no šokējošiem rēķiniem, 
galalietotājiem būtu jāvar definēt 
maksimālo finanšu ierobežojumu attiecībā 
uz maksām, kas saistītas ar zvanu un 
internetpiekļuves pakalpojumu 
izmantojumu. Šai iespējai vajadzētu būt 
pieejamai bez maksas un ar atbilstīgu 
paziņojumu, ko iespējams atkal pēc tam 
aplūkot tad, kad tuvojas limita sasniegšana. 
Sasniedzot maksimālo līmeni, 
galalietotājam vairs nevajadzētu saņemt 
šos pakalpojumus vai par šiem 
pakalpojumiem nevajadzētu galalietotājiem 
piemērot maksas, izņemot gadījumus, kad 
galalietotāji īpaši pieprasa turpināt 
pakalpojumu nodrošināšanu, kā paredzēts 
līgumā ar nodrošinātāju.

(58) Lai izvairītos no šokējošiem rēķiniem
saistībā ar visiem pēcapmaksas un 
priekšapmaksas līgumiem ar 
automātiskās papildināšanas iespēju, kas 
noslēgti pēc grozījumu transponēšanas 
Direktīvā 2002/22/EK, galalietotājiem būtu 
jāspēj definēt maksimālo finanšu 
ierobežojumu attiecībā uz maksām, kas 
saistītas ar zvanu un internetpiekļuves 
pakalpojumu izmantojumu. Šai iespējai 
vajadzētu būt pieejamai bez maksas un ar 
atbilstīgu paziņojumu, ko iespējams atkal 
pēc tam aplūkot tad, kad tuvojas limita 
sasniegšana. Sasniedzot maksimālo līmeni, 
galalietotājam vairs nevajadzētu saņemt 
šos pakalpojumus vai par šiem 
pakalpojumiem nevajadzētu galalietotājiem 
piemērot maksas, izņemot gadījumus, kad 
galalietotāji īpaši pieprasa turpināt 
pakalpojumu nodrošināšanu, kā paredzēts 
līgumā ar nodrošinātāju.

Or. en

Pamatojums

Šādas iespējas ieviešana visos noslēgtajos līgumos ir ļoti sarežģīta, tāpēc šī prasība būtu 
jāpiemēro tikai tiem līgumiem, kas noslēgti pēc transponēšanas. Šo prasību nevajadzētu 
piemērot arī priekšapmaksas līgumiem bez automātiskās papildināšanas iespējas, jo šokējoši 
rēķini šādos gadījumos nav iespējami.

Grozījums Nr. 82
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
59. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Dalībvalstu pieredze un pieredze, kas 
ietverta nesenajā Veselības un patērētāju 
izpildaģentūras pasūtītajā pētījumā, 
parāda, ka gari līguma darbības periodi 
un automātiska līguma pagarināšana vai 
līguma pagarināšana klusuciešot rada 
nozīmīgu šķērsli nodrošinātāja maiņai. 
Tāpēc ir vēlams, lai galalietotāji varētu 
bez jebkādiem izdevumiem izbeigt līgumu 
sešus mēnešus pēc tā noslēgšanas. Šādā 
gadījumā galalietotājiem varētu noteikt 
prasību kompensēt nodrošinātājiem 
subsidētās galiekārtas atlikušo vērtību vai 
jebkuru citu īpašo piedāvājumu vērtību 
proporcionāli laikam. Attiecībā uz 
līgumiem, kuri pagarināti klusuciešot, 
būtu jāpiemēro izbeigšana ar viena 
mēneša brīdinājuma termiņu par 
izbeigšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 83
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Dalībvalstu pieredze un pieredze, kas 
ietverta nesenajā Veselības un patērētāju 
izpildaģentūras pasūtītajā pētījumā, parāda, 
ka gari līguma darbības periodi un 
automātiska līguma pagarināšana vai 
līguma pagarināšana klusuciešot rada 
nozīmīgu šķērsli nodrošinātāja maiņai. 
Tāpēc ir vēlams, lai galalietotāji varētu bez 
jebkādiem izdevumiem izbeigt līgumu 
sešus mēnešus pēc tā noslēgšanas. Šādā 
gadījumā galalietotājiem varētu noteikt 
prasību kompensēt nodrošinātājiem 
subsidētās galiekārtas atlikušo vērtību vai 
jebkuru citu īpašo piedāvājumu vērtību 

(59) Dalībvalstu pieredze un pieredze, kas 
ietverta nesenajā Veselības un patērētāju 
izpildaģentūras pasūtītajā pētījumā, parāda, 
ka gari līguma darbības periodi un 
automātiska līguma pagarināšana vai 
līguma pagarināšana klusuciešot rada 
nozīmīgu šķērsli nodrošinātāja maiņai. 
Tāpēc ir vēlams, lai galalietotāji varētu bez 
jebkādiem izdevumiem izbeigt līgumu 
12 mēnešus pēc tā noslēgšanas. Šādā 
gadījumā galalietotājiem varētu noteikt 
prasību kompensēt nodrošinātājiem 
subsidētās galiekārtas atlikušo vērtību vai 
jebkuru citu īpašo piedāvājumu vērtību 
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proporcionāli laikam. Attiecībā uz 
līgumiem, kuri pagarināti klusuciešot, būtu 
jāpiemēro izbeigšana ar viena mēneša 
brīdinājuma termiņu par izbeigšanu.

proporcionāli laikam. Attiecībā uz 
līgumiem, kuri pagarināti klusuciešot, būtu 
jāpiemēro izbeigšana ar viena mēneša 
brīdinājuma termiņu par izbeigšanu.

Or. en

Pamatojums

Sešu mēnešu periods šķiet pārāk īss, lai elektronisko sakaru nodrošinātāji gūtu skaidrību par 
plāniem un ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 84
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Dalībvalstu pieredze un pieredze, kas 
ietverta nesenajā Veselības un patērētāju 
izpildaģentūras pasūtītajā pētījumā, parāda, 
ka gari līguma darbības periodi un 
automātiska līguma pagarināšana vai 
līguma pagarināšana klusuciešot rada 
nozīmīgu šķērsli nodrošinātāja maiņai.
Tāpēc ir vēlams, lai galalietotāji varētu bez 
jebkādiem izdevumiem izbeigt līgumu 
sešus mēnešus pēc tā noslēgšanas. Šādā 
gadījumā galalietotājiem varētu noteikt 
prasību kompensēt nodrošinātājiem 
subsidētās galiekārtas atlikušo vērtību vai 
jebkuru citu īpašo piedāvājumu vērtību 
proporcionāli laikam. Attiecībā uz 
līgumiem, kuri pagarināti klusuciešot, būtu 
jāpiemēro izbeigšana ar viena mēneša 
brīdinājuma termiņu par izbeigšanu.

(59) Dalībvalstu pieredze un pieredze, kas 
ietverta nesenajā Veselības un patērētāju 
izpildaģentūras pasūtītajā pētījumā, parāda, 
ka gari līguma darbības periodi un 
automātiska līguma pagarināšana vai 
līguma pagarināšana klusuciešot rada 
nozīmīgu šķērsli nodrošinātāja maiņai.
Tāpēc ir vēlams, lai galalietotāji varētu bez 
jebkādiem izdevumiem izbeigt līgumu 
sešus mēnešus pēc tā noslēgšanas. Šādā 
gadījumā galalietotājiem varētu noteikt 
prasību galalietotājam piemērotā apmērā
kompensēt nodrošinātājiem subsidētās 
galiekārtas atlikušo vērtību vai jebkuru citu 
īpašo piedāvājumu vērtību proporcionāli 
laikam. Attiecībā uz līgumiem, kuri 
pagarināti klusuciešot, būtu jāpiemēro 
izbeigšana ar viena mēneša brīdinājuma 
termiņu par izbeigšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 85
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Pakalpojumu komplektu, kas ietver 
elektroniskos sakarus un citus tādus 
pakalpojumus kā lineārā apraide, 
izplatība ir ļoti palielinājusies, un tie ir 
svarīgs konkurences elements. Ja 
dažādiem pakalpojumiem, kas veido šādu 
komplektu, tiek piemēroti atšķirīgi līguma 
noteikumi par līguma izbeigšanu un 
nodrošinātāja maiņu, faktiski tiek kavēta 
maiņa, ko galalietotāji veiktu, izvēloties 
konkurētspējīgus piedāvājumus attiecībā 
uz visu minēto pakalpojumu komplektu 
vai tā daļām. Tāpēc šīs regulas noteikumi 
attiecībā uz līguma izbeigšanu un 
nodrošinātāja maiņu būtu jāpiemēro 
visiem šāda komplekta elementiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 86
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Pakalpojumu komplektu, kas ietver 
elektroniskos sakarus un citus tādus 
pakalpojumus kā lineārā apraide, izplatība 
ir ļoti palielinājusies, un tie ir svarīgs 
konkurences elements. Ja dažādiem 
pakalpojumiem, kas veido šādu komplektu, 
tiek piemēroti atšķirīgi līguma noteikumi 
par līguma izbeigšanu un nodrošinātāja 
maiņu, faktiski tiek kavēta maiņa, ko 
galalietotāji veiktu, izvēloties 
konkurētspējīgus piedāvājumus attiecībā uz 
visu minēto pakalpojumu komplektu vai tā 
daļām. Tāpēc šīs regulas noteikumi 
attiecībā uz līguma izbeigšanu un 

(61) Pakalpojumu komplektu, kas ietver 
elektroniskos sakarus un citus tādus 
pakalpojumus kā lineārā apraide, izplatība 
ir ļoti palielinājusies, un tie ir svarīgs 
konkurences elements. Ja dažādiem 
pakalpojumiem, kas veido šādu komplektu, 
tiek piemēroti atšķirīgi līguma noteikumi 
par līguma izbeigšanu un nodrošinātāja 
maiņu, faktiski tiek kavēta maiņa, ko 
galalietotāji veiktu, izvēloties 
konkurētspējīgus piedāvājumus attiecībā uz 
visu minēto pakalpojumu komplektu vai tā 
daļām. Tāpēc šīs regulas noteikumi 
attiecībā uz līguma izbeigšanu un 
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nodrošinātāja maiņu būtu jāpiemēro visiem 
šāda komplekta elementiem.

nodrošinātāja maiņu būtu kopīgi jāpiemēro 
vismaz tiem komplekta elementiem, kas 
ietver pieslēgumu elektronisko sakaru 
tīklam un elektronisko sakaru 
pakalpojumus, un turklāt tie būtu 
jāpiemēro neatkarīgi no jebkādiem 
līguma izbeigšanas un nodrošinātāja 
maiņas noteikumiem, kurus piemēro 
lineārās apraides pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Lai pilnībā izmantotu konkurences 
apstākļus, galalietotājiem būtu jāvar izdarīt 
apzinātu izvēli un mainīt nodrošinātājus 
tad, ja tas ir viņu interesēs. Tāpēc 
galalietotājiem būtu jāvar mainīt 
nodrošinātāju bez traucēkļiem, ko radītu 
tiesiskie, tehniskie vai procesuāli šķēršļi, 
tostarp līguma nosacījumi un maksas.
Numuru pārnesamība ir galvenais faktors, 
kas sekmē patērētāju izvēli un efektīvu 
konkurenci. Tā būtu jāīsteno ar minimālu 
kavēšanos tā, lai numurs tiek efektīvi 
aktivizēts vienas darba dienas laikā pēc 
tam, kad tiek noslēgts līgums par numura 
pārnešanu. Nenomaksāto rēķinu apmaksai 
nevajadzētu būt pārnešanas pieprasījuma 
izpildes nosacījumam.

(62) Lai pilnībā izmantotu konkurences 
apstākļus, galalietotājiem būtu jāvar izdarīt 
apzinātu izvēli un mainīt nodrošinātājus 
tad, ja tas ir viņu interesēs. Tāpēc 
galalietotājiem būtu jāvar mainīt 
nodrošinātāju bez traucēkļiem, ko radītu 
tiesiskie, tehniskie vai procesuāli šķēršļi, 
tostarp līguma nosacījumi un maksas.
Numuru pārnesamība ir galvenais faktors, 
kas sekmē patērētāju izvēli un efektīvu 
konkurenci. Tā būtu jāīsteno ar minimālu 
kavēšanos tā, lai numurs tiek efektīvi 
aktivizēts vienas darba dienas laikā.
Nenomaksāto rēķinu apmaksai nevajadzētu 
būt pārnešanas pieprasījuma izpildes 
nosacījumam.

Or. pt

Pamatojums

Pārceļot šajā regulas priekšlikumā ietvertos noteikumus uz Universālo pakalpojumu 
direktīvu, nav vajadzības paturēt šīs regulas apsvērumus, kas saistīti ar patērētāju tiesībām.
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Grozījums Nr. 88
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Lai atbalstītu vienotu kontaktpunktu 
nodrošināšanu un veicinātu raitas maiņas 
pieredzi galalietotājiem, maiņas process 
būtu jāvada saņemošajam publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājam.
Nododošajam publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājam nebūtu jāatliek
vai jātraucē maiņas process. Cik plaši vien 
iespējams būtu jāizmanto automatizēti 
procesi un jānodrošina augsts personas 
datu aizsardzības līmenis. Pārredzamas, 
precīzas un laicīgas informācijas 
pieejamībai attiecībā uz nodrošinātāja 
maiņu būtu jāpalielina galalietotāju 
uzticēšanās maiņai un vēlēšanās aktīvi 
piedalīties konkurencē.

(63) Lai veicinātu raitas maiņas pieredzi 
galalietotājiem, BEREC būtu jāpilnvaro 
pieņemt pamatnostādnes, kurās ir 
noteikta saņemošā un nododošā 
nodrošinātāja attiecīgā atbildība 
nodrošinātāja maiņas un numura 
pārnešanas procesā, cita starpā 
nodrošinot, ka nododošais publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājs neatliek
vai nekavē maiņas procesu, ka šis process
ir pēc iespējas automatizēts un ir 
nodrošināts augsts personas datu 
aizsardzības līmenis. Pamatnostādnēs 
būtu jāizklāsta arī jautājums par to, kā 
nodrošināt galalietotāju pieredzes 
nepārtrauktību, tostarp izmantojot tādus 
identifikatorus kā e-pasta adreses, 
piemēram, iespēju izvēlēties e-pasta 
pārsūtīšanu. Pārredzamas, precīzas un 
laicīgas informācijas pieejamībai attiecībā 
uz nodrošinātāja maiņu būtu jāpalielina 
galalietotāju uzticēšanās maiņai un 
vēlēšanās aktīvi piedalīties konkurencē.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Līgumi ar nododošajiem 
nodrošinātājiem, kas sabiedrībai 
nodrošina elektroniskos sakarus, būtu 
jāatceļ automātiski pēc maiņas veikšanas, 
neprasot nekādas papildu darbības no 

svītrots
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galalietotājiem. Iepriekš apmaksātu 
pakalpojumu gadījumā jebkurš neiztērēts 
kredīta atlikums būtu jāatmaksā 
patērētājam, kurš veic maiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Christian Engström

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Līgumi ar nododošajiem 
nodrošinātājiem, kas sabiedrībai nodrošina 
elektroniskos sakarus, būtu jāatceļ 
automātiski pēc maiņas veikšanas, neprasot 
nekādas papildu darbības no 
galalietotājiem. Iepriekš apmaksātu 
pakalpojumu gadījumā jebkurš neiztērēts 
kredīta atlikums būtu jāatmaksā 
patērētājam, kurš veic maiņu.

(64) Līgumi ar nododošajiem 
nodrošinātājiem, kas sabiedrībai nodrošina 
elektroniskos sakarus, būtu jāatceļ 
automātiski pēc maiņas veikšanas, neprasot 
nekādas papildu darbības no 
galalietotājiem. Iepriekš apmaksātu 
pakalpojumu gadījumā jebkurš neiztērēts 
kredīta atlikums būtu jāatmaksā 
patērētājam, kurš veic maiņu. Patērētājs 
var arī prasīt, lai neizmantotais atlikums 
tiktu nodots saņemošajam telesakaru 
nodrošinātājam.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Līgumi ar nododošajiem 
nodrošinātājiem, kas sabiedrībai nodrošina 
elektroniskos sakarus, būtu jāatceļ 
automātiski pēc maiņas veikšanas, neprasot 
nekādas papildu darbības no 
galalietotājiem. Iepriekš apmaksātu 
pakalpojumu gadījumā jebkurš neiztērēts 

(64) Līgumi ar nododošajiem 
nodrošinātājiem, kas sabiedrībai nodrošina 
elektroniskos sakarus, būtu jāatceļ 
automātiski pēc maiņas veikšanas, neprasot 
nekādas papildu darbības no 
galalietotājiem. Iepriekš apmaksātu 
pakalpojumu gadījumā jebkurš neiztērēts 
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kredīta atlikums būtu jāatmaksā 
patērētājam, kurš veic maiņu.

kredīta atlikums būtu jāatmaksā 
patērētājam, kurš veic maiņu, kas būtu arī 
jāsaskaņo ar tiesībām apskatīt un dzēst 
apkopotos datus.

Or. de

Grozījums Nr. 92
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Mainot tādus nozīmīgus 
identifikatorus kā e-pasta adrese, 
galalietotājiem nepieciešams sajust 
nepārtrauktību. Tāpēc, kā arī lai 
nodrošinātu, ka netiek zaudēti e-pasta 
sakari, būtu jānodrošina iespēja 
galalietotājiem bez maksas izvēlēties e-
pasta pārsūtīšanas iespēju, ko piedāvā 
nododošais internetpiekļuves 
pakalpojuma nodrošinātājs, gadījumos, 
kad galalietotājam ir e-pasta adrese, ko 
nodrošina nododošais nodrošinātājs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 93
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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 

svītrots
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atbilstīgu apspriešanu, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, laicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Christian Engström

Regulas priekšlikums
71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71) Lai nodrošinātu saskaņotību starp 
mērķi un pasākumiem, kas nepieciešami, 
lai izveidotu elektronisko sakaru vienoto 
tirgu saskaņā ar šo regulu un atsevišķiem 
spēkā esošajiem tiesību aktu noteikumiem 
un lai ņemtu vērā attīstībā esošās lēmumu 
pieņemšanas prakses galvenos elementus, 
būtu jāgroza Direktīvas 2002/21/EK, 
2002/20/EK un 2002/22/EK un Regula 
Nr. 531/2012. Tas ietver noteikuma izveidi 
Direktīvai 2002/21/EK un saistītajām 
direktīvām, kas jālasa saistībā ar šo regulu, 
Komisijas pastiprinātu pilnvaru ieviešanu, 
lai nodrošinātu saskaņotību ar tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, ko piemēro 
Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, kuriem ir būtiska ietekme 
tirgū Eiropas apspriešanas mehānisma 
kontekstā, to kritēriju saskaņošanu, kuri 
pieņemti attiecīgo tirgu definīcijas un 
konkurences novērtēšanai, paziņošanas 
sistēmas pieņemšanu saskaņā ar Direktīvu
2002/20/EK, ņemot vērā vienoto ES 
atļauju izsniegšanu, kā arī to noteikumu 
atcelšanu, kuri attiecas uz galalietotāju 
tiesību obligāto saskaņošanu, kā paredzēts 
Direktīvā 2002/22/EK, un kuri kļuvuši 
lieki pilnīgās saskaņošanas dēļ, kuru 
nodrošina šī regula.

(71) Lai nodrošinātu saskaņotību starp 
mērķi un pasākumiem, kas nepieciešami, 
lai izveidotu elektronisko sakaru vienoto 
tirgu saskaņā ar šo regulu un atsevišķiem 
spēkā esošajiem tiesību aktu noteikumiem 
un lai ņemtu vērā attīstībā esošās lēmumu 
pieņemšanas prakses galvenos elementus, 
būtu jāgroza Direktīvas 2002/21/EK,
2002/20/EK un 2002/22/EK un Regula 
Nr. 531/2012. Tas ietver noteikuma izveidi 
Direktīvai 2002/21/EK un saistītajām 
direktīvām, kas jālasa saistībā ar šo regulu, 
Komisijas pastiprinātu pilnvaru ieviešanu, 
lai nodrošinātu saskaņotību ar tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, ko piemēro 
Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, kuriem ir būtiska ietekme 
tirgū Eiropas apspriešanas mehānisma 
kontekstā, to kritēriju saskaņošanu, kuri 
pieņemti attiecīgo tirgu definīcijas un 
konkurences novērtēšanai, paziņošanas 
sistēmas pieņemšanu saskaņā ar Direktīvu
2002/20/EK, ņemot vērā vienoto ES 
atļauju izsniegšanu, kā arī to noteikumu 
atcelšanu, kuri attiecas uz galalietotāju 
tiesību obligāto saskaņošanu, kā paredzēts 
Direktīvā 2002/22/EK, un kuri kļuvuši 
lieki saskaņošanas dēļ, kuru nodrošina šī 
regula.
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Or. en

Grozījums Nr. 95
Christian Engström

Regulas priekšlikums
76. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(76) Turklāt būtiskiem samazinājumiem 
mobilo sakaru terminēšanas 
pakalpojumiem visā Savienībā nesenā 
pagātnē nebūtu jāļauj izskaust papildu 
viesabonēšanas maksu par ienākošajiem
zvaniem.

(76) Turklāt būtiskiem mobilo 
savienojumu pabeigšanas tarifu 
samazinājumiem visā Savienībā nesenā 
pagātnē nebūtu jāļauj izskaust papildu 
viesabonēšanas maksu par visiem zvaniem.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
76. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(76) Turklāt būtiskiem samazinājumiem 
mobilo sakaru terminēšanas 
pakalpojumiem visā Savienībā nesenā 
pagātnē nebūtu jāļauj izskaust papildu 
viesabonēšanas maksu par ienākošajiem 
zvaniem.

(76) Lai nodrošinātu skaidrību un 
juridisko noteiktību, būtu jānosaka 
datums, kurā tiek pilnībā atceltas 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumu papildmaksas, kuru 
samazināšana sākās ar Regulu (EK) 
Nr. 717/2007. Pirms šīs galīgās 
mazumtirdzniecības papildmaksu 
atcelšanas būtu jāturpina 
vairumtirdzniecības tarifu samazināšana 
un jāsaskaņo mobilo savienojumu 
pabeigšanas tarifi visā ES, lai 
nodrošinātu patiesi vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus telesakaru 
operatoriem.

Or. en
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Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs vidējais iekšzemes tarifs ir mazāks par EUR 0,05. Balss pakalpojumu 
viesabonēšanas vairumtirdzniecības cenu pēc 2016. gada 1. jūlija saglabājot pašreizējā 
līmenī (EUR 0,05), kad operatori būs spiesti viesabonentiem noteikt tādu pašu maksu kā 
vietējiem klientiem, radīsies nopietni traucējumi tirgū. Tā kā mobilo sakaru operatori no 
2016. gada konkurēs Eiropas tirgū, mobilo savienojumu pabeigšanas tarifi būtu jāsaskaņo, 
lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 97
Christian Engström

Regulas priekšlikums
80.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80a) Ja galalietotājs sniedz piekrišanu 
attiecībā uz datu apstrādi, šai piekrišanai 
ir jābūt apzinātai, konkrētai un 
nepārprotamai. Šāda piekrišana nedrīkst 
būt priekšnosacījums tam, lai galalietotājs 
varētu izmantot telesakaru pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir 
tiesības un iespējas izmantot 
konkurētspējīgus, drošus un uzticamus 
elektronisko sakaru pakalpojumus 
neatkarīgi no tā, no kuras Savienības 
dalībvalsts tie tiek sniegti, un tie netiek 
apgrūtināti ar pārrobežu ierobežojumiem 
vai nepamatotām papildu izmaksām.

b) iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir 
tiesības un iespējas izmantot 
konkurētspējīgus, drošus un uzticamus 
elektronisko sakaru pakalpojumus 
neatkarīgi no tā, no kuras Savienības 
dalībvalsts tie tiek sniegti, un tie netiek 
apgrūtināti ar pārrobežu ierobežojumiem 
vai nepamatotām papildu izmaksām un 
sodiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 99
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) valsts, Eiropas un reģionālajām 
iestādēm jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka 
iedzīvotājiem ir pieejami tādi elektronisko 
sakaru pakalpojumi, kas ir droši, uzticami 
un konkurētspējīgi cenas ziņā, lai kur tie 
atrastos Eiropas Savienības teritorijā;

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tiek pakāpeniski samazinātas 
nepamatotās papildmaksas par 
viesabonēšanas pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā noteikti jo īpaši tie 
regulatīvie principi, pēc kuriem savas 
kompetences ietvaros Komisija, Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 

2. Šajā regulā noteikti jo īpaši tie 
regulatīvie principi, pēc kuriem savas 
kompetences ietvaros Komisija, Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
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iestāde (BEREC) un valstu kompetentās 
iestādes rīkojas saistībā ar Direktīvām
2002/19/EK, 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK, lai:

iestāde (BEREC) un valstu un reģionālās
kompetentās iestādes rīkojas saistībā ar 
Direktīvām 2002/19/EK, 2002/20/EK, 
2002/21/EK un 2002/22/EK, lai:

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmētu ieguldījumus un inovāciju 
jaunās un uzlabotās lielas jaudas 
infrastruktūrās, kas sniedzas cauri visai 
Savienībai un var apmierināt galalietotāju 
pieaugošo pieprasījumu;

c) sekmētu ieguldījumus un inovāciju 
jaunās un uzlabotās lielas jaudas 
infrastruktūrās, kā arī nodrošinātu, ka tie
sniedzas cauri visai Savienībai un var 
apmierināt galalietotāju pieaugošo 
pieprasījumu, lai kur tie atrastos Eiropas 
Savienības teritorijā;

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) aizsargātu galalietotāju privātumu un 
nodrošinātu uz lietotāju vērsto tīkla 
neitralitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 104
Regina Bastos
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Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) to noteikumu harmonizāciju, kas 
attiecas uz galalietotāju tiesībām, un 
efektīvas konkurences veicināšanu 
mazumtirgos, tādējādi radot elektronisko 
sakaru Eiropas patērētāju telpu;

svītrots

Or. pt

Pamatojums

Pārceļot šajā regulas priekšlikumā ietvertās patērētāju tiesības uz Universālo pakalpojumu 
direktīvu, nav vajadzības saglabāt tās regulas projektā.

Grozījums Nr. 105
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) to noteikumu harmonizāciju, kas 
attiecas uz galalietotāju tiesībām, un 
efektīvas konkurences veicināšanu 
mazumtirgos, tādējādi radot elektronisko 
sakaru Eiropas patērētāju telpu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 106
Christian Engström

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šīs regulas noteikumi neskar 
Savienības tiesību aktu kopumu attiecībā 
uz datu aizsardzību un Pamattiesību 
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hartas 7. un 8. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) „galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir 
uzņēmējdarbības vieta tajā dalībvalstī, kurā 
tiek pieņemti galvenie lēmumi par 
ieguldījumiem elektronisko sakaru 
pakalpojumos vai tīklos un šo 
pakalpojumu un tīklu nodrošināšanu 
Savienībā;

6) „galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir 
uzņēmējdarbības vieta tajā dalībvalstī, kurā 
tiek īstenota efektīva pārvaldība; tā ietver 
būtisku, centrālu uzņēmuma vadību, kā 
arī kontroli pār uzņēmumu darbību, 
personālu, grāmatvedību un aktīviem;

Or. de

Pamatojums

Definīcijai trūkst objektīvu un viennozīmīgu kritēriju. Pieeja, kas balstīta uz „efektīvu 
pārvaldību”, ļauj noteikt precīzu definīciju, un uzņēmums pēc vajadzības to var mainīt tikai 
ar grūtībām. Tas samazina ļaunprātīgas izmantošanas iespējas ES atļauju piešķiršanas 
procedūrā.

Grozījums Nr. 108
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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/EK27, un kuru 
izmanto elektronisko sakaru 

8) „harmonizēts radiofrekvenču spektrs 
bezvadu platjoslas sakariem” ir 
radiofrekvenču spektrs, kura pieejamības 
un efektīvas izmantošanas nosacījumi ir 
harmonizēti Savienības līmenī saskaņā ar 
Direktīvā 2002/21/EK paredzētajiem 
noteikumiem un procedūrām un atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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pakalpojumiem, kas nav apraides 
pakalpojumi;

Lēmumam 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.).

Or. en

Grozījums Nr. 109
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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

Or. en

Grozījums Nr. 110
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 12.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) „tīkla racionāla pārvaldība” ir tīkla 
pārvaldība, kurā tiek ievēroti vispārīgie 
būtiskuma, proporcionalitātes, 
efektivitātes, nediskriminācijas un 
pārredzamības principi;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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) „atklātas internetpiekļuves
pakalpojums” ir publiski pieejams 
elektronisko sakaru pakalpojums, kas 
nodrošina interneta savienojamību tādā 
kvalitātē, kura atspoguļo sasniegumus 
tehnoloģiju jomā, un tādējādi paredz visu 
internetam pieslēgto punktu savienojamību 
neatkarīgi no izmantotās tīkla tehnoloģijas
un neierobežojot atļautā satura apmaiņu;
tas ļauj galalietotājiem palaist jebkuru 
lietojumprogrammu, izmantojot interneta 
elektronisko sakaru funkciju; 
neierobežotas internetpiekļuves 
pakalpojuma pamatā ir princips „darīt 
visu iespējamo”, vienīgais pieļaujamais 
izņēmums ir samērīgi tehniskās 
datplūsmas pārvaldības pasākumi vai 
tiesas nolēmuma izpilde;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 14. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts 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) „atklāts internetpiekļuves
pakalpojums” ir publiski pieejams 
elektronisko sakaru pakalpojums, kas 
nodrošina interneta savienojamību un 
tādējādi visu internetam pieslēgto punktu 
savienojamību neatkarīgi no izmantotās 
tīkla tehnoloģijas; dalībvalstis paredz 
pienācīgas atklātā internetpiekļuves 
pakalpojuma minimālās kvalitātes 
prasības, kas atbilst tehnikas 
sasniegumiem; atklāts internetpiekļuves 
pakalpojums dod galalietotājiem iespēju 
izmantot visas interneta 
lietojumprogrammas saskaņā ar labāko 
centienu principu; vienīgais izņēmums ir 
atbilstoši pamatota datplūsmas 
pārvaldība, kas pieļaujama gadījumos, 
kad tās piemērošanai ir skaidri noteikti 
priekšnoteikumi;

Or. de

Pamatojums

Internetpiekļuves pakalpojuma definīcijai jābūt saskaņā ar BEREC izstrādāto definīciju 
(Guidelines for Quality of Service in the scope of Net Neutrality), BoR (12) 131.

Grozījums Nr. 113
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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) „internetpiekļuves pakalpojums” ir 
publiski pieejams elektronisko sakaru 
pakalpojums, kas nodrošina interneta 
savienojamību un tādējādi gandrīz visu 
internetam pieslēgto punktu 
savienojamību; tas ļauj galalietotājiem 
nosūtīt un saņemt datus visā interneta 
tīklā;
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Or. en

Grozījums Nr. 114
Toine Manders

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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) „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; 
tas ļauj galalietotājiem nosūtīt un saņemt 
datus visā interneta tīklā;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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) „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
vai ierīcēm;

Or. en

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz dažādām ierīcēm. Īpašas atsauces uz izmantotajām 
lietojumprogrammām, iespējamajiem ierobežojumiem un datplūsmas pārvaldību nav 
pievienotas, lai nepārslogotu definīciju un izvairītos no citu priekšlikuma daļu atkārtošanas.
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Grozījums Nr. 116
Christian Engström

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 117
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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) „specializētie pakalpojumi” ir 
elektronisko sakaru pakalpojumi, kurus 
nodrošina un veic slēgtos elektronisko 
sakaru tīklos, kas izmanto interneta 
protokolu, bet nav interneta sastāvdaļa;
izteiciens „slēgti elektronisko sakaru tīkli” 
attiecas uz tīkliem, kas balstās uz stingru 
pieejas kontroli;
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Or. en

Grozījums Nr. 118
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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 darbojas 
slēgtā elektronisko sakaru tīklā ar 
interneta protokolu, pamatojoties uz 
atļaujas kontroli, un kuru neizmanto 
internetpiekļuves pakalpojuma aizstāšanas 
nolūkā; arī to funkcijas atšķiras no 
pakalpojumiem, ko piedāvā publiskajā 
internetā;

Or. de

Grozījums Nr. 119
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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 

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums vai 
jebkāds cits pakalpojums, kuru nodrošina 
un veic slēgtā elektronisko sakaru tīklā, 
kas izmanto interneta protokolu un 
balstās uz stingru pieejas kontroli, un šādu 
pakalpojumu nelaiž tirgū un plaši 
neizmanto internetpiekļuves pakalpojuma 
aizstāšanas nolūkā;
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neizmanto interneta piekļuves
pakalpojuma aizstāšanas nolūkā;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Toine Manders

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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, izmantojot 
loģiski nošķirtu spēju un balstoties uz 
stingru pieejas kontroli, nodrošina 
piekļuvi specifiskam saturam, 
lietojumprogrammām, pakalpojumiem vai 
to kombinācijai, lai nodrošinātu 
paaugstinātas kvalitātes rādītājus, kas tiek 
kontrolēti no sākuma līdz beigām, un šādu 
pakalpojumu nelaiž tirgū un neizmanto 
internetpiekļuves pakalpojuma aizstāšanas 
nolūkā;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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 

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums vai 
jebkāds cits pakalpojums, kurš izmanto 
interneta protokolu un noteiktam skaitam 
iesaistīto personu nodrošina optimizētu 
piekļuvi specifiskam saturam, 
lietojumprogrammām, pakalpojumiem vai 
to kombinācijai un kura tehniskie 
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saņemt datus no noteikta skaita iesaistīto 
personu vai galalietotāju, un šādu 
pakalpojumu nelaiž tirgū un plaši 
neizmanto interneta piekļuves
pakalpojuma aizstāšanas nolūkā;

raksturlielumi tiek kontrolēti, izmantojot 
datplūsmas pārvaldību, lai nodrošinātu 
pienācīgus pakalpojuma rādītājus, un 
šādu pakalpojumu nelaiž tirgū un plaši 
neizmanto internetpiekļuves pakalpojuma 
aizstāšanas nolūkā;

Or. en

Pamatojums

Specializēto pakalpojumu kontrole no sākuma līdz beigām ne vienmēr var būt tehniski 
iespējama, un atsevišķos gadījumos tā pat nav paredzēta, jo, piemēram, ir iespējams optimizēt 
tikai daļu no datu pārraides maršruta. Tāpat nav skaidrs, vai pilnīga kontrole no sākuma līdz 
beigām ir iespējama mobilo datu savienojumiem. Turklāt ir skaidri norādīts, ka optimizēta 
piekļuve vienmēr ietver datplūsmas pārvaldību.

Grozījums Nr. 122
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājam ir tiesības nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 
visā Savienībā un īstenot tiesības, kas 
saistītas ar šādu tīklu un pakalpojumu 
nodrošināšanu ikvienā dalībvalstī, kurā tas 
darbojas saskaņā ar ES vienoto atļauju, 
attiecībā uz kuru jāievēro tikai paziņošanas 
prasības, kas izklāstītas 4. pantā.

1. Ikvienam elektronisko sakaru 
nodrošinātājam ir tiesības nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 
visā Savienībā un īstenot tiesības, kas 
saistītas ar šādu tīklu un pakalpojumu 
nodrošināšanu ikvienā dalībvalstī, kurā tas 
darbojas saskaņā ar ES vienoto atļauju, 
attiecībā uz kuru jāievēro tikai paziņošanas 
prasības, kas izklāstītas 4. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/20/EK 
12. panta, Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājam pienākumu segt 
uzņēmējdalībvalstī piemērojamās 
administratīvās maksas var uzlikt tikai tad, 
ja attiecīgajā dalībvalstī tā gada 
apgrozījums elektronisko sakaru 
pakalpojumu jomā par 0,5 % pārsniedz 
kopējo apgrozījumu valsts elektronisko 
sakaru pakalpojumu nozarē. Iekasējot šīs 
maksas, ņem vērā tikai attiecīgajā 
dalībvalstī sniegto elektronisko sakaru 
pakalpojumu apgrozījumu.

3. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/20/EK 
12. panta, Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājam pienākumu segt 
uzņēmējdalībvalstī piemērojamās 
administratīvās maksas var uzlikt tikai tad, 
ja attiecīgajā dalībvalstī tā gada 
apgrozījums elektronisko sakaru 
pakalpojumu jomā par 0,1 % pārsniedz 
kopējo apgrozījumu valsts elektronisko 
sakaru pakalpojumu nozarē. Iekasējot šīs 
maksas, ņem vērā tikai attiecīgajā 
dalībvalstī sniegto elektronisko sakaru 
pakalpojumu apgrozījumu.

Or. de

Grozījums Nr. 124
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/22/EK 
13. panta 1. punkta b) apakšpunkta, 
Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājam pienākumu veikt iemaksas, 
lai uzņēmējdalībvalstī sadalītu universālā 
pakalpojuma saistību neto izmaksas, var 
uzlikt tikai tad, ja attiecīgajā dalībvalstī tā 
gada apgrozījums elektronisko sakaru 
pakalpojumu jomā par 3 % pārsniedz 
kopējo apgrozījumu valsts elektronisko 
sakaru pakalpojumu nozarē. Iekasējot 
šādas iemaksas, ņem vērā tikai 
apgrozījumu attiecīgajā dalībvalstī.

4. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/22/EK 
13. panta 1. punkta b) apakšpunkta, 
Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājam pienākumu veikt iemaksas, 
lai uzņēmējdalībvalstī sadalītu universālā 
pakalpojuma saistību neto izmaksas, var 
uzlikt tikai tad, ja attiecīgajā dalībvalstī tā 
gada apgrozījums elektronisko sakaru 
pakalpojumu jomā par 1 % pārsniedz 
kopējo apgrozījumu valsts elektronisko 
sakaru pakalpojumu nozarē. Iekasējot 
šādas iemaksas, ņem vērā tikai 
apgrozījumu attiecīgajā dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 125
Franz Obermayr
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Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājam objektīvi līdzvērtīgās 
situācijās ir tiesības saņemt vienlīdzīgu 
attieksmi no dažādu dalībvalstu 
regulatīvajām iestādēm.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šajā redakcijā nav ņemta vērā dažādu valsts tiesību aktu atšķirīgi spēcīgā aizsardzība. 
Kompetentajai regulatīvajai iestādei būtu jāpiemēro valsts tiesību akti, nevis ikreiz vājākie ES 
noteikumi, jo tas diez vai būtu iespējams atbilstoši izmantotajai redakcijai. ES Komisija, kā 
arī dalībvalstis ar zemāko aizsardzības līmeni vai tiesību aktu interpretāciju tādējādi faktiski 
kļūtu par mērauklu visam pārējam.

Grozījums Nr. 126
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sakaru nodrošinātāja nosaukums, tā 
juridiskais statuss un forma, reģistrācijas 
numurs, ja sakaru nodrošinātājs ir reģistrēts 
komercreģistrā vai citā līdzīgā publiskā 
reģistrā, galvenās uzņēmējdarbības vietas 
ģeogrāfiskā adrese, kontaktpersona, īss 
apraksts par tīkliem vai pakalpojumiem, 
kuri tiek nodrošināti vai kurus plānots 
nodrošināt, tostarp norādot piederības 
dalībvalsti;

a) sakaru nodrošinātāja nosaukums, tā 
juridiskais statuss un forma, reģistrācijas 
numurs, ja sakaru nodrošinātājs ir reģistrēts 
komercreģistrā vai citā līdzīgā publiskā 
reģistrā, galvenās uzņēmējdarbības vietas 
ģeogrāfiskā adrese, kontaktpersona, īss 
apraksts par tīkliem vai pakalpojumiem, 
kuri tiek nodrošināti vai kurus plānots 
nodrošināt, to drošības mehānismiem,
tostarp norādot piederības dalībvalsti;

Or. de

Grozījums Nr. 127
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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 Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK, pienācīgi ņemot vērā 
Direktīvas 2002/21/EK 8.a un 9. pantā 
paredzētos noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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, ņemot 
vērā tādus svarīgus vispārējas nozīmes 
mērķus kā kultūras daudzveidība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms, kā arī 
dažādu radiofrekvenču spektra lietotāju 
intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izsniedzot radiofrekvenču spektra 
izmantošanas atļaujas, valstu kompetentās 
iestādes izmanto vismazāk ierobežojošo
atļauju izsniegšanas sistēmu, pamatojoties 
uz objektīviem, pārredzamiem, 
nediskriminējošiem un samērīgiem 
kritērijiem, tādā veidā, lai maksimāli 
palielinātu radiofrekvenču spektra 
izmantošanas elastību un efektivitāti un 
visā Savienībā veicinātu salīdzināmus 
nosacījumus par Eiropas elektronisko 
sakaru nodrošinātāju veiktiem integrētiem 
vairākās teritorijās veiktiem ieguldījumiem 
un darbībām.

2. Izsniedzot radiofrekvenču spektra 
izmantošanas atļaujas, valstu kompetentās 
iestādes izmanto atļauju izsniegšanas 
sistēmu, pamatojoties uz objektīviem, 
pārredzamiem, nediskriminējošiem un 
samērīgiem kritērijiem, tādā veidā, lai 
maksimāli palielinātu radiofrekvenču 
spektra izmantošanas elastību un 
efektivitāti un visā Savienībā veicinātu 
salīdzināmus nosacījumus par Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātāju veiktiem 
integrētiem vairākās teritorijās veiktiem 
ieguldījumiem un darbībām.

Or. de

Grozījums Nr. 130
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 131
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) nodrošināt, ka, veicot jebkādas 
izmaiņas politikā attiecībā uz spektra 
efektīvu izmantošanu, tiek ņemta vērā tā 
ietekme uz sabiedrības interesēm 
traucējumu un izmaksu ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts 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

Or. en

Grozījums Nr. 133
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punkts neattiecas uz 
noteikumiem, kas paredzēti Direktīvas
2002/21/EK 9. panta 3. un 4. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) to noteikumu ievērošana, kas attiecas uz 
privātuma, personas datu, tīklu drošības un 
integritātes aizsardzību un pārredzamību 
atbilstīgi Savienības tiesību aktiem.

f) to noteikumu ievērošana, kas attiecas uz 
privātuma, personas datu, integrētas datu 
aizsardzības principa, tīklu drošības un 
integritātes aizsardzību un pārredzamību 
atbilstīgi Savienības tiesību aktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 135
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Nodrošinātas pakalpojumu kvalitātes 

(ASQ) savienojamības produkts
1. Ikvienam operatoram ir tiesības 
nodrošināt Eiropas ASQ savienojamības 
produktu, kā noteikts 4. punktā.
2. Ikviens operators izpilda jebkuru 
pamatotu pieprasījumu, kurš attiecas uz 
Eiropas ASQ savienojamības produkta 
nodrošināšanu saskaņā ar 4. punktu un 
kuru rakstiski iesniedzis pilnvarots 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātājs. Jebkuru atteikumu 
nodrošināt Eiropas ASQ savienojamības 
produktu pamato ar objektīviem 
kritērijiem. Jebkura atteikuma iemeslus 
operators norāda viena mēneša laikā pēc 
rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
Atteikuma iemeslu uzskata par objektīvu, 



AM\1010616LV.doc 59/244 PE524.526v01-00

LV

ja puse, kura pieprasa piegādāt Eiropas 
ASQ savienojamības produktu, Savienībā 
vai trešās valstīs nav spējīga vai nevēlas 
Eiropas ASQ savienojamības produktu ar 
pamatotiem noteikumiem darīt pieejamu 
pusei, kas saņēmusi pieprasījumu, ja tā to 
pieprasa.
3. Ja pieprasījumu noraida vai vienošanos 
par konkrētiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp cenu, neizdodas 
panākt divu mēnešu laikā pēc rakstiska 
pieprasījuma, jebkura puse ir tiesīga 
jautājumu nodot izskatīšanai attiecīgajā 
valsts regulatīvajā iestādē saskaņā ar
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantu. Šādā 
gadījumā var piemērot šīs regulas 
3. panta 6. punktu.
4. Savienojamības produkta 
nodrošināšanu uzskata par Eiropas ASQ 
savienojamības produkta nodrošināšanu, 
ja tas tiek piegādāts saskaņā ar 
II pielikumā uzskaitītajiem minimālajiem 
parametriem un kumulatīvi atbilst šādām 
būtiskākajām prasībām:
a) spēja visā Savienībā to piedāvāt kā 
augstas kvalitātes produktu;
b) sniegt iespēju pakalpojumu 
nodrošinātājiem apmierināt galalietotāju 
vajadzības;
c) rentabilitāte, ņemot vērā pašreizējos 
risinājumus, kurus var nodrošināt tajos 
pašos tīklos;
d) darbības rezultativitāte, jo īpaši saistībā 
ar īstenošanas šķēršļu un izmantošanas 
izmaksu iespējami lielāku samazināšanu 
klientiem; un
e) nodrošināta to noteikumu ievērošana, 
kas attiecas uz privātuma, personas datu, 
tīklu drošības un integritātes aizsardzību 
un pārredzamību atbilstīgi Savienības 
tiesību aktiem.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu, lai 
II pielikumu pielāgotu tirgus un 
tehnoloģiju attīstībai, tādējādi panākot 
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turpmāku atbilstību 4. punktā minētajām 
būtiskākajām prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 136
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Nodrošinātas pakalpojumu kvalitātes 

(ASQ) savienojamības produkts
1. Ikvienam operatoram ir tiesības 
nodrošināt Eiropas ASQ savienojamības 
produktu, kā noteikts 4. punktā.
2. Ikviens operators izpilda jebkuru 
pamatotu pieprasījumu, kurš attiecas uz 
Eiropas ASQ savienojamības produkta 
nodrošināšanu saskaņā ar 4. punktu un 
kuru rakstiski iesniedzis pilnvarots 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātājs. Jebkuru atteikumu 
nodrošināt Eiropas ASQ savienojamības 
produktu pamato ar objektīviem 
kritērijiem. Jebkura atteikuma iemeslus 
operators norāda viena mēneša laikā pēc 
rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
Atteikuma iemeslu uzskata par objektīvu, 
ja puse, kura pieprasa piegādāt Eiropas 
ASQ savienojamības produktu, Savienībā 
vai trešās valstīs nav spējīga vai nevēlas 
Eiropas ASQ savienojamības produktu ar 
pamatotiem noteikumiem darīt pieejamu 
pusei, kas saņēmusi pieprasījumu, ja tā to 
pieprasa.
3. Ja pieprasījumu noraida vai vienošanos 
par konkrētiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp cenu, neizdodas 
panākt divu mēnešu laikā pēc rakstiska 
pieprasījuma, jebkura puse ir tiesīga 
jautājumu nodot izskatīšanai attiecīgajā 
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valsts regulatīvajā iestādē saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantu. Šādā 
gadījumā var piemērot šīs regulas 
3. panta 6. punktu.
4. Savienojamības produkta 
nodrošināšanu uzskata par Eiropas ASQ 
savienojamības produkta nodrošināšanu, 
ja tas tiek piegādāts saskaņā ar 
II pielikumā uzskaitītajiem minimālajiem 
parametriem un kumulatīvi atbilst šādām 
būtiskākajām prasībām:
a) spēja visā Savienībā to piedāvāt kā 
augstas kvalitātes produktu;
b) sniegt iespēju pakalpojumu 
nodrošinātājiem apmierināt galalietotāju 
vajadzības;
c) rentabilitāte, ņemot vērā pašreizējos 
risinājumus, kurus var nodrošināt tajos 
pašos tīklos;
d) darbības rezultativitāte, jo īpaši saistībā 
ar īstenošanas šķēršļu un izmantošanas 
izmaksu iespējami lielāku samazināšanu 
klientiem; un
e) nodrošināta to noteikumu ievērošana, 
kas attiecas uz privātuma, personas datu, 
tīklu drošības un integritātes aizsardzību 
un pārredzamību atbilstīgi Savienības 
tiesību aktiem.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu, lai 
II pielikumu pielāgotu tirgus un 
tehnoloģiju attīstībai, tādējādi panākot 
turpmāku atbilstību 4. punktā minētajām 
būtiskākajām prasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 137
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
19. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Nodrošinātas pakalpojumu kvalitātes 

(ASQ) savienojamības produkts
1. Ikvienam operatoram ir tiesības 
nodrošināt Eiropas ASQ savienojamības 
produktu, kā noteikts 4. punktā.
2. Ikviens operators izpilda jebkuru 
pamatotu pieprasījumu, kurš attiecas uz 
Eiropas ASQ savienojamības produkta 
nodrošināšanu saskaņā ar 4. punktu un 
kuru rakstiski iesniedzis pilnvarots 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātājs. Jebkuru atteikumu 
nodrošināt Eiropas ASQ savienojamības 
produktu pamato ar objektīviem 
kritērijiem. Jebkura atteikuma iemeslus 
operators norāda viena mēneša laikā pēc 
rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
Atteikuma iemeslu uzskata par objektīvu, 
ja puse, kura pieprasa piegādāt Eiropas 
ASQ savienojamības produktu, Savienībā 
vai trešās valstīs nav spējīga vai nevēlas 
Eiropas ASQ savienojamības produktu ar 
pamatotiem noteikumiem darīt pieejamu 
pusei, kas saņēmusi pieprasījumu, ja tā to 
pieprasa.
3. Ja pieprasījumu noraida vai vienošanos 
par konkrētiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp cenu, neizdodas 
panākt divu mēnešu laikā pēc rakstiska 
pieprasījuma, jebkura puse ir tiesīga 
jautājumu nodot izskatīšanai attiecīgajā 
valsts regulatīvajā iestādē saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantu. Šādā 
gadījumā var piemērot šīs regulas 
3. panta 6. punktu.
4. Savienojamības produkta 
nodrošināšanu uzskata par Eiropas ASQ 
savienojamības produkta nodrošināšanu, 
ja tas tiek piegādāts saskaņā ar 
II pielikumā uzskaitītajiem minimālajiem 
parametriem un kumulatīvi atbilst šādām 
būtiskākajām prasībām:
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a) spēja visā Savienībā to piedāvāt kā 
augstas kvalitātes produktu;
b) sniegt iespēju pakalpojumu 
nodrošinātājiem apmierināt galalietotāju 
vajadzības;
c) rentabilitāte, ņemot vērā pašreizējos 
risinājumus, kurus var nodrošināt tajos 
pašos tīklos;
d) darbības rezultativitāte, jo īpaši saistībā 
ar īstenošanas šķēršļu un izmantošanas 
izmaksu iespējami lielāku samazināšanu 
klientiem; un
e) nodrošināta to noteikumu ievērošana, 
kas attiecas uz privātuma, personas datu, 
tīklu drošības un integritātes aizsardzību 
un pārredzamību atbilstīgi Savienības 
tiesību aktiem.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu, lai 
II pielikumu pielāgotu tirgus un 
tehnoloģiju attīstībai, tādējādi panākot 
turpmāku atbilstību 4. punktā minētajām 
būtiskākajām prasībām.

Or. de

Pamatojums

Jāpanāk, ka tīkla nodrošinātāji pret visiem pakalpojumiem attiecas vienlīdzīgi. Konkrētiem, 
specializētiem pakalpojumiem nebūtu jānosaka prioritāte, pamatojoties uz peļņas gūšanas 
priekšrocībām.

Grozījums Nr. 138
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Nodrošinātas pakalpojumu kvalitātes 

(ASQ) savienojamības produkts
1. Ikvienam operatoram ir tiesības 
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nodrošināt Eiropas ASQ savienojamības 
produktu, kā noteikts 4. punktā.
2. Ikviens operators izpilda jebkuru 
pamatotu pieprasījumu, kurš attiecas uz 
Eiropas ASQ savienojamības produkta 
nodrošināšanu saskaņā ar 4. punktu un 
kuru rakstiski iesniedzis pilnvarots 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātājs. Jebkuru atteikumu 
nodrošināt Eiropas ASQ savienojamības 
produktu pamato ar objektīviem 
kritērijiem. Jebkura atteikuma iemeslus 
operators norāda viena mēneša laikā pēc 
rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
Atteikuma iemeslu uzskata par objektīvu, 
ja puse, kura pieprasa piegādāt Eiropas 
ASQ savienojamības produktu, Savienībā 
vai trešās valstīs nav spējīga vai nevēlas 
Eiropas ASQ savienojamības produktu ar 
pamatotiem noteikumiem darīt pieejamu 
pusei, kas saņēmusi pieprasījumu, ja tā to 
pieprasa.
3. Ja pieprasījumu noraida vai vienošanos 
par konkrētiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp cenu, neizdodas 
panākt divu mēnešu laikā pēc rakstiska 
pieprasījuma, jebkura puse ir tiesīga 
jautājumu nodot izskatīšanai attiecīgajā 
valsts regulatīvajā iestādē saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantu. Šādā 
gadījumā var piemērot šīs regulas 
3. panta 6. punktu.
4. Savienojamības produkta 
nodrošināšanu uzskata par Eiropas ASQ 
savienojamības produkta nodrošināšanu, 
ja tas tiek piegādāts saskaņā ar 
II pielikumā uzskaitītajiem minimālajiem 
parametriem un kumulatīvi atbilst šādām 
būtiskākajām prasībām:
a) spēja visā Savienībā to piedāvāt kā 
augstas kvalitātes produktu;
b) sniegt iespēju pakalpojumu 
nodrošinātājiem apmierināt galalietotāju 
vajadzības;
c) rentabilitāte, ņemot vērā pašreizējos 
risinājumus, kurus var nodrošināt tajos 
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pašos tīklos;
d) darbības rezultativitāte, jo īpaši saistībā 
ar īstenošanas šķēršļu un izmantošanas 
izmaksu iespējami lielāku samazināšanu 
klientiem; un
e) nodrošināta to noteikumu ievērošana, 
kas attiecas uz privātuma, personas datu, 
tīklu drošības un integritātes aizsardzību 
un pārredzamību atbilstīgi Savienības 
tiesību aktiem.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu, lai 
II pielikumu pielāgotu tirgus un 
tehnoloģiju attīstībai, tādējādi panākot 
turpmāku atbilstību 4. punktā minētajām 
būtiskākajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Publiskās iestādes neierobežo 
galalietotāju brīvību izmantot publiskos 
elektronisko sakaru tīklus vai publiski 
pieejamus elektronisko sakaru 
pakalpojumus, ko nodrošina uzņēmums, 
kurš veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī.

1. Publiskās iestādes neierobežo 
galalietotāju tiesības izmantot publiskos 
elektronisko sakaru tīklus vai publiski 
pieejamus elektronisko sakaru 
pakalpojumus, ko nodrošina uzņēmums, 
kurš veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 140
Toine Manders

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Publiskās iestādes neierobežo 
galalietotāju brīvību izmantot publiskos 
elektronisko sakaru tīklus vai publiski 
pieejamus elektronisko sakaru 
pakalpojumus, ko nodrošina uzņēmums,
kurš veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī.

1. Publiskās iestādes neierobežo 
galalietotājus, kuri izmanto publiskos 
elektronisko sakaru tīklus vai publiski 
pieejamus elektronisko sakaru 
pakalpojumus, ko nodrošina uzņēmums
un/vai publiskās iestādes, kas izveidotas
citā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Publiskās iestādes neierobežo 
galalietotāju brīvību izmantot publiskos 
elektronisko sakaru tīklus vai publiski
pieejamus elektronisko sakaru 
pakalpojumus, ko nodrošina uzņēmums, 
kurš veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī.

1. Publiskās iestādes neierobežo 
galalietotājus, kuri izmanto publiskos 
elektronisko sakaru tīklus vai publiski 
pieejamus elektronisko sakaru 
pakalpojumus, ko nodrošina uzņēmums, 
kas dibināts citā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji nodrošina, ka 
galalietotājam tiek nosūtīts atbilstīgs 
paziņojums tad, kad pakalpojumu 
patēriņš sasniedzis 80 % no finanšu 
apmēra ierobežojuma, kas noteikts 
saskaņā ar 1. punktu. Paziņojumā 
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norāda, kā galalietotājam rīkoties 
turpmāk, tostarp — kādus maksājumus 
veikt, lai minētos pakalpojumus saņemtu 
arī turpmāk. Ja finanšu ierobežojums
tiktu pārsniegts citādi, sakaru 
nodrošinātājs pārtrauc konkrēto 
pakalpojumu sniegšanu un maksas 
piemērošanu par šiem pakalpojumiem 
galalietotājam, ja vien un kamēr 
galalietotājs nepieprasa minēto 
pakalpojumu sniegšanu turpināt vai 
atsākt. Pēc finanšu ierobežojuma 
sasniegšanas galalietotāji var turpināt 
saņemt zvanus un SMS īsziņas un 
sazināties ar dienestiem, kam ir 
bezmaksas tālruņa numuri, un 
neatliekamās palīdzības dienestiem, bez 
maksas zvanot uz Eiropas neatliekamās 
palīdzības numuru „112” līdz līgumā 
paredzētā rēķina apmaksas termiņa 
beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Christian Engström

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 
piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 
diskriminējošas prasības vai nosacījumus, 
pamatojoties uz galalietotāja 
valstspiederību vai dzīvesvietu, ja vien 
šāda citāda attieksme nav objektīvi 
pamatota.

2. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 
piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 
diskriminējošas prasības vai nosacījumus, 
pamatojoties uz galalietotāja 
valstspiederību vai dzīvesvietu.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Franz Obermayr



PE524.526v01-00 68/244 AM\1010616LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 
piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 
diskriminējošas prasības vai nosacījumus, 
pamatojoties uz galalietotāja 
valstspiederību vai dzīvesvietu, ja vien 
šāda citāda attieksme nav objektīvi 
pamatota.

2. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 
piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 
diskriminējošas prasības vai nosacījumus, 
pamatojoties uz galalietotāja 
valstspiederību vai dzīvesvietu.

Or. de

Pamatojums

Nevajadzīgs un neprecīzs šā svarīgā principa ierobežojums. Pieļaujamie diskriminācijas 
iemesli varētu būt pieļaujami ar precīziem noteikumiem citviet, īstenošanas regulās vai valstu 
regulatīvajām iestādēm, apspriežoties ar ENISA. Frāze „objektīvi pamatota” ir pārāk 
vienkārša un brīvi interpretējama.

Grozījums Nr. 145
Toine Manders

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 
piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 
diskriminējošas prasības vai nosacījumus, 
pamatojoties uz galalietotāja 
valstspiederību vai dzīvesvietu, ja vien 
šāda citāda attieksme nav objektīvi
pamatota.

2. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji kādā konkrētā dalībvalstī 
galalietotājiem attiecībā uz piekļuvi vai 
izmantošanu, tostarp maksām un tarifiem,
nenosaka diskriminējošas prasības vai 
nosacījumus, pamatojoties uz galalietotāja 
valstspiederību vai dzīvesvietu, ja vien 
nodrošinātāji nevar pierādīt, ka atšķirības 
tieši attaisno objektīvi kritēriji.

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 
piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 
diskriminējošas prasības vai nosacījumus, 
pamatojoties uz galalietotāja 
valstspiederību vai dzīvesvietu, ja vien 
šāda citāda attieksme nav objektīvi 
pamatota.

2. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 
piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 
diskriminējošas prasības vai nosacījumus, 
pamatojoties uz galalietotāja 
valstspiederību vai dzīvesvietu, ja vien 
šādas atšķirības netiek attaisnotas, stingri 
ievērojot 3.a punktā izklāstītās 
pamatnostādnes.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot gadījumus, kad tam ir 
objektīvs pamatojums, publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji par 
tādu sakaru pakalpojumu izmantošanu 
Savienības iekšienē, kuru saņēmējs 
atrodas citā dalībvalstī, nepiemēro tarifus, 
kas:

svītrots

a) fiksētajos sakaros ir augstāki par 
iekšzemes tālsakaru tarifiem;
b) mobilajos sakaros ir augstāki par 
regulētu viesabonēšanas balss zvanu un 
SMS īsziņu pakalpojumu Eiropas 
tarifiem, kuri attiecīgi noteikti Regulā 
(EK) Nr. 531/2012.

Or. pt
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Pamatojums

Regulatīvā iejaukšanās saistībā ar fiksēto sakaru tirgu ir nepamatota, jo nav skaidra 
pierādījuma par tās lietderību. Attiecībā uz mobilajiem sakariem šis jautājums būtu jāiekļauj 
vispārējā pieejā viesabonēšanai, kā noteikts III Viesabonēšanas regulā.

Grozījums Nr. 148
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot gadījumus, kad tam ir 
objektīvs pamatojums, publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji par 
tādu sakaru pakalpojumu izmantošanu 
Savienības iekšienē, kuru saņēmējs 
atrodas citā dalībvalstī, nepiemēro tarifus, 
kas:

svītrots

a) fiksētajos sakaros ir augstāki par 
iekšzemes tālsakaru tarifiem;
b) mobilajos sakaros ir augstāki par 
regulētu viesabonēšanas balss zvanu un 
SMS īsziņu pakalpojumu Eiropas 
tarifiem, kuri attiecīgi noteikti Regulā 
(EK) Nr. 531/2012.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumi starptautisko zvanu tirgū ir atcelti kopš 2007. gada, jo jau tad tas tika uzskatīts 
par konkurētspējīgu. Kopš tā laika konkurence šajā tirgū ir pieaugusi vēl vairāk, jo ir 
parādījušies minūšu komplekti, vienotas likmes un mobilo sakaru virtuālā tīkla operatori 
(MVNO), kas sniedz alternatīvus piedāvājumus, kurus papildina IP balss pārraides 
pakalpojumi, piemēram, Skype, kas ļauj veikt bezmaksas zvanus pat pa visu pasauli. Tāpēc,
šķiet, ka nav iemesla šo tirgu regulēt.

Grozījums Nr. 149
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot gadījumus, kad tam ir 
objektīvs pamatojums, publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji par 
tādu sakaru pakalpojumu izmantošanu 
Savienības iekšienē, kuru saņēmējs 
atrodas citā dalībvalstī, nepiemēro tarifus, 
kas:

svītrots

a) fiksētajos sakaros ir augstāki par 
iekšzemes tālsakaru tarifiem;
b) mobilajos sakaros ir augstāki par 
regulētu viesabonēšanas balss zvanu un 
SMS īsziņu pakalpojumu Eiropas 
tarifiem, kuri attiecīgi noteikti Regulā 
(EK) Nr. 531/2012.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot gadījumus, kad tam ir 
objektīvs pamatojums, publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji par tādu 
sakaru pakalpojumu izmantošanu 
Savienības iekšienē, kuru saņēmējs atrodas 
citā dalībvalstī, nepiemēro tarifus, kas:

3. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji par tādu sakaru pakalpojumu 
izmantošanu Savienības iekšienē, kuru 
saņēmējs atrodas citā dalībvalstī, 
nepiemēro tarifus, kas:

Or. de

Pamatojums

Sk. 2. punkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 151
Catherine Stihler
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Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot gadījumus, kad tam ir 
objektīvs pamatojums, publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji par tādu 
sakaru pakalpojumu izmantošanu 
Savienības iekšienē, kuru saņēmējs atrodas 
citā dalībvalstī, nepiemēro tarifus, kas:

3. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji par tādu sakaru pakalpojumu 
izmantošanu Savienības iekšienē, kuru 
saņēmējs atrodas citā dalībvalstī, 
nepiemēro tarifus, kas ir augstāki par 
iekšzemes tālsakaru tarifiem, ja vien 
atšķirība tiek attaisnota, stingri ievērojot 
3.a punktā izklāstītās pamatnostādnes:

Or. en

Grozījums Nr. 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot gadījumus, kad tam ir objektīvs 
pamatojums, publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji par tādu sakaru pakalpojumu 
izmantošanu Savienības iekšienē, kuru 
saņēmējs atrodas citā dalībvalstī, 
nepiemēro tarifus, kas:

3. Izņemot gadījumus, kad tam ir objektīvs 
pamatojums, publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji par tādu sakaru pakalpojumu 
izmantošanu Savienības iekšienē, kuru 
saņēmējs atrodas citā dalībvalstī, no 
2016. gada 1. jūlija nepiemēro tarifus, kas:

Or. en

Grozījums Nr. 153
Toine Manders

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot gadījumus, kad tam ir 
objektīvs pamatojums, publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji par tādu 
sakaru pakalpojumu izmantošanu

3. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji par tādu starptautisko sakaru 
pakalpojumu izmantošanu, kuru saņēmējs 
atrodas citā dalībvalstī, nepiemēro tarifus, 
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Savienības iekšienē, kuru saņēmējs atrodas 
citā dalībvalstī, nepiemēro tarifus, kas:

kas ir augstāki par regulētu 
viesabonēšanas balss zvanu un SMS 
īsziņu pakalpojumu Eiropas tarifiem, kuri 
attiecīgi noteikti Regulā (EK) 
Nr. 531/2012, ja vien atšķirīgo maksu 
objektīvi neattaisno kopējās papildu 
izmaksas un tā nav adekvāti samērīga ar 
šīm izmaksām:

Or. en

Grozījums Nr. 154
Toine Manders

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fiksētajos sakaros ir augstāki par 
iekšzemes tālsakaru tarifiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 155
Toine Manders

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mobilajos sakaros ir augstāki par 
regulētu viesabonēšanas balss zvanu un 
SMS īsziņu pakalpojumu Eiropas 
tarifiem, kuri attiecīgi noteikti Regulā 
(EK) Nr. 531/2012.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mobilajos sakaros ir augstāki par 
regulētu viesabonēšanas balss zvanu un 
SMS īsziņu pakalpojumu Eiropas tarifiem, 
kuri attiecīgi noteikti Regulā (EK) 
Nr. 531/2012.

b) mobilajos sakaros ir augstāki par 
iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumu 
tarifiem.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
21. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līdz (PIEMĒROŠANAS DATUMS) 
BEREC pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām un ciešā 
sadarbībā ar Komisiju pieņem vispārējas 
pamatnostādnes, kurās izklāstīti 
nosacījumi, saskaņā ar kuriem publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem ir 
tiesības par starptautisku pakalpojumu 
sniegšanu ES noteikt papildu maksu, ko 
pievieno iekšzemes tarifiem. Pieņemot
pamatnostādnes, nodrošina, ka jebkādas 
papildu maksas ir stingri balstītas uz 
faktiskām un pārbaudāmām izmaksām, 
kas rodas nodrošinātājiem, sniedzot 
pārrobežu pakalpojumus, un kas ir 
pārredzamas un darītas zināmas 
sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
23. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīvība nodrošināt un izmantot piekļuvi 
atvērtam internetam un datplūsmas 
racionāla pārvaldība

Atklāta internetpiekļuve, specializētie 
pakalpojumi un racionāla tehniskā 
datplūsmas pārvaldība

Or. en

Grozījums Nr. 159
Christian Engström

Regulas priekšlikums
23. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīvība nodrošināt un izmantot piekļuvi 
atvērtam internetam un datplūsmas 
racionāla pārvaldība

Brīvība nodrošināt un tiesības izmantot 
atklātu internetpiekļuvi

Or. en

Grozījums Nr. 160
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotājiem, izmantojot savu
internetpiekļuves pakalpojumu, ir tiesības
brīvi piekļūt informācijai un saturam un 
izplatīt to, lietot lietojumprogrammas, 
pievienot aparatūru un izmantot pašu 
izvēlētus pakalpojumus un 
programmatūru. Tāpēc internetpiekļuves 
nodrošinātāji nedrīkst bloķēt, diskriminēt, 
traucēt vai pasliktināt, tostarp piemērojot 
papildmaksu vai preferenciāla tarifa 
režīmu, nevienas personas spēju izmantot 
pakalpojumu, lai lietotu, nosūtītu, 
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publicētu, saņemtu vai sniegtu jebkādu 
izvēlēto saturu, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu vai piekļūtu tiem neatkarīgi 
no avota vai mērķa.
Internetpiekļuves pakalpojumu 
nodrošinātāji nedrīkst noteikt, ka cena 
par šiem pakalpojumiem ir atkarīga no 
satura, lietojumprogrammām un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti vai 
izmantoti saistībā ar šiem 
internetpiekļuves pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotājiem ir tiesības piekļūt 
informācijai un saturam un pārsūtīt un 
izplatīt to, lietot lietojumprogrammas, 
pievienot aparatūru un izmantot pašu 
izvēlētus pakalpojumus un 
programmatūru. Internetpiekļuves 
nodrošinātāji nedrīkst bloķēt, diskriminēt, 
traucēt vai pasliktināt, tostarp piemērojot 
papildmaksu vai preferenciāla tarifa 
režīmu, neviena galalietotāja spēju 
izmantot pakalpojumu, lai lietotu, 
nosūtītu, publicētu, saņemtu vai sniegtu 
jebkādu izvēlēto saturu, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu vai 
piekļūtu tiem neatkarīgi no avota vai 
mērķa. Tomēr internetpiekļuves 
pakalpojumu nodrošinātāji var piedāvāt 
atšķirīgus līgumus atbilstoši datu 
apjomam un ātrumam, ja vien netiek 
pieļauta diskriminācija, kas izriet no paša 
satura, lietojumprogrammas, 
pakalpojuma vai to konkrētiem veidiem. 
Internetpiekļuves pakalpojumu 
nodrošinātāji nedrīkst noteikt, ka cena 
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par šiem pakalpojumiem ir atkarīga no 
satura, lietojumprogrammām un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti vai 
izmantoti saistībā ar šiem 
internetpiekļuves pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotājiem, izmantojot savu
internetpiekļuves pakalpojumu, ir tiesības
piekļūt informācijai un saturam un izplatīt 
to, lietot lietojumprogrammas, pievienot 
aparatūru un lietot pašu izvēlētus 
pakalpojumus. Tādējādi interneta 
pakalpojumu nodrošinātāji nedrīkst 
bloķēt, diskriminēt vai pasliktināt —
tostarp pārsniedzot tarifa likmi vai 
nodrošinot preferenciāla tarifa režīmu —
personas spēju izmantot pakalpojumu, 
piekļūt tam, izmantot, nosūtīt, ievietot, 
saņemt vai sniegt jebkādu saturu, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu pēc 
savas izvēles neatkarīgi no izcelsmes vai 
galamērķa.

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galalietotāji, izmantojot savu interneta 
piekļuves pakalpojumu, var brīvi piekļūt 

Atklāta internetpiekļuve tiek pilnībā 
nodrošināta atbilstoši 2. panta 
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informācijai un saturam un izplatīt to, lietot 
lietojumprogrammas un pašu izvēlētus 
pakalpojumus.

14. punktam, lai galalietotājiem būtu 
iespēja, izmantojot savu atklāto
internetpiekļuves 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 
avota vai mērķa. Piekļuves tīkla 
operatoriem ir vispārējs pienākums veikt 
datu pārraides atbilstoši labāko centienu 
principam.

Or. de

Grozījums Nr. 164
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotājiem ir tiesības, izmantojot savu 
internetpiekļuves pakalpojumu ar 
aparatūru un programmatūru pēc savas 
izvēles, piekļūt informācijai un saturam un 
izplatīt to, kā arī lietot 
lietojumprogrammas un pašu izvēlētus 
pakalpojumus.

Or. de

Grozījums Nr. 165
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galalietotāji, izmantojot savu interneta 
piekļuves pakalpojumu, var brīvi piekļūt 
informācijai un saturam un izplatīt to, lietot 

Galalietotāji, sava internetpiekļuves 
pakalpojuma ietvaros izmantojot pašu 
izvēlētas ierīces, var brīvi piekļūt 
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lietojumprogrammas un pašu izvēlētus 
pakalpojumus.

informācijai un saturam un izplatīt to, lietot 
lietojumprogrammas un pašu izvēlētus 
pakalpojumus neatkarīgi no to avota vai 
mērķa.

Or. en

Pamatojums

Referenta iesniegtā attiecīgā grozījuma pārstrādātā redakcija.

Grozījums Nr. 166
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Internetpiekļuves pakalpojumu 
nodrošinātāji nenosaka ierobežojumus un 
neliedz galalietotājiem izmantot 
galiekārtas, lai internetpiekļuves 
pakalpojuma ietvaros piekļūtu 
informācijai un saturam un izplatītu to. 
Tas neskar dalībvalstu tiesības piešķirt 
individuālas izmantošanas tiesības 
saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK 
5. pantu.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiks aizstāts atzinuma projektā ietvertais 6. grozījums, un tas nozīmē 
to, ka tiek atcelts 1. grozījums.

Grozījums Nr. 167
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā noteikuma pievienotā vērtība nav skaidra. Protams, lietotāji var brīvi slēgt līgumus. 
Turklāt tas, vai šajos līgumos ir paredzēts datu apjoms, ātrums vai, piemēram, pakalpojuma 
kvalitātes rādītāji, ir pilnībā atkarīgs no piedāvājuma un pieprasījuma, tāpēc šis jautājums 
nav jāregulē.

Grozījums Nr. 168
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 internetpiekļuves
pakalpojumu nodrošinātājiem var brīvi 
slēgt vienošanos par datu apjomu un 
pārraides ātrumu.

Or. de

Pamatojums

Piekļuve atklātam, nediskriminējošam internetam ir jāparedz kā tiesības, nevis kā brīvība, un 
atklāts internets atbilstoši labāko centienu principam, nodrošinot piekļuvi visiem 
pakalpojumiem, informācijai, saturam un lietojumprogrammām, ir jānosaka kā prasība.
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Grozījums Nr. 169
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Tomēr interneta pakalpojumu
nodrošinātāji var piedāvāt vienošanos par 
datu apjomu un pārraides ātrumu, ciktāl tā 
nav saistīta ar jebkādu diskrimināciju, 
pamatojoties uz satura,
lietojumprogrammas vai pakalpojuma 
veidu vai būtību.

Or. fr

Grozījums Nr. 170
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 internetpiekļuves
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, ciktāl tādējādi netiek 
ietekmēts saturs, pakalpojumi, 
lietojumprogrammas un savienojamības 
kategorijas.

Or. de

Grozījums Nr. 171
Regina Bastos
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Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 internetpiekļuves 
pakalpojumu nodrošinātājiem var brīvi 
slēgt vienošanos par datu apjomu,
pārraides ātrumu un vispārējiem 
pakalpojumu raksturlielumiem, 
piemēram, pakalpojuma kvalitāti, un 
saskaņā ar šādu vienošanos par datu 
apjomu izmantot visus piedāvājumus, ko 
sniedz interneta satura, lietojumprogrammu 
un pakalpojumu nodrošinātāji.

Or. pt

Grozījums Nr. 172
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 internetpiekļuves
pakalpojumu nodrošinātājiem var brīvi 
slēgt vienošanos par datu apjomu un 
pārraides ātrumu, un internetpiekļuves 
pakalpojumu nodrošinātāji drīkst 
reklamēt tikai minimālo garantēto datu 
apjomu un ātrumu, ko tie spēj nodrošināt, 
nevis maksimālo ātrumu.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Christian Engström

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



AM\1010616LV.doc 83/244 PE524.526v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galalietotāji brīvi var arī vienoties ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 
specializētu pakalpojumu nodrošināšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 174
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galalietotāji brīvi var arī vienoties ar
publisko elektronisko sakaru
nodrošinātājiem vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu
nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes
specializētu pakalpojumu nodrošināšanu.

Publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji
vai satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu nodrošinātāji, izmantojot 
slēgtu, no interneta protokolu neatkarīgu 
elektronisko sakaru tīklu, var piedāvāt 
galalietotājiem augstākas kvalitātes
specializētus pakalpojumus, kas pieejami 
ierobežotam lietotāju lokam. Satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu ziņā 
specializētie pakalpojumi nedrīkst būt 
līdzvērtīgi atklātajam internetam, un tos 
nedrīkst piedāvāt vai tirgot kā atklātā 
interneta pakalpojumu aizstājējus.
Labāko centienu princips attiecas uz 
visiem uz interneta protokolu balstītiem 
pakalpojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 175
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galalietotāji brīvi var arī vienoties ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 
specializētu pakalpojumu nodrošināšanu.

Publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji 
un satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu nodrošinātāji var brīvi 
nodrošināt galalietotājiem augstākas 
kvalitātes specializētus pakalpojumus, 
kuru sniegšana ne periodiski, ne pastāvīgi 
neietekmē internetpiekļuves pakalpojumu 
vispārējo kvalitāti. Valstu regulatīvās 
iestādes nodrošina, ka galalietotāji var 
brīvi piekļūt šiem specializētajiem 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Noteiktums ir pārstrādāts, lai tā elementus sakārtotu loģiskā secībā, t. i., vispirms 
pakalpojumu nodrošinātāji var brīvi piedāvāt specializētus pakalpojumus, un tad, ja viņi to 
dara, lietotājiem vajadzētu būt iespējai tos brīvi izmantot. Arī šajā gadījumā svarīgākais nav 
tas, ka lietotāji var brīvi izmantot šos pakalpojumus, jo viņi to varētu darīt arī bez šā 
noteikuma. Svarīgāk būtu uzsvērt, ka šo tiesību īstenošanu nodrošina regulatīvās iestādes.

Grozījums Nr. 176
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galalietotāji brīvi var arī vienoties ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 
specializētu pakalpojumu nodrošināšanu.

Publisko elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātāji vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāji papildus atklātas 
internetpiekļuves pakalpojumiem var 
piedāvāt galalietotājiem arī specializētus 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Catherine Stihler
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Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galalietotāji brīvi var arī vienoties ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 
specializētu pakalpojumu nodrošināšanu.

Galalietotājiem ir arī tiesības vienoties ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 
specializētu pakalpojumu nodrošināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts 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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 179
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts 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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā saistībā ar iepriekšējiem noteikumiem pirmā teikuma pievienotā vērtība nav skaidra, 
jo pakalpojumu nodrošinātāji jebkurā gadījumā var brīvi slēgt savstarpējas vienošanās par 
specializētiem pakalpojumiem. Svarīgais elements par vispārējo internetpiekļuves 
pakalpojumu neietekmēšanu tika iekļauts iepriekšējā punkta grozījumā.

Grozījums Nr. 180
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts 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

Lai būtu iespējama specializētu 
pakalpojumu nodrošināšana ierobežotam 
lietotāju lokam, 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.
Specializētu pakalpojumu sniegšana 
neietekmē internetpiekļuves pakalpojumu 
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neietekmē interneta piekļuves
pakalpojumu vispārējo kvalitāti.

kvalitāti. Turklāt tie nedrīkst ietekmēt 
spēkā esošos, vispārēji pieņemtos 
tehniskos standartus un to turpmāku 
attīstību. Uz piekļuves tīkla operatoriem, 
kuri vienlaicīgi arī piedāvā vai tirgo 
specializētus pakalpojumus, attiecas 
piedāvājuma prasības atbilstoši 2. panta 
14. punktam. Tie nedrīkst diskriminēt 
citus satura nodrošinātājus, kas ir 
atkarīgi no tīkla operatora datu pārraižu 
pakalpojumiem, un tiem ir pienākums par 
šādiem pakalpojumiem prasīt pārredzamu 
samaksu atbilstoši tirgus cenām.

Or. de

Pamatojums

Tīkla neitralitātes efektīvai nodrošināšanai ir jāgarantē, ka specializēto pakalpojumu 
sniegšana nekādā veidā neietekmē labāko centienu principa ievērošanu internetā.

Grozījums Nr. 181
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts 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.

Elektronisko sakaru nodrošinātāji vai 
satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu nodrošinātāji var piedāvāt 
galalietotājiem specializētus 
pakalpojumus, ja vien tos piedāvā 
papildus atklātas internetpiekļuves 
pakalpojumam tādā kvalitātē, kas 
atspoguļo tehnikas attīstību, un ja tie 
neietekmē atklātas internetpiekļuves 
pakalpojumu vispārējo veiktspēju, 
pieejamību vai kvalitāti. Specializētus 
pakalpojumus piedāvā tikai tādā 
gadījumā, ja tīkla jauda ir pietiekama 
šādu pakalpojumu nodrošināšanai 
papildus atklātai interneta piekļuvei. 
Komerciālu piedāvājumu pieņemšanai no 
galalietotājiem vai satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem, lai 



PE524.526v01-00 88/244 AM\1010616LV.doc

LV

atbalstītu pārvaldītos pakalpojumus, 
vajadzētu būt brīvprātīgai un 
nediskriminējošai.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts 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.

Elektronisko sakaru nodrošinātājiem vai 
satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu nodrošinātājiem ir tiesības 
papildus internetpiekļuves pakalpojumiem 
piedāvāt specializētus pakalpojumus, ja 
vien šādi piedāvājumi ilgstoši neietekmē 
internetpiekļuves pakalpojumus vai to 
veiktspēju, pieejamību vai kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 

Lai būtu iespējama specializētu 
pakalpojumu nodrošināšana 
galalietotājiem, satura, lietojumprogrammu 
un pakalpojumu nodrošinātāji un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji var brīvi 
slēgt savstarpējas vienošanās par datu 
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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.

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
internetpiekļuves pakalpojumu vispārējo 
kvalitāti, neaizstāj publiski pieejamus 
pakalpojumus vai neierobežo galalietotāja 
izvēles brīvību.

Or. de

Grozījums Nr. 184
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts 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.

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 
neietekmē internetpiekļuves pakalpojumu 
kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Malcolm Harbour

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

Lai valstu iestādes varētu novērtēt šādu 
iespējamo kaitējumu, elektronisko sakaru 
pakalpojumu nodrošinātāji vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāji valstu iestādēm pēc to 
pieprasījuma nosūta precīzu informāciju 
par abiem pakalpojumu veidiem piešķirto 
jaudu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir ierosināts kā papildinājums atzinuma projektā ietvertajam 7. grozījumam.

Grozījums Nr. 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šis pants neskar Savienības vai valstu 
tiesību aktus, kas attiecas uz pārsūtītās 
informācijas, satura, lietojumprogrammu 
vai pakalpojumu likumību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Īstenojot tiesību normu kā pamatu datplūsmas pārvaldībai, tiktu dota zaļā gaisma, lai 
diskriminētu, pasliktinātu vai bloķētu jebkuru saturu, kas saskaņā ar ES vai valstu tiesību 
aktiem tiek uzskatīts par nelikumīgu. Šādi pasākumi varētu nesamērīgi skart galalietotāju 
tiesības uz sakaru konfidencialitāti, privātumu un datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 187
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šis pants neskar Savienības vai valstu 
tiesību aktus, kas attiecas uz pārsūtītās 
informācijas, satura, lietojumprogrammu 
vai pakalpojumu likumību.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 188
Christian Engström

Regulas priekšlikums
23. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pret visiem pakalpojumiem, ko 
piedāvā interneta pakalpojumu 
nodrošinātāji, attiecas vienādi. Interneta 
pakalpojumu nodrošinātāji nepiešķir 
nevienam pakalpojumam augstāku 
prioritāti salīdzinājumā ar citiem.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Christian Engström

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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. Šā panta 1. 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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. Galalietotājiem, kā arī satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātājiem, tostarp plašsaziņas 
līdzekļu un kultūras nozares, un visu 
līmeņu pārvaldes iestādēm, sniedz pilnīgu 
informāciju saskaņā ar Direktīvas
2002/22/EK 20. panta 2. punktu, 
21. panta 3. punktu un 21.a pantu, tostarp 
informāciju par visiem īstenotajiem 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumiem, kas varētu ietekmēt piekļuvi 
informācijai, saturam, 
lietojumprogrammām un pakalpojumiem 
vai to izplatīšanu, kā noteikts 1. un 
2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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. Šā panta 1. un 2. punktā minēto tiesību
īstenošanu atvieglo pilnīgas informācijas 
sniegšana saskaņā ar 25. panta 1. punktu, 
26. panta 2. punktu un 27. panta 1. un 
2. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 192
Christian Engström
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Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

svītrots

a) īstenotu tiesību normu vai tiesas 
rīkojumu vai novērstu vai apkarotu 
smagus noziegumus;
b) saglabātu tīkla, šajā tīklā sniegto 
pakalpojumu un galalietotāju galiekārtu 
integritāti un drošību;
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.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

Internetpiekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzēto brīvību, 
proti, specifisko saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases nebloķē, nepalēnina, nesamazina, 
neierobežo un attiecībā uz tiem neizmanto 
diskriminējošu pieeju, izņemot gadījumos, 
kad tas nepieciešams datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumu veikšanai vai tiesas 
nolēmuma izpildei.

Datplūsmas pārvaldības pasākumus 
uzskata par racionāliem, ja tos izmanto, 
lai efektīvāk pārvaldītu datplūsmu tīklā, 
saglabātu tīkla integritāti un drošību un 
efektīvāk pārvaldītu datplūsmu tīklā 
pierādītos un konkrētos akūtas tīkla 
pārblīves gadījumos ar nosacījumu, ka 
pret līdzvērtīgiem datplūsmas veidiem 
attiecas vienādi. Šie pasākumi ir 
pārredzami, nediskriminējoši un samērīgi:

Or. en

Grozījums Nr. 194
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 
attiecībā uz interneta piekļuves 
pakalpojumu līgumos paredzētu datu 

Internetpiekļuves pakalpojumu sniedzēji
nedrīkst ierobežot 1. punktā paredzētās 
galalietotāju tiesības un brīvību, proti, 
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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:

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:

Or. de

Grozījums Nr. 195
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
23.pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

Internetpiekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzētās tiesības, 
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:

Or. fr
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Grozījums Nr. 196
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 
attiecībā uz internetpiekļuves pakalpojumu 
līgumos paredzētu datu apjomu, pārraides 
ātrumu vai vispārējiem kvalitātes 
rādītājiem, internetpiekļuves pakalpojumu 
sniedzēji neierobežo 1. punktā paredzēto 
brīvību, proti, nediskriminē specifisko 
saturu, lietojumprogrammas vai 
pakalpojumus vai specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases, izņemot gadījumos, kad tas 
nepieciešams datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumu veikšanai. 
Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ir pārredzami, nediskriminējoši 
un samērīgi, un tie jo īpaši ir vajadzīgi, lai:

Or. en

Pamatojums

Datplūsmas pārvaldības iemeslu saraksta vienkāršāka izveide un noteikšana par 
papildināmu. Nav paredzams, vai nākotnē datplūsmas pārvaldība varētu būt vajadzīga arī 
citās situācijās. Tā kā ar šo regulu ir ieviesti vairāki aizsardzības pasākumu līmeņi attiecībā 
uz datplūsmas pārvaldību, nešķiet, ka nepilnīga saraksta izveide varētu pieļaut ļaunprātīgu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 197
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 
attiecībā uz internetpiekļuves pakalpojumu 
līgumos paredzētu datu apjomu vai 
pārraides ātrumu, internetpiekļuves 
pakalpojumu sniedzēji neierobežo 
1. punktā paredzētās tiesības, 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 tīkla racionālas pārvaldības 
pasākumu veikšanai. Tīkla racionālas 
pārvaldības pasākumi ir būtiski, 
pārredzami, nediskriminējoši, samērīgi un 
efektīvi. Tiem ir arī jābūt vajadzīgiem, lai:

Or. en

Grozījums Nr. 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 199
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts



PE524.526v01-00 98/244 AM\1010616LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) īstenotu tiesību normu vai tiesas
nolēmumu;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāuzsver, ka ikvienam šādam pasākumam ir vai nu juridisks pamats, vai tā pamatā ir 
tiesas nolēmums.

Grozījums Nr. 200
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) īstenotu tiesību normu vai tiesas
nolēmumu;

Or. de

Grozījums Nr. 201
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 202
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 203
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 204
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 205
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) nepieļautu nevēlamus sūtījumus 
galalietotājiem;

Or. en

Pamatojums

Tas, ka pakalpojumu nodrošinātāji filtrē surogātpastu, ir ierasta prakse. Skaidras piekrišanas 
pieprasīšana no galalietotājiem nav praktiski iespējama.

Grozījums Nr. 206
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 207
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) novērstu tīkla pārblīvi un līdz 
minimumam samazinātu sekas, ko radījusi 
pagaidu vai ārkārtas tīkla pārblīve, ar 
nosacījumu, ka pret līdzvērtīgiem 
datplūsmas veidiem attiecas vienādi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar sākotnējo redakciju pakalpojumu nodrošinātāji paradoksālā veidā varētu tikai 
mazināt pašreizējo pārblīvi, nevis vispirms veikt pasākumus, lai to novērstu. Tomēr 
proaktīvus un preventīvus pasākumus nevajadzētu aizliegt.

Grozījums Nr. 208
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) novērstu vai līdz minimumam 
samazinātu sekas, ko radījusi pagaidu vai 
ārkārtas tīkla pārblīve, ar nosacījumu, ka 
pret līdzvērtīgiem datplūsmas veidiem 
attiecas vienādi.

Or. en

Pamatojums

Lai klientiem nodrošinātu pozitīvu pieredzi un stabilus internetpiekļuves pakalpojumus, ir 
jāveic datplūsmas pārvaldības pasākumi, tādējādi savlaicīgi izvairoties no tīkla pārblīves vai, 
sliktākajā gadījumā, līdz minimumam samazinot tās radītās sekas. Gaidot, kamēr radīsies 
pārblīve, tiktu nopietni grauta pakalpojumu kvalitāte un negatīvi ietekmēta klientu pieredze, 
jo problēmas atrisināšanai būtu vajadzīgi radikālāki paņēmieni.

Grozījums Nr. 209
Christian Engström

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 210
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 no IP galvenes 
nākušo datu apstrādi, kas ir nepieciešams 
un samērīgs, lai sasniegtu šajā punktā 
izklāstītos mērķus.

Or. de

Grozījums Nr. 211
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 212
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Valstu regulatīvās iestādes ievieš 
atbilstošas sūdzību procedūras par 
jautājumiem, kas attiecas uz 
internetpiekļuves pakalpojuma sniegšanu 
galalietotājiem un satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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 minētajām brīvībām, kā arī to, 
lai pastāvīgi būtu pieejami atklātas
internetpiekļuves pakalpojumi tādā 
kvalitātē, kas atspoguļo sasniegumus 
tehnoloģiju jomā un ko nepasliktina 
specializētie pakalpojumi. Sadarbībā ar 
citām valstu kompetentajām iestādēm tās 
arī nodrošina, ka specializētajiem 
pakalpojumiem nav negatīvas ietekmes uz 
kultūru daudzveidību, plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu un inovāciju. Valstu 
regulatīvās iestādes arī cieši pārrauga un 
nodrošina datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumu piemērošanu 
saskaņā ar 23. panta 5. punktu, pēc 
iespējas ņemot vērā BEREC 
pamatnostādnes, kas minētas šā panta 
2. punktā un Direktīvas 2002/22/EK 
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21. panta 3.a punktā. Datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumi tiek 
regulāri pārskatīti, lai tie atspoguļotu 
sasniegumus tehnoloģiju jomā. Reizi gadā 
valstu regulatīvās iestādes ziņo Komisijai 
un BEREC par pārraudzību, ko tās 
veikušas, un attiecīgajiem secinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Christian Engström

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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 un valstu 
datu aizsardzības iestādes cieši pārrauga 
un nodrošina īstenas iespējas 
galalietotājiem gūt labumu no 23. panta 
1. punktā minētajām brīvībām, kā arī to, lai 
pastāvīgi būtu pieejami nediskriminējoši 
internetpiekļuves pakalpojumi tādā 
kvalitātē, kas atspoguļo sasniegumus 
tehnoloģiju jomā. Reizi gadā valstu 
regulatīvās iestādes un valstu datu 
aizsardzības iestādes ziņo Komisijai un 
BEREC par pārraudzību, ko tās veikušas, 
un attiecīgajiem secinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts 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 minētajām tiesībām, atbilstību 
23. panta 5. punktam, kā arī to, lai 
pastāvīgi būtu pieejami nediskriminējoši 
internetpiekļuves 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 vārda un informācijas brīvību, 
valodu un kultūru daudzveidību, 
plašsaziņas līdzekļu brīvību un
daudzveidību un inovāciju. Reizi gadā 
valstu regulatīvās iestādes ziņo Komisijai 
un BEREC par pārraudzību, ko tās 
veikušas, un attiecīgajiem secinājumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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 

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 internetpiekļuves
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, konkurenci un inovāciju. 
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valstu regulatīvās iestādes ziņo Komisijai 
un BEREC par pārraudzību, ko tās 
veikušas, un attiecīgajiem secinājumiem.

Reizi gadā valstu regulatīvās iestādes 
publicē ziņojumus par veikto pārraudzību 
un attiecīgajiem secinājumiem un tos 
iesniedz Komisijai un BEREC.

Or. en

(Būtu jāuzrauga, kā specializētie pakalpojumi palielina konkurenci tirgū. Šiem ziņojumiem 
vajadzētu būt publiski pieejamiem.)

Grozījums Nr. 217
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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 minētajām brīvībām, 
atbilstību 23. panta 5. punktam, kā arī to, 
lai pastāvīgi būtu pieejami 
nediskriminējoši internetpiekļuves
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. Valstu 
regulatīvās iestādes publicē savus 
ziņojumus un tādējādi nodrošina, ka tie 
būtībā ir pieejami visiem tirgus 
dalībniekiem.

Or. de

Pamatojums

Kontroles un konkurences labākas darbības interesēs galalietotājiem jābūt skaidrai 
informācijai, lai viņi varētu gūt pārskatu vai veikt salīdzinājumu. Nav pamatojuma, kāpēc šie 
ziņojumi būtu jādara pieejami vienīgi Komisijai un BEREC.
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Grozījums Nr. 218
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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 minētajām brīvībām, 
atbilstību 23. panta 5. punktam, kā arī to, 
lai pastāvīgi būtu pieejami 
nediskriminējoši internetpiekļuves
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, attiecīgajiem secinājumiem un 
veiktajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts 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.

1. Valstu regulatīvās iestādes sadarbībā ar 
valsts datu aizsardzības iestādi cieši
kontrolē un nodrošina īstenas iespējas 
galalietotājiem gūt labumu no 23. panta 1.
un 2. punktā minētajām tiesībām un
brīvībām, atbilstību 23. panta 5. punktam, 
kā arī to, lai pastāvīgi būtu pieejami 
nediskriminējoši internetpiekļuves
pakalpojumi tādā kvalitātē, kas atspoguļo 
sasniegumus tehnoloģiju jomā un ko 
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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.

nepasliktina specializētie pakalpojumi.
Sadarbībā ar citām valstu kompetentajām 
iestādēm tās arī pārrauga specializēto 
pakalpojumu ietekmi uz kultūru 
daudzveidību, inovāciju, tautsaimniecību 
un sabiedrību. Reizi gadā valstu 
regulatīvās, kā arī valstu datu aizsardzības
iestādes ziņo sabiedrībai, Komisijai, 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam
un BEREC par pārraudzību, ko tās 
veikušas, un attiecīgajiem secinājumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 220
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 
noteikt pakalpojumu kvalitātes minimālās 
prasības, kas jāievēro publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem.

Lai novērstu internetpiekļuves
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 nosaka 
atbilstošas pakalpojumu kvalitātes 
prasības, kas jāievēro publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Franz Obermayr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērstu interneta piekļuves
pakalpojumu kvalitātes vispārēju 

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

pasliktināšanos vai saglabātu galalietotāju 
spēju piekļūt saturam vai informācijai un to 
izplatīt, vai izmantot pašu izvēlētas 
lietojumprogrammas un pakalpojumus, 
valstu regulatīvās iestādes ir pilnvarotas 
noteikt pakalpojumu kvalitātes minimālās 
prasības, kas jāievēro publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem. Minimālajās 
prasībās ņem vērā to, ka:

Or. de

Pamatojums

Šādi jānodrošina, ka atklātā interneta kvalitātes minimuma regulējums neizraisa kvalitātes 
pasliktināšanos. Citādi pakalpojumi, kam nepieciešams liels joslas platums, automātiski 
nonāktu pakalpojumu sniedzēja specializētajā segmentā, jo tikai tādā veidā var sasniegt to 
parasto veiktspēju. Tādējādi tas negatīvi ietekmētu konkurenci.

Grozījums Nr. 222
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atklātā interneta pieejamais joslas 
platums ir vismaz specializētajiem 
pakalpojumiem rezervētajā līmenī;

Or. de

Grozījums Nr. 223
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) interneta pieslēguma pieejamais 
iekļautais apjoms jāaprēķina, 
pamatojoties uz to datu daudzumu, ko 
lielākā daļa lietotāju pārsūta, izmantojot 
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platjoslas pieslēgumu, statistiski nozīmīgā 
un vienoti noteiktā laikposmā;

Or. de

Pamatojums

Jēdzienam „statistiski nozīmīgs” jānodrošina, ka noteiktais laikposms ir saprātīgi, nozīmīgi 
un līdzsvaroti ilgs, piemēram, vienu mēnesi ilgs, un ka tas pēc definīcijas nav pakļauts 
ļaunprātīgas izmantošanas iespējām, piemēram, dažas stundas nakts laikā.

Grozījums Nr. 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Komisijas ierosinātais teksts 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.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 225
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja pakalpojumu nodrošinātājs nav 
izpildījis pakalpojumu prasības, kas cita 
starpā paredzētas 25. pantā, 
galalietotājam ir tiesības līgumu anulēt 
un arī izmantot valsts tiesību aktos 
paredzētās tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros noteikti vienoti nosacījumi 
valstu kompetento iestāžu pienākumu 
īstenošanai saskaņā ar šo pantu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 227
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros noteikti vienoti nosacījumi 
valstu kompetento iestāžu pienākumu 
īstenošanai saskaņā ar šo pantu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

3. BEREC pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām un sadarbībā ar 
Komisiju pieņem pamatnostādnes, kurās
noteikti vienoti nosacījumi valstu 
kompetento iestāžu pienākumu īstenošanai 
saskaņā ar šo pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
kuros noteikti vienoti nosacījumi valstu 
kompetento iestāžu pienākumu īstenošanai 
saskaņā ar šo pantu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 33. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. Komisija pēc apspriešanās ar BEREC 
un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāju var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros noteikti vienoti nosacījumi 
valstu kompetento iestāžu pienākumu 
īstenošanai saskaņā ar šo pantu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 229
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
kuros noteikti vienoti nosacījumi valstu 
kompetento iestāžu pienākumu īstenošanai 
saskaņā ar šo pantu. Minētos īstenošanas 

3. Komisija pēc apspriešanās ar BEREC 
pieņem īstenošanas aktus, kuros noteikti 
vienoti nosacījumi valstu kompetento 
iestāžu pienākumu īstenošanai saskaņā ar 
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aktus pieņem saskaņā ar 33. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

šo pantu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 33. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga vienāda piemērošana.

Grozījums Nr. 230
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. pants svītrots
Informācijas pārredzamība un 

publicēšana
1. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji publicē pārredzamu, 
salīdzināmu, atbilstīgu un atjauninātu 
informāciju, kā norādīts turpmāk, taču tas 
neattiecas uz individuālās sarunās 
apspriestiem piedāvājumiem:
a) uzņēmuma nosaukums, adrese un 
kontaktinformācija;
b) par katru tarifu plānu – piedāvātie 
pakalpojumi, attiecīgie pakalpojumu 
kvalitātes parametri, piemērojamās cenas 
(cenās patērētājiem ieskaita nodokļus) un 
jebkādas piemērojamas maksas (par 
piekļuvi, lietošanu, uzturēšanu un citas 
papildu maksas), kā arī maksa par 
galiekārtām;
c) piemērojamie tarifi par jebkuru 
numuru vai pakalpojumu, uz ko attiecas 
īpaši cenu nosacījumi;
d) uzņēmuma pakalpojumu kvalitāte, 
saskaņā ar 2. punktā paredzētajiem 
īstenošanas aktiem;
e) interneta piekļuves pakalpojumi (ja tie 
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tiek piedāvāti), norādot:
i) faktiski pieejamo datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu galalietotāja 
dzīvesvietas dalībvalstī, tostarp 
maksimālās slodzes stundās;
ii) piemērojamo datu apjoma 
ierobežojumu līmenis, ja tādi noteikti; 
cenas par pieejamā datu apjoma 
palielināšanu īpašā gadījumā vai 
ilgtermiņā; datu pārraides ātrums, kāds 
pieejams pēc visa piemērojamā datu 
apjoma izmantošanas, ja tas ir ierobežots, 
un attiecīgās izmaksas; un galalietotājiem 
pieejamie līdzekļi, kas ļauj jebkurā brīdī 
pārraudzīt faktiski patērēto apjomu;
iii) skaidru un saprotamu skaidrojumu 
par to, kā datu apjoma ierobežojumi, 
faktiski pieejamais ātrums un citi 
kvalitātes parametri, un augstākas 
kvalitātes specializēto pakalpojumu 
vienlaicīga izmantošana var praktiski 
ietekmēt satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu izmantošanu;
iv) informāciju par visām procedūrām, ko 
sakaru nodrošinātājs ieviesis, lai izmērītu 
un kontrolētu datplūsmu nolūkā novērst 
tīkla pārslodzi, un par to, kā šīs 
procedūras varētu ietekmēt pakalpojuma 
kvalitāti un personas datu aizsardzību;
f) pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgas piekļuves iespējas 
galalietotājiem invalīdiem, tostarp 
regulāri atjaunināta informācija par 
viņiem paredzētiem produktiem un 
pakalpojumiem;
g) uzņēmuma standarta līguma noteikumi 
un nosacījumi, tostarp jebkāds minimālais 
līguma termiņš, nosacījumi, kādos līgumu 
var beigt pirms termiņa, un maksas par 
šādu līguma izbeigšanu, ar nodrošinātāja 
maiņu un numuru un citu identifikatoru 
pārnesamību saistītās procedūras un 
tiešās maksas un kompensācijas 
piešķiršanas kārtība par kavējumiem vai 
ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar 
nodrošinātāja maiņu;
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h) par visiem piedāvātajiem 
pakalpojumiem – piekļuve neatliekamās 
palīdzības dienestiem un informācija par 
zvanītāja atrašanās vietu; jebkādi 
ierobežojumi attiecībā uz neatliekamās 
palīdzības pakalpojumu sniegšanu 
atbilstīgi Direktīvas 2002/22/EK 
26. pantam un visas tajā veiktās izmaiņas;
i) tiesības attiecībā uz universālo 
pakalpojumu, vajadzības gadījumā 
iekļaujot Direktīvas 2002/22/EK 
I pielikumā minētās iespējas un 
pakalpojumus.
Informāciju publicē skaidrā, vispusīgā un 
viegli pieejamā veidā tās dalībvalsts 
oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā šis 
pakalpojums tiek nodrošināts, un to 
regulāri atjaunina. Pirms tās 
publicēšanas minēto informāciju pēc 
pieprasījuma sniedz valsts regulatīvajai 
iestādei. Jebkādas atšķirības patērētājiem 
un citiem galalietotājiem piemērojamajos 
nosacījumos skaidri norāda.
2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, precizējot interneta piekļuves 
pakalpojumu ātruma mērīšanas metodes, 
pakalpojumu kvalitātes parametrus un šo 
parametru mērīšanas metodes, kā arī 
publicējamās informācijas saturu, formu 
un veidu, arī iespējamos kvalitātes 
sertifikācijas mehānismus. Komisija var 
ņemt vērā Direktīvas 2002/22/EK 
III pielikumā paredzētos parametrus, 
definīcijas un mērījumu metodes. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.
3. Galalietotājiem ir pieejami neatkarīgas 
novērtēšanas rīki, kas ļauj tiem salīdzināt 
elektronisko sakaru tīklu piekļuves un 
pakalpojumu veiktspēju un alternatīvu 
izmantošanas modeļu izmaksas. Šādam 
nolūkam dalībvalstis izveido brīvprātīgu 
sertifikācijas shēmu, kas paredzēta 
interaktīvām tīmekļa vietnēm, 
rokasgrāmatām vai līdzīgiem rīkiem. 
Sertifikāciju veic, pamatojoties uz 
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objektīvām, pārredzamām un samērīgām 
prasībām, jo īpaši izvērtējot neatkarību no 
jebkura publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāja, skaidras izteiksmes 
izmantošanu, pilnīgas un atjauninātas 
informācijas sniegšanu un efektīvu 
sūdzību izskatīšanas procedūras 
izmantošanu. Ja sertificēti salīdzināšanas 
līdzekļi bez maksas vai par samērīgu cenu 
tirgū nav pieejami, tad atbilstīgi 
sertifikācijas prasībām valstu regulatīvās 
iestādes vai citas valstu kompetentās 
iestādes pašas vai ar trešo pušu 
starpniecību dara pieejamus šādus 
līdzekļus. Lai garantētu salīdzināšanas 
līdzekļu pieejamību, publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāja publicētā 
informācija ir pieejama bez maksas.
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:
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
b) līdzekļus, kā aizsargāties pret 
apdraudējumiem personiskajai drošībai 
un nelikumīgu piekļuvi personas datiem, 
izmantojot elektronisko sakaru 
pakalpojumus.

Or. en
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Pamatojums

Pārcelts atpakaļ uz Direktīvu 2002/22/EK.

Grozījums Nr. 231
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) uzņēmuma pakalpojumu kvalitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts 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 
pieejamo datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu maksimālās slodzes 
stundās;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Franz Obermayr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

augšupielādes ātrumu galalietotāja 
dzīvesvietas dalībvalstī, tostarp 
maksimālās slodzes stundās; vajadzības 
gadījumā norāda atsauci uz reģionālajām 
negatīvajām atkāpēm, pamatojoties uz 
zemo tehnoloģisko tīkla kvalitāti;

Or. de

Pamatojums

Nav iespējams sagatavot standartizētus piedāvājumus, ņemot vērā visus reģionālos apstākļus 
saistībā ar tīkla tehnoloģisko kvalitāti. Tomēr vajadzības gadījumā klients jāinformē par to, 
ka tīkla dēļ ātrumi reģionālā līmenī var būtiski atšķirties.

Grozījums Nr. 234
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) piemērojamo datu apjoma ierobežojumu 
līmeni, ja tādi noteikti; cenas par pieejamā 
datu apjoma palielināšanu īpašā gadījumā 
vai ilgtermiņā; datu pārraides ātrumu, kāds 
pieejams pēc visa piemērojamā datu 
apjoma izmantošanas, ja tas ir ierobežots, 
un attiecīgās izmaksas; un galalietotājiem 
pieejamie līdzekļi, kas ļauj jebkurā brīdī 
pārraudzīt faktiski patērēto apjomu;

ii) piemērojamo datu apjoma ierobežojumu 
līmeni, ja tādi noteikti; datu apjomā 
ietvertos pakalpojumus un specializētos 
pakalpojumus; cenas par pieejamā datu 
apjoma palielināšanu īpašā gadījumā vai 
ilgtermiņā; datu pārraides ātrumu, kāds 
pieejams pēc visa piemērojamā datu 
apjoma izmantošanas, ja tas ir ierobežots, 
un attiecīgās izmaksas; un galalietotājiem 
pieejamie līdzekļi, kas ļauj jebkurā brīdī 
pārraudzīt faktiski patērēto apjomu;

Or. de

Pamatojums

Šajā grozījumā būtu jāiekļauj šī svarīgā informācija.

Grozījums Nr. 235
Christian Engström
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Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) skaidru un saprotamu skaidrojumu par 
to, kā datu apjoma ierobežojumi, faktiski 
pieejamais ātrums un citi kvalitātes 
parametri, un augstākas kvalitātes 
specializēto pakalpojumu vienlaicīga 
izmantošana var praktiski ietekmēt satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
izmantošanu;

iii) skaidru un saprotamu skaidrojumu par 
to, kā datu apjoma ierobežojumi, faktiski 
pieejamais ātrums un citi kvalitātes rādītāji
var praktiski ietekmēt satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uzņēmuma standarta līguma noteikumi 
un nosacījumi, tostarp jebkāds minimālais 
līguma termiņš, nosacījumi, kādos līgumu 
var beigt pirms termiņa, un maksas par 
šādu līguma izbeigšanu, ar nodrošinātāja 
maiņu un numuru un citu identifikatoru 
pārnesamību saistītās procedūras un tiešās 
maksas un kompensācijas piešķiršanas 
kārtība par kavējumiem vai ļaunprātīgu 
izmantošanu saistībā ar nodrošinātāja 
maiņu;

g) uzņēmuma standarta līguma noteikumi 
un nosacījumi, tostarp minimālais līguma 
termiņš, nosacījumi, kādos līgumu var 
beigt pirms termiņa, un maksas par šādu 
līguma izbeigšanu, ar nodrošinātāja maiņu 
un numuru un citu identifikatoru 
pārnesamību saistītās procedūras un tiešās 
maksas un kompensācijas piešķiršanas 
kārtība par kavējumiem vai ļaunprātīgu 
izmantošanu saistībā ar nodrošinātāja 
maiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju publicē skaidrā, vispusīgā un 
viegli pieejamā veidā tās dalībvalsts 
oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā šis 
pakalpojums tiek nodrošināts, un to 
regulāri atjaunina. Pirms tās publicēšanas 
minēto informāciju pēc pieprasījuma 
sniedz valsts regulatīvajai iestādei.
Jebkādas atšķirības patērētājiem un citiem 
galalietotājiem piemērojamajos 
nosacījumos skaidri norāda.

Informāciju publicē skaidrā, vispusīgā un 
viegli pieejamā veidā tās dalībvalsts 
oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā šis 
pakalpojums tiek nodrošināts, un to 
regulāri atjaunina. Pirms tās publicēšanas 
minēto informāciju pēc pieprasījuma 
sniedz valsts regulatīvajai iestādei. Valstu 
datu aizsardzības iestādes var pārbaudīt 
datplūsmas pārvaldības pasākumus. 
Jebkādas atšķirības patērētājiem un citiem 
galalietotājiem piemērojamajos 
nosacījumos skaidri norāda.

Or. de

Grozījums Nr. 238
Franz Obermayr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju publicē skaidrā, vispusīgā un 
viegli pieejamā veidā tās dalībvalsts 
oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā šis 
pakalpojums tiek nodrošināts, un to 
regulāri atjaunina. Pirms tās publicēšanas 
minēto informāciju pēc pieprasījuma 
sniedz valsts regulatīvajai iestādei.
Jebkādas atšķirības patērētājiem un citiem 
galalietotājiem piemērojamajos 
nosacījumos skaidri norāda.

Informāciju publicē skaidrā, vispusīgā un 
viegli pieejamā veidā, izmantojot 
standartizētu informatīvo materiālu 
klientiem, tās dalībvalsts oficiālajā(-ās) 
valodā(-ās), kurā šis pakalpojums tiek 
nodrošināts, un to regulāri atjaunina. Pirms 
tās publicēšanas minēto informāciju pēc 
pieprasījuma sniedz valsts regulatīvajai 
iestādei. Jebkādas atšķirības patērētājiem 
un citiem galalietotājiem piemērojamajos 
nosacījumos skaidri norāda, un tos 
nedrīkst izklāstīt zemsvītras piezīmēs vai 
tipveida noteikumos.

Or. de

Pamatojums

Šī pamata informācija klientiem nedrīkst būt slēpta vai nepārskatāmi izklāstīta, tāpēc 
standartizēts informatīvais materiāls klientiem nodrošinātu, ka šī svarīgā informācija nav 
ietverta tipveida noteikumos vai zemsvītras piezīmēs. Tam būtu jāattiecas arī uz svarīgām 



AM\1010616LV.doc 121/244 PE524.526v01-00

LV

atšķirībām nosacījumos, ko attiecina uz patērētājiem un citiem galalietotājiem.

Grozījums Nr. 239
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju publicē skaidrā, vispusīgā un 
viegli pieejamā veidā tās dalībvalsts 
oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā šis 
pakalpojums tiek nodrošināts, un to 
regulāri atjaunina. Pirms tās publicēšanas 
minēto informāciju pēc pieprasījuma 
sniedz valsts regulatīvajai iestādei. 
Jebkādas atšķirības patērētājiem un 
citiem galalietotājiem piemērojamajos 
nosacījumos skaidri norāda.

Informāciju publicē skaidrā, vispusīgā un 
viegli pieejamā veidā tās dalībvalsts 
oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā šis 
pakalpojums tiek nodrošināts, un to 
regulāri atjaunina. Pirms tās publicēšanas 
minēto informāciju pēc pieprasījuma 
sniedz attiecīgajām valsts regulatīvajām 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, precizējot interneta piekļuves 
pakalpojumu ātruma mērīšanas metodes, 
pakalpojumu kvalitātes parametrus un šo 
parametru mērīšanas metodes, kā arī 
publicējamās informācijas saturu, formu 
un veidu, arī iespējamos kvalitātes 
sertifikācijas mehānismus. Komisija var 
ņemt vērā Direktīvas 2002/22/EK 
III pielikumā paredzētos parametrus, 
definīcijas un mērījumu metodes. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 241
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, precizējot interneta piekļuves
pakalpojumu ātruma mērīšanas metodes, 
pakalpojumu kvalitātes parametrus un šo 
parametru mērīšanas metodes, kā arī 
publicējamās informācijas saturu, formu un 
veidu, arī iespējamos kvalitātes 
sertifikācijas mehānismus. Komisija var 
ņemt vērā Direktīvas 2002/22/EK 
III pielikumā paredzētos parametrus, 
definīcijas un mērījumu metodes. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

2. BEREC pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām un ciešā 
sadarbībā ar Komisiju pieņem vispārējas 
pamatnostādnes attiecībā uz
internetpiekļuves pakalpojumu ātruma 
mērīšanas metodēm, pakalpojumu 
kvalitātes rādītājiem (tostarp vidējo 
ātrumu pretstatā reklamētajam ātrumam 
un kvalitāti lietotāju uztverē) un šo 
parametru mērīšanas metodēm, kā arī 
publicējamās informācijas saturu, formu un 
veidu, tostarp iespējamajiem kvalitātes 
sertifikācijas mehānismiem. Komisija var 
ņemt vērā Direktīvas 2002/22/EK 
III pielikumā paredzētos parametrus, 
definīcijas un mērīšanas metodes.

Or. en

Pamatojums

BEREC jau ir paredzējusi pamatnostādnes šajā jomā, tāpēc tā ir īstā iestāde turpmāku 
vajadzīgo pamatnostādņu izdošanai. Turklāt ir jāatspoguļo tehniskās atšķirības mobilo 
sakaru tīklos, ja faktisko ātrumu/pārblīvi nav iespējams izmērīt un tas/tā atšķirsies atkarībā 
no dažādiem faktoriem, tādiem kā cilvēku skaits vienā šūnā, izmantotie tālruņa aparāti u. c.

Grozījums Nr. 242
Christian Engström

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, precizējot interneta piekļuves

2. Pēc apspriešanās ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām BEREC pieņem
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pakalpojumu ātruma mērīšanas metodes, 
pakalpojumu kvalitātes parametrus un šo 
parametru mērīšanas metodes, kā arī 
publicējamās informācijas saturu, formu un 
veidu, arī iespējamos kvalitātes 
sertifikācijas mehānismus. Komisija var 
ņemt vērā Direktīvas 2002/22/EK 
III pielikumā paredzētos parametrus, 
definīcijas un mērījumu metodes. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

internetpiekļuves pakalpojumu ātruma 
mērīšanas metodes, pakalpojumu kvalitātes 
rādītājus un šo parametru mērīšanas 
metodes, kā arī publicējamās informācijas 
saturu, formu un veidu, tostarp iespējamos 
kvalitātes sertifikācijas mehānismus.
BEREC var ņemt vērā Direktīvas
2002/22/EK III pielikumā paredzētos 
parametrus, definīcijas un mērīšanas
metodes. Saskaņā ar 33. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru Komisija ir 
pilnvarota, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņemt BEREC priekšlikumus attiecībā 
uz iepriekš minētajām mērīšanas 
metodēm.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Christian Engström

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Galalietotājiem ir pieejami neatkarīgas 
novērtēšanas rīki, kas ļauj tiem salīdzināt 
elektronisko sakaru tīklu piekļuves un 
pakalpojumu veiktspēju un alternatīvu 
izmantošanas modeļu izmaksas. Šādam 
nolūkam dalībvalstis izveido brīvprātīgu 
sertifikācijas shēmu, kas paredzēta 
interaktīvām tīmekļa vietnēm, 
rokasgrāmatām vai līdzīgiem rīkiem. 
Sertifikāciju veic, pamatojoties uz 
objektīvām, pārredzamām un samērīgām 
prasībām, jo īpaši izvērtējot neatkarību no 
jebkura publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāja, skaidras izteiksmes 
izmantošanu, pilnīgas un atjauninātas 
informācijas sniegšanu un efektīvu sūdzību 
izskatīšanas procedūras izmantošanu. Ja 
sertificēti salīdzināšanas līdzekļi bez 
maksas vai par samērīgu cenu tirgū nav 
pieejami, tad atbilstīgi sertifikācijas 
prasībām valstu regulatīvās iestādes vai 

3. Galalietotājiem ir pieejami neatkarīgas 
novērtēšanas rīki, kas ļauj tiem salīdzināt 
elektronisko sakaru tīklu piekļuves un 
pakalpojumu veiktspēju un alternatīvu 
izmantošanas modeļu izmaksas. Šādam 
nolūkam dalībvalstis pēc apspriešanās ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām izveido brīvprātīgu sertifikācijas 
shēmu, kas paredzēta interaktīvām tīmekļa 
vietnēm, rokasgrāmatām vai līdzīgiem 
rīkiem. Sertifikāciju veic, pamatojoties uz 
objektīvām, pārredzamām un samērīgām 
prasībām, jo īpaši izvērtējot neatkarību no 
jebkura publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāja, skaidras izteiksmes 
izmantošanu, pilnīgas un atjauninātas 
informācijas sniegšanu un efektīvu sūdzību 
izskatīšanas procedūras izmantošanu. Lai 
garantētu salīdzināšanas līdzekļu 
pieejamību, publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāja publicētā informācija ir 
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citas valstu kompetentās iestādes pašas vai 
ar trešo pušu starpniecību dara pieejamus 
šādus līdzekļus. Lai garantētu 
salīdzināšanas līdzekļu pieejamību, 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātāja 
publicētā informācija ir pieejama bez 
maksas.

pieejama bez maksas.

Ja iespējams, par pamatu iepriekš 
minētajiem neatkarīgas novērtēšanas 
rīkiem izmanto pašreizējās salīdzināšanas 
tīmekļa vietnes.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Galalietotājiem ir pieejami neatkarīgas 
novērtēšanas rīki, kas ļauj tiem salīdzināt 
elektronisko sakaru tīklu piekļuves un 
pakalpojumu veiktspēju un alternatīvu 
izmantošanas modeļu izmaksas. Šādam 
nolūkam dalībvalstis izveido brīvprātīgu
sertifikācijas shēmu, kas paredzēta 
interaktīvām tīmekļa vietnēm, 
rokasgrāmatām vai līdzīgiem rīkiem.
Sertifikāciju veic, pamatojoties uz 
objektīvām, pārredzamām un samērīgām 
prasībām, jo īpaši izvērtējot neatkarību no 
jebkura publisko elektronisko sakaru
nodrošinātāja, skaidras izteiksmes 
izmantošanu, pilnīgas un atjauninātas 
informācijas sniegšanu un efektīvu sūdzību 
izskatīšanas procedūras izmantošanu. Ja 
sertificēti salīdzināšanas līdzekļi bez 
maksas vai par samērīgu cenu tirgū nav 
pieejami, tad atbilstīgi sertifikācijas 
prasībām valstu regulatīvās iestādes vai 
citas valstu kompetentās iestādes pašas vai 
ar trešo pušu starpniecību dara pieejamus 
šādus līdzekļus. Lai garantētu 

3. Galalietotājiem ir pieejami neatkarīgas 
novērtēšanas rīki, kas ļauj tiem salīdzināt 
elektronisko sakaru tīklu piekļuves un 
pakalpojumu veiktspēju un alternatīvu 
izmantošanas modeļu izmaksas. Šādam 
nolūkam dalībvalstis izveido brīvprātīgu 
sertifikācijas shēmu, kas paredzēta 
interaktīvām tīmekļa vietnēm, 
rokasgrāmatām vai līdzīgiem rīkiem.
Sertifikāciju veic, pamatojoties uz 
objektīvām, pārredzamām un samērīgām 
prasībām, jo īpaši izvērtējot neatkarību no 
jebkura publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāja, skaidras izteiksmes 
izmantošanu, pilnīgas un atjauninātas 
informācijas sniegšanu un efektīvu sūdzību 
izskatīšanas procedūras izmantošanu. Ja 
sertificēti salīdzināšanas līdzekļi bez 
maksas vai par samērīgu cenu tirgū nav 
pieejami, tad atbilstīgi sertifikācijas 
prasībām valstu regulatīvās iestādes vai 
citas valstu kompetentās iestādes, ievērojot 
atklātā pirmkoda programmatūru, pašas 
vai ar trešo pušu starpniecību dara 
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salīdzināšanas līdzekļu pieejamību, 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātāja
publicētā informācija ir pieejama bez 
maksas.

pieejamus šādus līdzekļus. Lai garantētu 
salīdzināšanas līdzekļu pieejamību, 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātāja 
publicētā informācija ir pieejama bez 
maksas un „atklātā pirmkoda” formātos.

Or. de

Grozījums Nr. 245
Christian Engström

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts 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:

4. 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 
nodrošinātāji minēto informāciju 
nodrošina standartformā, un tā cita starpā 
var attiekties uz šādiem tematiem:

Or. en

Grozījums Nr. 246
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts 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 

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 
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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:

ikdienas saziņā ar galalietotājiem. Šādā 
gadījumā publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem minēto informāciju 
standartformā nodrošina attiecīgās 
publiskās iestādes, un tā var attiekties jo 
īpaši uz informāciju un līdzekļiem, ar ko 
aizsargā pret personas drošības 
apdraudējumu vai pret nelikumīgu 
piekļuvi personas datiem, izmantojot 
elektroniskos sakaru pakalpojumus:

Or. de

Grozījums Nr. 247
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Svarīgi nejaukt privāto sektoru, izpildvaru un tiesu varu. Šādā gadījumā trūktu tiesiskās 
kontroles. Tādējādi izpildvara pildītu tiesu varas uzdevumu, bet privātais sektors —
izpildvaras uzdevumu.

Grozījums Nr. 248
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pārcelts uz 25. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 249
Christian Engström

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) līdzekļi, kā aizsargāties pret 
apdraudējumiem personiskajai drošībai un 
pret nelikumīgu piekļuvi personas datiem, 
izmantojot elektronisko sakaru 
pakalpojumus, tostarp elektronisko sakaru 
nodrošinātāja veiktie pasākumi un to 
ietekme uz personas datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. pants svītrots
Līgumos norādāmās informācijas 

prasības
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1. Līgums par pieslēgumu publiskam 
elektronisko sakaru tīklam vai publiski 
pieejamu elektronisko sakaru 
pakalpojumu nodrošināšanu kļūst saistošs 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, tad, kad tie snieguši 
patērētājiem un citiem galalietotājiem, ja 
vien viņu starpā nav panākta citāda 
vienošanās, vismaz šādu informāciju:
a) sakaru nodrošinātāja identitāte, adrese 
un kontaktinformācija, un, ja tā ir 
atšķirīga, – tā adrese un 
kontaktinformācija, kur var iesniegt 
sūdzības;
b) sniegto pakalpojumu galvenie 
raksturlielumi, jo īpaši norādot:
i) par katru tarifu plānu – piedāvāto 
pakalpojumu veidus, tajos pieejamo 
sakaru apjomu un visus attiecīgos 
pakalpojumu kvalitātes parametrus, 
tostarp pirmās pieslēgšanas laiku;
ii) to, vai un kādās dalībvalstīs ir 
nodrošināta piekļuve neatliekamās 
palīdzības dienestiem un informācijai par 
zvanītāja atrašanās vietu, un jebkādus 
ierobežojumus attiecībā uz neatliekamās 
palīdzības pakalpojumu sniegšanu 
atbilstīgi Direktīvas 2002/22/EK 
26. pantam;
iii) pēcpārdošanas pakalpojumu, 
tehniskās apkopes pakalpojumu un 
klientu apkalpošanas pakalpojumu 
veidus, kā arī šādu pakalpojumu 
nosacījumus un maksas, kā arī iespējas 
sazināties ar šādu pakalpojumu 
sniedzējiem;
iv) visus ierobežojumus, ko pakalpojumu 
nodrošinātājs uzliek piegādāto galiekārtu 
lietojumam, tostarp informāciju par 
galiekārtu atbloķēšanu, un visas maksas, 
kas jāsedz, ja līgums tiek izbeigts pirms 
minimālā līguma termiņa beigām;
c) detalizēta informācija par cenām un 
tarifiem (cenās patērētājiem ieskaita 
nodokļus un iespējamās papildu maksas), 
un līdzekļi, ar kuriem tiks darīta pieejama 
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atjaunināta informācija par visiem 
piemērojamajiem tarifiem un maksām;
d) piedāvātās maksāšanas metodes un 
visas izmaksu atšķirības, kas rodas 
atkarībā no maksāšanas metodes, un 
pieejamās iespējas nodrošināt maksājumu 
pārskatāmību un pārraudzīt patērēto 
apjomu;
e) līguma termiņš un līguma 
atjaunošanas un izbeigšanas nosacījumi, 
tostarp:
i) minimālais lietošanas termiņš vai 
apjoms, lai varētu izmantot bonusu 
piedāvājumus;
ii) ar nodrošinātāja maiņu un numuru un 
citu identifikatoru pārnesamību saistītās 
maksas, tostarp kompensācijas 
piešķiršanas kārtība par kavējumiem vai 
ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar 
nodrošinātāja maiņu;
iii) visas maksas par līguma izbeigšanu 
pirms termiņa beigām, arī par galiekārtu 
izmaksu atgūšanu (pamatojoties uz 
parastajām nolietojuma aprēķināšanas 
metodēm) un citiem īpašajiem 
piedāvājumiem (proporcionāli laikam);
f) jebkādas kompensācijas un atlīdzības 
piešķiršanas kārtība, kas piemērojama, ja 
nav nodrošināts līgumā norādītais 
pakalpojumu kvalitātes līmenis, iekļaujot 
arī skaidru atsauci uz likumā 
paredzētajām galalietotāju tiesībām;
g) ja saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
25. pantu noteikts pienākums, –
galalietotāja iespējas izvēlēties, vai iekļaut 
savus personas datus un attiecīgos datus 
kādā sarakstā;
h) galalietotājiem invalīdiem – detalizēta 
informācija par viņiem paredzētiem 
produktiem un pakalpojumiem;
i) strīdu, tostarp pārrobežu strīdu, 
izšķiršanas procedūru uzsākšanas metode 
saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
34. pantu un šīs regulas 22. pantu;
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j) tas, kāda veida pasākumus var veikt 
sakaru nodrošinātājs, reaģējot uz drošības 
vai neatkarības jomā notikušiem 
negadījumiem vai apdraudējumiem un 
vājām vietām.
2. Ja vien ar galalietotāju, kurš nav 
klients, nav panākta citāda vienošanās, 
papildus 1. punktam publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji galalietotājiem 
sniedz vismaz šādu informāciju par 
saviem interneta piekļuves 
pakalpojumiem:
a) piemērojamo datu apjoma 
ierobežojumu līmenis, ja tādi noteikti; 
cenas par pieejamā datu apjoma 
palielināšanu īpašā gadījumā vai 
ilgtermiņā; datu pārraides ātrums, kāds 
pieejams pēc visa piemērojamā datu 
apjoma izmantošanas, ja tas ir ierobežots, 
un attiecīgās izmaksas; un līdzekļi, ko 
galalietotājiem ļauj jebkurā brīdī 
pārraudzīt faktiski patērēto apjomu;
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;
c) citi pakalpojumu kvalitātes parametri;
d) informācija par visām procedūrām, ko 
sakaru nodrošinātājs ieviesis, lai izmērītu 
un kontrolētu datplūsmu nolūkā novērst 
tīkla pārslodzi, un par to, kā šīs 
procedūras varētu ietekmēt pakalpojuma 
kvalitāti un personas datu aizsardzību;
e) skaidrs un saprotams skaidrojums par 
to, kā datu apjoma ierobežojumi, faktiski 
pieejamais ātrums un citi pakalpojumu 
kvalitātes parametri, un augstākas 
kvalitātes specializēto pakalpojumu 
vienlaicīga izmantošana var praktiski 
ietekmēt satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu izmantošanu.
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3. Informāciju, kas minēta 1. un 
2. punktā, sniedz skaidrā, vispusīgā un 
viegli pieejamā veidā galalietotāja 
dzīvesvietas dalībvalsts oficiālajā(-ās) 
valodā(-ās), un to regulāri atjaunina. Tā 
ir neatņemama līguma sastāvdaļa un to 
nemaina, ja vien līgumslēdzējas puses nav 
skaidri vienojušās par citādu kārtību. 
Galalietotājs saņem rakstiski sagatavotu 
līguma eksemplāru.
4. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, detalizēti precizējot informācijas 
prasības, kas uzskaitītas 2. punktā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 33. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.
5. Pēc attiecīgo publisko iestāžu 
pieprasījuma līgumā arī ietver jebkādu 
informāciju, ko šīs iestādes šajā sakarā 
sniegušas par elektronisko sakaru tīklu 
un pakalpojumu izmantošanu 
nelikumīgās darbībās un kaitīga satura 
izplatīšanā, un par aizsardzības līdzekļiem 
pret apdraudējumiem, kas saistīti ar 
personisko drošību un personas datu 
nelikumīgu apstrādi, kā norādīts 
25. panta 4. punktā un atbilstīgi 
sniegtajam pakalpojumam.

Or. en

Pamatojums

Pārcelts atpakaļ uz Direktīvu 2002/22/EK.

Grozījums Nr. 251
Christian Engström

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) visu tehnisko informāciju, kas 
vajadzīga galalietotājam, lai varētu 
izmantot paša izvēlēto galiekārtu; šo 
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informāciju sniedz bez maksas;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Christian Engström

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) detalizēta informācija par cenām un 
tarifiem (cenās patērētājiem ieskaita
nodokļus un iespējamās papildu maksas), 
un līdzekļi, ar kuriem tiks darīta pieejama 
atjaunināta informācija par visiem 
piemērojamajiem tarifiem un maksām;

c) detalizēta informācija par cenām un 
tarifiem, ieskaitot nodokļus un iespējamās 
papildu maksas, un līdzekļi, ar kuriem tiks 
darīta pieejama atjaunināta informācija par 
visiem piemērojamajiem tarifiem un 
maksām;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Christian Engström

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) visas maksas par līguma izbeigšanu 
pirms termiņa beigām, arī par galiekārtu 
izmaksu atgūšanu (pamatojoties uz 
parastajām nolietojuma aprēķināšanas 
metodēm) un citiem īpašajiem 
piedāvājumiem (proporcionāli laikam);

iii) visas maksas par līguma izbeigšanu 
pirms termiņa beigām, arī par galiekārtu 
izmaksu atgūšanu, pamatojoties uz 
parastajām nolietojuma aprēķināšanas 
metodēm un citiem īpašajiem 
piedāvājumiem proporcionāli laikam;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Christian Engström

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) jebkādas kompensācijas un atlīdzības 
piešķiršanas kārtība, kas piemērojama, ja 
nav nodrošināts līgumā norādītais 
pakalpojumu kvalitātes līmenis, iekļaujot 
arī skaidru atsauci uz likumā paredzētajām 
galalietotāju tiesībām;

f) jebkādas kompensācijas un atlīdzības 
piešķiršanas kārtība, kas piemērojama, ja 
nav nodrošināts līgumā norādītais 
pakalpojumu kvalitātes līmenis, iekļaujot 
arī skaidru atsauci uz likumā paredzētajām 
galalietotāju tiesībām, tostarp tiesībām 
anulēt līgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 255
Christian Engström

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ja saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
25. pantu noteikts pienākums, –
galalietotāja iespējas izvēlēties, vai iekļaut 
savus personas datus un attiecīgos datus 
kādā sarakstā;

g) ja saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
25. pantu noteikts pienākums —
galalietotāja iespēja izvēlēties, vai iekļaut 
savus personas datus kādā sarakstā, un 
attiecīgie dati; saskaņā ar Direktīvas
2002/58/EK 12. pantu galalietotāji būtu 
arī jāinformē par šāda saraksta nolūkiem 
un šo datu izmantošanu meklēšanas 
vajadzībām, kā arī par iespēju izmantot 
savas tiesības pārbaudīt, labot vai atsaukt 
savus personas datus, kas iekļauti 
attiecīgajā sarakstā;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Christian Engström

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) tas, kāda veida pasākumus var veikt j) tas, kāda veida pasākumus var veikt 
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sakaru nodrošinātājs, reaģējot uz drošības 
vai neatkarības jomā notikušiem 
negadījumiem vai apdraudējumiem un 
vājām vietām.

sakaru nodrošinātājs, reaģējot uz drošības 
vai integritātes starpgadījumiem vai
apdraudējumiem un vājām vietām; šī 
informācija ietver informāciju par šādu 
pasākumu pamatā esošajām sakaru 
pārbaudes metodēm, kā arī par to ietekmi 
uz galalietotāju privātuma un datu 
aizsardzības tiesībām:

Or. en

Grozījums Nr. 257
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) tas, kāda veida pasākumus var veikt 
sakaru nodrošinātājs, reaģējot uz drošības 
vai neatkarības jomā notikušiem 
negadījumiem vai apdraudējumiem un 
vājām vietām.

j) tas, kāda veida pasākumus var veikt 
sakaru nodrošinātājs, reaģējot uz drošības 
vai neatkarības jomā notikušiem 
negadījumiem vai apdraudējumiem un 
vājām vietām, to tehniskās darbības veidu, 
kā arī 25. panta 5. punktā noteiktos 
mērķus; jāapraksta arī šo pasākumu 
ietekme uz galalietotāju datu aizsardzību 
un privātumu.

Or. de

Grozījums Nr. 258
Christian Engström

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – j apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) mērķi, kādiem galalietotāja personas 
dati tiks apstrādāti, un to pamatojums;

Or. en
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Grozījums Nr. 259
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus informācijai, kas minēta 1. daļā, 
ja līgums paredz internetpiekļuves un 
datu pakalpojumu nodrošināšanu, tajā 
iekļauj šādu informāciju:
a) informācija par tarifu plāniem datu 
vienībai un masveida datiem un par 
piemērojamajiem sliekšņiem; attiecībā uz 
datu apjomu, kas pārsniedz noteiktos 
sliekšņus, –– ad hoc tarifa noteikšana 
datu vienībai vai masveida datiem un datu 
ātruma ierobežojumi, kas var tikt 
piemēroti;
b) kā galalietotāji var pārbaudīt savu 
faktiski patērēto apjomu un noteikt 
vēlamo patēriņa ierobežojumu;
c) faktiski pieejamais datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrums galalietotāja 
galvenajā atrašanās vietā, kā arī 
minimālais garantētais ātrums;
d) citi pakalpojuma kvalitātes rādītāji, kas 
noteikti šajā regulā, turklāt dalībvalstis 
var noteikt papildu parametrus;
e) skaidrs un viegli saprotams 
skaidrojums par to, kā datu apjoma 
ierobežojumi, faktiski pieejamais ātrums 
un citi pakalpojuma kvalitātes rādītāji var 
praktiski ietekmēt satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) piemērojamo datu apjoma ierobežojumu 
līmenis, ja tādi noteikti; cenas par pieejamā 
datu apjoma palielināšanu īpašā gadījumā 
vai ilgtermiņā; datu pārraides ātrums, kāds 
pieejams pēc visa piemērojamā datu 
apjoma izmantošanas, ja tas ir ierobežots, 
un attiecīgās izmaksas; un līdzekļi, ko 
galalietotājiem ļauj jebkurā brīdī pārraudzīt 
faktiski patērēto apjomu;

a) piemērojamo datu apjoma ierobežojumu 
līmenis, ja tādi noteikti; datu apjomā 
ietvertie pakalpojumi un specializētie 
pakalpojumi; cenas par pieejamā datu 
apjoma palielināšanu īpašā gadījumā vai 
ilgtermiņā; datu pārraides ātrums, kāds 
pieejams pēc visa piemērojamā datu 
apjoma izmantošanas, ja tas ir ierobežots, 
un attiecīgās izmaksas; un līdzekļi, ko 
galalietotājiem ļauj jebkurā brīdī pārraudzīt 
faktiski patērēto apjomu;

Or. de

Pamatojums

Sk. 25. pantu.

Grozījums Nr. 261
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts 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
ātruma diapazons, vidējais ātrums un 
ātrums maksimālās slodzes stundās, tostarp 
iespējamā ietekme, ko radītu piekļuves 
piešķiršana trešām pusēm, izmantojot 
lokālo radiotīklu;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Christian Engström

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) skaidrs un saprotams skaidrojums par to, 
kā datu apjoma ierobežojumi, faktiski 
pieejamais ātrums un citi pakalpojumu 
kvalitātes parametri, un augstākas 
kvalitātes specializēto pakalpojumu 
vienlaicīga izmantošana var praktiski 
ietekmēt satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu izmantošanu.

e) skaidrs un saprotams skaidrojums par to, 
kā datu apjoma ierobežojumi, faktiski 
pieejamais ātrums un citi pakalpojumu 
kvalitātes rādītāji var praktiski ietekmēt 
satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis var paturēt spēkā vai 
ieviest papildu prasības saistībā ar
līgumiem, uz kuriem attiecas šis pants.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Galalietotājam ir tiesības apskatīt un 
dzēst visus nodrošinātāja apkopotos 
personas datus.

Or. de



PE524.526v01-00 138/244 AM\1010616LV.doc

LV

Grozījums Nr. 265
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Patēriņa kontrole

1. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem piedāvā 
iespēju brīvi izvēlēties un bez maksas 
saņemt informāciju par dažādu 
elektronisko sakaru pakalpojumu uzkrāto 
patēriņu, kas izteikts tās valsts valūtā, 
kuru izmanto galalietotājam iesniegtajā 
rēķinā. Šāda iespēja garantē, ka bez 
galalietotāja skaidras piekrišanas uzkrātie 
izdevumi par pakalpojumu izmantošanu 
noteiktā laikposmā nepārsniedz 
galalietotāja noteiktu finanšu 
ierobežojumu.
2. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji nodrošina, ka 
galalietotājam tiek nosūtīts atbilstīgs 
paziņojums tad, kad pakalpojumu 
patēriņš sasniedzis 80 % no finanšu 
apjoma ierobežojuma, kas noteikts 
saskaņā ar 1. punktu. Paziņojumā 
norāda, kā galalietotājam rīkoties 
turpmāk, tostarp – kādus maksājumus 
veikt, lai minētos pakalpojumus saņemtu 
arī turpmāk. Ja finanšu ierobežojums 
citādi tiktu pārsniegts, sakaru 
nodrošinātājs pārtrauc konkrēto 
pakalpojumu sniegšanu un maksas 
piemērošanu par šiem pakalpojumiem 
galalietotājam, ja vien un kamēr 
galalietotājs nepieprasa minēto 
pakalpojumu sniegšanu turpināt vai 
atsākt. Pēc finanšu ierobežojuma 
sasniegšanas galalietotāji var turpināt 
saņemt zvanus un SMS īsziņas un 
sazināties ar dienestiem, kam ir 
bezmaksas tālruņa numuri, un 
neatliekamās palīdzības dienestiem, bez 
maksas zvanot uz Eiropas neatliekamās 
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palīdzības numuru „112” līdz līgumā 
paredzētā rēķina apmaksas termiņa 
beigām.
3. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji tūlīt pirms savienojuma ļauj 
galalietotājiem viegli un bez maksas 
piekļūt informācijai par piemērojamiem 
tarifiem attiecībā uz jebkuru numuru vai 
pakalpojumu, kam ir īpaši cenu 
nosacījumi, ja vien valsts regulatīvā 
iestāde, pamatojot to ar proporcionalitātes 
principu, nav iepriekš noteikusi atkāpi. 
Attiecībā uz visiem šādiem numuriem vai 
pakalpojumiem visu minēto informāciju 
sniedz salīdzināmā veidā.
4. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem piedāvā 
iespēju brīvi un bez maksas saņemt 
detalizētus rēķinus.

Or. en

Pamatojums

Pārcelts atpakaļ uz Direktīvu 2002/22/EK.

Grozījums Nr. 266
Christian Engström

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem piedāvā 
iespēju brīvi izvēlēties un bez maksas 
saņemt informāciju par dažādu 
elektronisko sakaru pakalpojumu uzkrāto 
patēriņu, kas izteikts tās valsts valūtā, kuru 
izmanto galalietotājam iesniegtajā rēķinā. 
Šāda iespēja garantē, ka bez galalietotāja 
skaidras piekrišanas uzkrātie izdevumi par 
pakalpojumu izmantošanu noteiktā 
laikposmā nepārsniedz galalietotāja 
noteiktu finanšu ierobežojumu.

1. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem piedāvā 
iespēju brīvi izvēlēties un bez maksas 
saņemt informāciju par dažādu 
elektronisko sakaru pakalpojumu uzkrāto 
patēriņu, kas izteikts tās valsts valūtā, kuru 
izmanto galalietotājam iesniegtajā rēķinā. 
Šādu informāciju par patēriņu sniedz 
savlaicīgi. Šāda iespēja garantē, ka bez 
galalietotāja piekrišanas uzkrātie izdevumi 
par pakalpojumu izmantošanu noteiktā 
laikposmā nepārsniedz galalietotāja 
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noteiktu finanšu ierobežojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Christian Engström

Regulas priekšlikums
27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem piedāvā 
iespēju brīvi un bez maksas saņemt 
detalizētus rēķinus.

4. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem piedāvā 
iespēju brīvi un bez maksas saņemt 
detalizētus rēķinus elektroniskā vai papīra 
veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
Līguma izbeigšana

1. To līgumu minimālais termiņš, kuri 
noslēgti starp patērētājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, nav 
ilgāks par 24 mēnešiem. Publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji piedāvā 
galalietotājiem iespēju noslēgt līgumu, 
kura maksimālais termiņš ir 12 mēneši.
2. Ja kopš līgums noslēgšanas pagājuši 
seši mēneši vai ilgāks laiks, patērētājiem 
un citiem galalietotājiem, ja vien tie nav 
vienojušies citādi, ir tiesības izbeigt 
līgumu, par to brīdinot vienu mēnesi 
iepriekš. Par to kompensācija nepienākas, 
taču jāatlīdzina tādu subsidētu iekārtu 
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atlikusī vērtība, kas līgumā par tādām 
noteiktas līguma noslēgšanas brīdī un 
proporcionāli laikam jāatmaksā pārējie 
īpašie piedāvājumi, kuri par tādiem 
noteikti līguma noslēgšanas brīdī. Ne 
vēlāk kā brīdī, kad veikts kompensācijas 
maksājums, sakaru nodrošinātājs bez 
maksas atceļ visus ierobežojumus 
attiecībā uz galiekārtu izmantošanu citos 
tīklos.
3. Ja līgumos vai valsts tiesību aktos 
paredzēts, ka līguma termiņu var 
pagarināt klusējot, publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājs informē 
galalietotāju laikus, lai galalietotājam 
būtu vismaz viens mēnesis laika iebilst 
pret pagarināšanu klusējot. Ja 
galalietotājs neiebilst, uzskata, kas tas ir 
uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums, ko 
galalietotājs var izbeigt jebkurā laikā, par 
to brīdinot vienu mēnesi iepriekš, bez 
pienākuma segt izmaksas.
4. Saņemot paziņojumu par publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāja 
ierosinātām izmaiņām līguma 
nosacījumos, galalietotājiem ir tiesības 
izbeigt līgumu bez pienākuma segt 
izmaksas, ja vien ierosinātās izmaiņas nav 
veiktas tikai un vienīgi galalietotāja 
interesēs. Sakaru nodrošinātāji atbilstoši 
informē galalietotāju ne vēlāk kā vienu 
mēnesi pirms šādām izmaiņām, vienlaikus 
sniedzot informāciju par viņu tiesībām 
izbeigt līgumu bez pienākuma segt 
izmaksas, ja viņi nepiekrīt jaunajiem 
nosacījumiem. Šā panta 2. punktu 
piemēro pēc analoģijas.
5. Jebkuru būtisku un pastāvīgu 
neatbilstību starp faktisko veiktspēju 
ātruma vai citu kvalitātes parametru ziņā 
un to veiktspēju, ko saskaņā ar 26. pantu 
norādījis publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs, uzskata par veiktspējas 
neatbilstību, ko izmanto, nosakot 
galalietotāja tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
6. Tādu papildu pakalpojumu abonēšana, 
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ko nodrošina tas pats publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājs, 
neatsākas sākotnējā līguma termiņā, ja 
cena par papildu pakalpojumu(-iem) 
ievērojami pārsniedz sākotnējo 
pakalpojumu cenas vai papildu 
pakalpojumi tiek piedāvāti par īpašā 
piedāvājuma cenu, kas saistīta ar esošā 
līguma atjaunošanu.
7. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji piemēro tādus līguma 
izbeigšanas nosacījumus un procedūras, 
kas nerada šķēršļus pakalpojuma 
nodrošinātāja maiņai un nekavē to.

Or. en

Pamatojums

Pārcelts atpakaļ uz Direktīvu 2002/22/EK.

Grozījums Nr. 269
Christian Engström

Regulas priekšlikums
28. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar Direktīvu 2011/83/EK 
patērētājam ir tiesības atteikties no 
distances līguma vai ārpus uzņēmuma 
telpām noslēgta līguma 14 dienu laikā pēc 
šāda līguma noslēgšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kopš līgums noslēgšanas pagājuši 
seši mēneši vai ilgāks laiks, patērētājiem 
un citiem galalietotājiem, ja vien tie nav 
vienojušies citādi, ir tiesības izbeigt 
līgumu, par to brīdinot vienu mēnesi 
iepriekš. Par to kompensācija nepienākas, 
taču jāatlīdzina tādu subsidētu iekārtu 
atlikusī vērtība, kas līgumā par tādām 
noteiktas līguma noslēgšanas brīdī un 
proporcionāli laikam jāatmaksā pārējie 
īpašie piedāvājumi, kuri par tādiem noteikti
līguma noslēgšanas brīdī. Ne vēlāk kā 
brīdī, kad veikts kompensācijas 
maksājums, sakaru nodrošinātājs bez 
maksas atceļ visus ierobežojumus attiecībā 
uz galiekārtu izmantošanu citos tīklos.

2. Ja kopš līguma termiņa sākuma ir
pagājuši seši mēneši vai ilgāks laiks, 
patērētājiem un citiem galalietotājiem, kuri 
to vēlas, ir tiesības izbeigt līgumu, par to 
brīdinot vienu mēnesi iepriekš. Par to 
kompensācija nepienākas, taču jāatlīdzina 
tādu subsidētu iekārtu atlikusī vērtība, kas 
līgumā par tādām noteiktas līguma 
noslēgšanas brīdī, un proporcionāli laikam 
jāatmaksā pārējie īpašie piedāvājumi, kuri 
par tādiem noteikti līguma noslēgšanas 
brīdī. Ne vēlāk kā brīdī, kad veikts 
kompensācijas maksājums, sakaru 
nodrošinātājs bez maksas atceļ visus 
ierobežojumus attiecībā uz galiekārtu 
izmantošanu citos tīklos.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Christian Engström

Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jebkuru būtisku un pastāvīgu 
neatbilstību starp faktisko veiktspēju 
ātruma vai citu kvalitātes parametru ziņā 
un to veiktspēju, ko saskaņā ar 26. pantu 
norādījis publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs, uzskata par veiktspējas 
neatbilstību, ko izmanto, nosakot 
galalietotāja tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

5. Jebkuru būtisku un pastāvīgu 
neatbilstību starp faktisko veiktspēju 
ātruma vai citu kvalitātes rādītāju ziņā un 
to veiktspēju, ko saskaņā ar 26. pantu 
norādījis publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs, uzskata par veiktspējas 
neatbilstību, ko izmanto, nosakot 
galalietotāja tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 
Šādā veiktspējas neatbilstības gadījumā 
galalietotājiem arī ir tiesības anulēt 
līgumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 272
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jebkuru būtisku un pastāvīgu 
neatbilstību starp faktisko veiktspēju 
ātruma vai citu kvalitātes parametru ziņā 
un to veiktspēju, ko saskaņā ar 26. pantu
norādījis publisko elektronisko sakaru
nodrošinātājs, uzskata par veiktspējas 
neatbilstību, ko izmanto, nosakot 
galalietotāja tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

5. Ja ir būtiska un pastāvīga neatbilstība 
ar publisko elektronisko sakaru
nodrošinātāja atbilstīgi 26. pantam 
norādīto veiktspēju attiecībā uz:

Or. de

Pamatojums

Neatbilstības datu pārraides ātrumā pa šo laiku ir sasniegušas ievērojamu apjomu. Paredzot 
īpašas atteikuma tiesības, elektronisko sakaru nodrošinātāji būs spiesti līgumos norādīt 
reālus rādītājus par datu pārraides ātrumu. Nevajadzētu arī uzskatīt, ka galalietotājam 
daudzkārt būtu jāiesniedz faktiski neizpildāmas sūdzības par veiktspēju, jo šīs problēmas bieži 
vien ir saistītas ar tīkla pārblīvi.

Grozījums Nr. 273
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) datu pārraides ātrumu, galalietotājam 
tiek nodrošinātas īpašas atteikuma 
tiesības;

Or. de

Grozījums Nr. 274
Franz Obermayr
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Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) citiem kvalitātes rādītājiem, to uzskata 
par veiktspējas neatbilstību, nosakot 
galalietotāja tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus atbilstīgi valsts tiesību aktiem;

Or. de

Grozījums Nr. 275
Christian Engström

Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tādu papildu pakalpojumu abonēšana, 
ko nodrošina tas pats publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājs, neatsākas sākotnējā
līguma termiņā, ja cena par papildu 
pakalpojumu(-iem) ievērojami pārsniedz
sākotnējo pakalpojumu cenas vai papildu 
pakalpojumi tiek piedāvāti par īpašā 
piedāvājuma cenu, kas saistīta ar esošā 
līguma atjaunošanu.

6. Tādu papildu pakalpojumu abonēšana, 
ko nodrošina tas pats publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājs, neatjauno sākotnējo
līguma termiņu, ja vien cena par papildu 
pakalpojumu(-iem) ievērojami nepārsniedz
sākotnējo pakalpojumu cenu vai papildu 
pakalpojumi netiek piedāvāti par īpašā 
piedāvājuma cenu, kas saistīta ar esošā 
līguma atjaunošanu. Patērētājs tiek 
pienācīgi informēts par atjaunošanu un 
dod tai skaidru piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Christian Engström

Regulas priekšlikums
28. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis var paturēt spēkā vai 
ieviest papildu prasības saistībā ar
līgumiem, uz kuriem attiecas šis pants.
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Or. en

Grozījums Nr. 277
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Piedāvājumu komplekts

Ja patērētājiem piedāvātais pakalpojumu 
komplekts ietver vismaz pieslēgumu 
elektronisko sakaru tīklam vai vienu 
elektronisko sakaru pakalpojumu, šīs 
regulas 28. un 30. pantu piemēro visiem 
komplekta elementiem.

Or. pt

Pamatojums

Noteikumi par pakalpojumu komplektu līgumiem ir pārcelti uz Universālo pakalpojumu 
direktīvu.

Grozījums Nr. 278
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Piedāvājumu komplekts

Ja patērētājiem piedāvātais pakalpojumu 
komplekts ietver vismaz pieslēgumu 
elektronisko sakaru tīklam vai vienu 
elektronisko sakaru pakalpojumu, šīs 
regulas 28. un 30. pantu piemēro visiem 
komplekta elementiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 279
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja patērētājiem piedāvātais pakalpojumu 
komplekts ietver vismaz pieslēgumu 
elektronisko sakaru tīklam vai vienu 
elektronisko sakaru pakalpojumu, šīs 
regulas 28. un 30. pantu piemēro visiem 
komplekta elementiem.

Ja patērētājiem piedāvātais pakalpojumu 
komplekts ietver vismaz pieslēgumu 
elektronisko sakaru tīklam vai vienu 
elektronisko sakaru pakalpojumu, šo pantu 
un 30. pantu piemēro visiem komplekta 
elementiem, ja vien elektronisko sakaru 
pakalpojums neveido tikai nelielu 
komplekta daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Nodrošinātāja maiņa un numura 

pārnesamība
1. Visiem galalietotājiem, kuriem piešķirti 
numuri atbilstoši nacionālajam 
numerācijas plānam un kuri nosūta 
attiecīgu pieprasījumu, ir tiesības saglabāt 
savu(-s) numuru(-s) neatkarīgi no 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāja, kas sniedz pakalpojumus 
saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
I pielikuma C daļu, ar nosacījumu, ka tas 
ir elektronisko sakaru nodrošinātājs 
dalībvalstī, uz kuru attiecas nacionālais 
numerācijas plāns, vai Eiropas 
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elektronisko sakaru nodrošinātājs, kurš 
piederības dalībvalsts kompetentajai 
regulatīvajai iestādei ir paziņojis to, ka tas 
nodrošina vai plāno nodrošināt šādus 
pakalpojumus dalībvalstī, uz kuru attiecas 
nacionālais numerācijas plāns.
2. Cenas, ko publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji nosaka par numura 
pārnesamības pakalpojumu, ir tuvinātas 
izmaksām, un tiešās maksas 
galalietotājiem, ja tādas ir, neattur no 
sakaru nodrošinātāja maiņas.
3. Numura pārnešanu un tai sekojošo 
aktivizēšanu veic pēc iespējas īsākā 
termiņā. Galalietotājiem, kuri ir noslēguši 
līgumu par numura pārnešanu uz jaunā 
sakaru nodrošinātāja tīklu, minēto 
numuru aktivizē vienas darbdienas laikā 
no šāda līguma noslēgšanas. 
Pakalpojuma zaudēšana numura 
pārnešanas procesā, ja tāda ir, nav ilgāka 
par vienu darbdienu.
4. Nodrošinātāja maiņas un numura 
pārnešanas procesu vada saņemošais 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs. Atbilstošu informāciju par 
nodrošinātāja maiņu galalietotāji saņem 
pirms šādas maiņas procesa un tā laikā, 
kā arī uzreiz pēc tam, kad tas ir pabeigts. 
Galalietotāju numurus nepārnes uz cita 
sakaru nodrošinātāja tīklu, ja tas ir pret 
viņu gribu.
5. Galalietotāju līgumus ar nododošajiem 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, izbeidz automātiski pēc 
tam, kad pabeigta nodrošinātāja maiņa. 
Patērētājiem, kuri izmantojuši 
priekšapmaksas pakalpojumus, nododošie 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji atmaksā kredīta atlikumu.
6. Ja publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji kavē vai ļaunprātīgi 
izmanto nodrošinātāja maiņu, tostarp 
nedara pieejamu informāciju, kas 
vajadzīga savlaicīgai maiņai, tiem ir 
pienākums izmaksāt kompensāciju 
galalietotājiem, kuriem nācies saskarties 
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ar šādu kavēšanos vai ļaunprātīgu 
izmantošanu.
7. Ja galalietotājam, kurš pāriet pie jauna 
interneta piekļuves pakalpojumu 
nodrošinātāja, ir nododošā sakaru 
nodrošinātāja nodrošināta e-pasta adrese, 
minētais uzņēmums pēc galalietotāja 
pieprasījuma visus e-pasta ziņojumus, kas 
nosūtīti uz galalietotāja iepriekšējo adresi, 
12 mēnešus bez maksas pārsūta uz 
galalietotāja norādītu e-pasta adresi. Šis 
e-pasta pārsūtīšanas pakalpojums ietver 
automātiska atbildes ziņojuma nosūtīšanu 
visiem e-pastu sūtītājiem, brīdinot viņus 
par galalietotāja jauno e-pasta adresi. 
Galalietotāji var pieprasīt, lai jaunā e-
pasta adrese netiktu izpausta 
automātiskajā atbildes ziņojumā.
Pēc sākotnējā 12 mēnešu perioda 
nododošais publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs dod galalietotājam iespēju 
par maksu, ja tāda tiek prasīta, pagarināt 
šo e-pasta pārsūtīšanas pakalpojuma 
termiņu. Nododošais publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājs 
galalietotāja sākotnējo e-pasta adresi 
neiedala citam galalietotājam, pirms nav 
pagājuši divi gadi pēc līguma izbeigšanas, 
un nekādā gadījumā periodā, uz kādu 
ticis pagarināts e-pasta pārsūtīšanas 
pakalpojums.
8. Valstu kompetentās iestādes var noteikt 
globālos procesus saistībā ar 
nodrošinātāja maiņu un pārnešanu, 
tostarp atbilstošu sankciju piemērošanu 
sakaru nodrošinātājiem un kompensācijas 
galalietotājiem. Tās ņem vērā 
nepieciešamo galalietotāju aizsardzību 
visā nodrošinātāja maiņas procesā un 
vajadzību nodrošināt šāda procesa 
efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Pārcelts atpakaļ uz Direktīvu 2002/22/EK.
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Grozījums Nr. 281
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nodrošinātāja maiņas un numura 
pārnešanas procesu vada saņemošais 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs. Atbilstošu informāciju par 
nodrošinātāja maiņu galalietotāji saņem 
pirms šādas maiņas procesa un tā laikā, kā 
arī uzreiz pēc tam, kad tas ir pabeigts. 
Galalietotāju numurus nepārnes uz cita 
sakaru nodrošinātāja tīklu, ja tas ir pret 
viņu gribu.

4. Numuru pārnešanu un tai sekojošu 
aktivēšanu veic pēc iespējas īsākā 
termiņā. Galalietotājiem, kuri ir noslēguši 
līgumu par numura pārnešanu uz jauna
sakaru nodrošinātāja tīklu, minēto 
numuru aktivizē vienas darba dienas laikā 
pēc šāda līguma noslēgšanas. Saņemošais
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs vada nodrošinātāja maiņas 
un numura pārnešanas procesu un 
nodrošina, ka galalietotāji saņem 
atbilstošu informāciju par nodrošinātāja 
maiņu pirms šādas maiņas procesa un tā 
laikā, kā arī uzreiz pēc tam, kad tas ir
pabeigts.

Neskarot pirmo daļu, valstu kompetentās 
iestādes var noteikt vispārējo numuru 
maiņas un pārnešanas procesu saskaņā 
ar BEREC pamatnostādnēm. Tās ņem 
vērā nepieciešamo galalietotāju 
aizsardzību visā sakaru nodrošinātāja 
maiņas procesā un vajadzību nodrošināt 
šāda procesa efektivitāti. Jebkurā 
gadījumā pakalpojuma zaudēšana 
numura pārnešanas procesā nepārsniedz 
vienu darba dienu. Galalietotāju numurus 
nepārnes uz cita sakaru nodrošinātāja tīklu, 
ja tas ir pret viņu gribu.

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem 
tiek paredzētas atbilstīgas sankcijas, 
tostarp pienākums izmaksāt kompensāciju 
abonentiem, ja uzņēmumi vai to pārstāvji 
kavē vai ļaunprātīgi izmanto numuru 
pārnešanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 282
Christian Engström

Regulas priekšlikums
30. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Galalietotāju līgumus ar nododošajiem 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, izbeidz automātiski pēc 
tam, kad pabeigta nodrošinātāja maiņa. 
Patērētājiem, kuri izmantojuši 
priekšapmaksas pakalpojumus, nododošie 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji 
atmaksā kredīta atlikumu.

5. Galalietotāju līgumus ar nododošajiem 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem izbeidz automātiski pēc 
tam, kad pabeigta nodrošinātāja maiņa. 
Patērētājiem, kuri izmantojuši 
priekšapmaksas pakalpojumus, nododošie 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji 
atmaksā kredīta atlikumu. Galalietotāji var 
arī pieprasīt, lai kredīta atlikums tiktu 
nodots saņemošajam sakaru 
nodrošinātājam.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Sakaru nodrošinātāji sniedz tehnisku 
informāciju vai protokolus, kas ļauj 
galalietotājiem pārprogrammēt aparatūru, 
lai, mainot nodrošinātāju, tā būtu 
saderīga. Šo informāciju sniedz bez 
maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
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Direktīva 2002/22/EK
2. pants – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) direktīvas 2. pantam pievieno šādu 
punktu:
„fa) saņemošais publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājs” ir publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājs, uz 
kuru tiek pārvietots tālruņa numurs vai 
pakalpojums;”

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, Universālā pakalpojuma direktīvas 2. pantā tiek noteikta jauna 
definīcija „saņemošais publisko elektronisko sakaru nodrošinātājs”.

Grozījums Nr. 285
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.b apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) direktīvas 20. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„-1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
minētā informācija tiek sniegta skaidrā, 
visaptverošā un viegli pieejamā veidā, 
neskarot Patērētāju tiesību direktīvas* 
prasības attiecībā uz distances līgumiem 
vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem 
līgumiem. Patērētājs vai cits galalietotājs, 
kurš to vēlas, saņem līguma kopiju uz 
pastāvīga informācijas nesēja.”;
___________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Direktīva
2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar 
ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK 
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un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes 
Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu
97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts saskaņā ar Patērētāju tiesību direktīvu.

Grozījums Nr. 286
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.b apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) direktīvas 20. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„-1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 1. un 
1.a punktā minētā informācija tiek 
sniegta skaidrā, visaptverošā un viegli 
pieejamā veidā, neskarot Patērētāju 
tiesību direktīvas* prasības attiecībā uz 
distances līgumiem vai ārpus uzņēmuma 
telpām noslēgtiem līgumiem. Patērētājam 
vai citam galalietotājam, kurš to vēlas, ir 
pieejama līguma kopija vismaz 
elektroniskā un, ja nepieciešams, arī 
rakstiskā veidā. Dalībvalstis valsts tiesību 
aktos var paturēt spēkā vai ieviest valodas 
prasības attiecībā uz līgumā iekļaujamo 
informāciju, lai nodrošinātu, ka patērētājs 
vai kāds cits galalietotājs, kurš to vēlas, 
šādu informāciju var viegli saprast.”;
_________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Direktīva
2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar 
ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes 
Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu
97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts atzinuma projektā ietvertais 20. grozījums.

Grozījums Nr. 287
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.b apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) direktīvas 20. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„-1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 1. un 
2. punktā minētā informācija tiek sniegta 
skaidrā, visaptverošā un viegli pieejamā 
veidā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, 
kurā tiek piedāvāts pakalpojums, neskarot 
Patērētāju tiesību direktīvas* prasības 
attiecībā uz distances līgumiem vai ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. 
Patērētājs vai cits galalietotājs, kurš to 
vēlas, saņem līguma kopiju vismaz 
elektroniskā un rakstiskā veidā.”;
______________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Direktīva
2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar 
ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes 
Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu
97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 288
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.c apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1c) direktīvas 20. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, abonējot 
pakalpojumus, ar ko nodrošina pieslēgumu 
kādam publiskajam komunikāciju tīklam 
un/vai publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus, patērētājiem 
un citiem lietotājiem, kas to lūdz, ir 
tiesības uz līgumu ar uzņēmumu vai 
uzņēmumiem, kas nodrošina šādu 
pieslēgumu un/vai pakalpojumus. Šajā 
līgumā skaidri, visaptveroši un viegli 
uztverami norāda vismaz:

„1. Dalībvalstis nodrošina, ka, abonējot 
pakalpojumus, ar ko nodrošina pieslēgumu 
kādam publiskajam sakaru tīklam un/vai 
publiski pieejamus elektronisko sakaru
pakalpojumus, patērētājiem un citiem 
galalietotājiem, kuri to vēlas, ir tiesības uz 
līgumu ar uzņēmumu vai uzņēmumiem, 
kas nodrošina šādu pieslēgumu un/vai 
pakalpojumus. Šajā līgumā norāda vismaz 
šādu informāciju:

a) uzņēmuma identitāti un adresi; a) uzņēmuma identitāte, adrese un 
kontaktinformācija un, ja tā ir atšķirīga, 
adrese un kontaktinformācija sūdzību 
iesniegšanai;

b) sniedzamos pakalpojumus, konkrēti 
norādot:

b) sniegto pakalpojumu galvenie 
raksturlielumi, konkrēti norādot:

– konkrēto tarifu plānu vai tarifu plānus, 
uz kuriem attiecas līgums, un katram 
šādam tarifu plānam piedāvāto 
pakalpojumu veidus, tostarp sakaru 
apjomu,

— to, vai ir vai nav nodrošināta piekļuve 
neatliekamās palīdzības dienestiem un 
informācijai par zvanītāja atrašanās vietu, 
un norāda jebkādus ierobežojumus 
attiecībā uz 26. pantā minēto neatliekamās 
palīdzības pakalpojumu sniegšanu,

– to, vai un kurā dalībvalstī ir nodrošināta 
piekļuve neatliekamās palīdzības 
dienestiem un informācijai par zvanītāja 
atrašanās vietu, un jebkādus ierobežojumus 
attiecībā uz 26. pantā minēto neatliekamās 
palīdzības pakalpojumu sniegšanu,

— informāciju par jebkādiem citiem 
nosacījumiem, ar ko ierobežo piekļuvi 
pakalpojumiem un lietotnēm un/vai to 
izmantošanu, ja saskaņā ar Kopienas 
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tiesībām šādi nosacījumi ir atļauti valsts 
tiesību aktos,
— obligāto sniegto pakalpojumu kvalitātes 
minimumu, proti, pieslēgšanas ātrumu un, 
vajadzības gadījumā, citus pakalpojumu 
kvalitātes parametrus, ko definējušas 
attiecīgās valsts regulatīvās iestādes,

– obligāto sniegto pakalpojumu kvalitātes 
minimumu, proti, pieslēgšanas ātrumu un, 
vajadzības gadījumā, citus pakalpojumu 
kvalitātes rādītājus, ko noteikušas valstu
regulatīvās iestādes,

— informāciju par visām procedūrām, 
kādas uzņēmums ieviesis, lai izmērītu un 
kontrolētu datu plūsmu nolūkā nepieļaut, 
ka konkrētā tīkla posmā datu plūsma ir 
maksimāla vai pārmērīga, un informāciju 
par to, kā šīs procedūras var ietekmēt 
pakalpojuma kvalitāti,
— piedāvātos tehniskās apkopes 
pakalpojumu veidus un nodrošinātos 
klientu atbalsta dienestus, kā arī iespējas
sazināties ar minētajiem dienestiem,

– sniegto pēcpārdošanas, tehniskās 
apkopes un klientu atbalsta pakalpojumu 
veidus, šādu pakalpojumu nosacījumus 
un maksas, kā arī iespēju sazināties ar šo 
pakalpojumu nodrošinātājiem,

— visus ierobežojumus, ko pakalpojumu 
sniedzējs uzliek piegādāto galiekārtu 
lietojumam;

– visus ierobežojumus, ko pakalpojumu 
nodrošinātājs uzliek piegādāto galiekārtu 
lietojumam, tostarp informāciju par 
galiekārtu atbloķēšanu un visām 
attiecīgajām maksām līguma izbeigšanas 
gadījumā;

c) ja saskaņā ar 25. pantu pastāv 
pienākums abonentam izvēlēties, vai 
iekļaut savus personas datus un attiecīgos 
datus kādā sarakstā;

c) ja saskaņā ar 25. pantu pastāv 
pienākums — abonenta iespēja izvēlēties, 
vai iekļaut savus personas datus kādā 
sarakstā, un attiecīgie dati;

d) informāciju par cenām un tarifiem, par 
līdzekļiem, kā var iegūt atjauninātu 
informāciju par visiem piemērojamiem 
tarifiem un tehniskās apkopes 
maksājumiem, par piedāvātajiem 
maksāšanas paņēmieniem un visām 
izmaksu atšķirībām atkarībā no 
maksāšanas paņēmiena;

d) informācija par cenām un tarifiem, 
tostarp par nodokļiem un iespējamām 
papildu maksām, un par līdzekļiem, kā var 
iegūt atjauninātu informāciju par visiem 
piemērojamiem tarifiem un tehniskās 
apkopes maksājumiem;

da) piedāvātie maksāšanas veidi un visas 
izmaksu atšķirības saistībā ar maksāšanas 
veidu, kā arī iespējas nodrošināt 
maksājumu pārredzamību un pārbaudīt 
patērēto apjomu;

e) līguma darbības termiņu, pakalpojumu 
un līguma atjaunošanas un pārtraukšanas 
nosacījumus, tostarp:

e) līguma darbības termiņš, pakalpojumu 
un līguma atjaunošanas un pārtraukšanas 
nosacījumi, tostarp:
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— minimālo lietošanas termiņu vai 
apjomu, lai varētu izmantot bonusu 
piedāvājumus,

– minimālais lietošanas termiņš vai 
apjoms, lai varētu izmantot bonusu 
piedāvājumus,

— kādi maksājumi ir saistīti ar numuru un 
citu identifikatoru pārvietojamību,

– ar nodrošinātāja maiņu un numuru un 
citu identifikatoru pārnesamību saistītās 
maksas, tostarp kompensācijas 
piešķiršanas kārtība par kavējumiem vai 
ļaunprātīgu izmantošanu nodrošinātāja 
maiņas gadījumā,

— kādi ir maksājumi par līguma laušanu, 
arī par gala iekārtu izmaksu atgūšanu;

– visas maksas par līguma izbeigšanu, arī 
par galiekārtu izmaksu atgūšanu
(pamatojoties uz parastajām nolietojuma 
aprēķināšanas metodēm) un citiem 
īpašajiem piedāvājumiem (proporcionāli 
laikam);

f) kompensācijas un atlīdzības noteikumus, 
kas piemērojami, ja līgumā norādītais 
pakalpojumu kvalitātes līmenis nav 
nodrošināts;

f) kompensācijas un atlīdzības noteikumi, 
kas piemērojami, ja līgumā norādītais 
pakalpojumu kvalitātes līmenis nav 
nodrošināts, tostarp –– attiecīgā gadījumā 
–– arī skaidra atsauce uz likumā 
paredzētajām patērētāja tiesībām;

g) domstarpību izšķiršanas procedūru 
uzsākšanas metodi saskaņā ar 34. pantu;

g) strīdu, tostarp pārrobežu strīdu,
izšķiršanas procedūru uzsākšanas metode
saskaņā ar 34. pantu;

ga) kā galalietotāji invalīdi var saņemt 
informāciju par viņiem paredzētiem 
produktiem un pakalpojumiem;

h) to, kāda veida pasākumus var veikt 
uzņēmums, reaģējot uz drošības vai 
neatkarības jomā notikušiem 
negadījumiem vai apdraudējumiem un 
vājām vietām.

h) tas, kāda veida pasākumus var veikt 
uzņēmums, reaģējot uz drošības vai 
integritātes starpgadījumiem vai
apdraudējumiem un vājām vietām.

Dalībvalstis var arī prasīt, lai līgumā būtu 
ietverta visa informācija, ko attiecīgas
valsts iestādes šajā sakarā varētu sniegt par 
elektronisku komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu lietojumu, lai nodarbotos ar 
nelikumīgām darbībām vai izplatītu kaitīgu 
saturu, un par aizsardzības līdzekļiem pret 
personiskas drošības, privātās dzīves un 
personas datu apdraudējumiem, kā norādīts 
21. panta 4. punktā, un kas ir atbilstīga 
sniegtajam pakalpojumam.

Dalībvalstis var arī prasīt, lai līgumā būtu 
ietverta visa informācija, ko attiecīgās
valsts iestādes šajā sakarā varētu sniegt par 
elektronisku sakaru tīklu un pakalpojumu 
lietojumu, lai nodarbotos ar nelikumīgām 
darbībām vai izplatītu kaitīgu saturu, un 
par aizsardzības līdzekļiem pret 
personiskas drošības, privātās dzīves un 
personas datu apdraudējumiem, kā norādīts 
21. panta 4. punktā, un kas ir atbilstīga 
sniegtajam pakalpojumam.”;

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts atzinuma projektā ietvertais 21. grozījums.

Grozījums Nr. 289
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.c apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1c) direktīvas 20. panta 1. punktu groza 
šādi:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, abonējot 
pakalpojumus, ar ko nodrošina pieslēgumu 
kādam publiskajam komunikāciju tīklam 
un/vai publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus, patērētājiem 
un citiem lietotājiem, kas to lūdz, ir 
tiesības uz līgumu ar uzņēmumu vai 
uzņēmumiem, kas nodrošina šādu 
pieslēgumu un/vai pakalpojumus. Šajā 
līgumā skaidri, visaptveroši un viegli 
uztverami norāda vismaz:

„1. Dalībvalstis nodrošina, ka, abonējot 
pakalpojumus, ar ko nodrošina pieslēgumu 
kādam publiskajam sakaru tīklam un/vai 
publiski pieejamus elektronisko sakaru 
pakalpojumus, patērētājiem un citiem 
galalietotājiem, kuri to vēlas, ir tiesības uz 
līgumu ar uzņēmumu vai uzņēmumiem, 
kas nodrošina šādu pieslēgumu un/vai 
pakalpojumus. Šajā līgumā skaidri, 
visaptveroši un viegli uztverami norāda 
vismaz:

a) uzņēmuma identitāti un adresi; a) uzņēmuma identitāti, adresi un 
kontaktinformāciju, un, ja atšķiras, adresi 
un kontaktinformāciju sūdzību 
iesniegšanai;

b) sniedzamos pakalpojumus, konkrēti 
norādot:

b) sniegto pakalpojumu galvenos 
raksturlielumus, jo īpaši:
– konkrēto tarifu plānu vai tarifu plānus, 
uz kuriem attiecas līgums, un katram 
šādam tarifu plānam piedāvāto 
pakalpojumu veidus, tostarp sakaru 
apjomu,
– tādu tarifa plānu gadījumā, kam ir 
iepriekš noteikts sakaru apjoms, iespēju 
patērētājiem pārcelt jebkādu neizmantotu 
apjomu no iepriekšējā apmaksas termiņa,
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–– to, vai ir vai nav nodrošināta piekļuve
neatliekamās palīdzības dienestiem un 
informācijai par zvanītāja atrašanās vietu,
un norāda jebkādus ierobežojumus 
attiecībā uz 26. pantā minēto neatliekamās 
palīdzības pakalpojumu sniegšanu,

– piekļuvi neatliekamās palīdzības 
dienestiem un informācijai par zvanītāja 
atrašanās vietu visiem saistītajiem 
piedāvātajiem pakalpojumiem, jebkādus 
ierobežojumus attiecībā uz 26. pantā 
minēto neatliekamās palīdzības 
pakalpojumu sniegšanu, kā arī jebkādas 
pārmaiņas šajā saistībā,

–– informāciju par jebkādiem citiem 
nosacījumiem, ar ko ierobežo piekļuvi 
pakalpojumiem un lietotnēm un/vai to 
izmantošanu, ja saskaņā ar Kopienas 
tiesībām šādi nosacījumi ir atļauti valsts 
tiesību aktos,
–– obligāto sniegto pakalpojumu kvalitātes 
minimumu, proti, pieslēgšanas ātrumu un, 
vajadzības gadījumā, citus pakalpojumu 
kvalitātes parametrus, ko definējušas 
attiecīgās valsts regulatīvās iestādes,

– obligāto sniegto pakalpojumu kvalitātes 
minimumu, proti, pieslēgšanas ātrumu un, 
vajadzības gadījumā, citus pakalpojumu 
kvalitātes rādītājus, ko definējušas 
attiecīgās valsts regulatīvās iestādes,

–– informāciju par visām procedūrām, 
kādas uzņēmums ieviesis, lai izmērītu un 
kontrolētu datu plūsmu nolūkā nepieļaut, 
ka konkrētā tīkla posmā datu plūsma ir 
maksimāla vai pārmērīga, un informāciju 
par to, kā šīs procedūras var ietekmēt 
pakalpojuma kvalitāti,
–– piedāvātos tehniskās apkopes 
pakalpojumu veidus un nodrošinātos 
klientu atbalsta dienestus, kā arī iespējas
sazināties ar minētajiem dienestiem,

– nodrošinātos pēcpārdošanas 
pakalpojumu, tehniskās apkopes un 
klientu atbalsta pakalpojumu veidus, šādu 
pakalpojumu nosacījumus un maksas, kā 
arī iespēju sazināties ar šo pakalpojumu 
nodrošinātājiem,

–– visus ierobežojumus, ko pakalpojumu 
sniedzējs uzliek piegādāto gala iekārtu
lietojumam;

– visus ierobežojumus, ko pakalpojumu 
sniedzējs uzliek piegādāto galiekārtu
lietojumam, tostarp informāciju par 
galiekārtu atbloķēšanu, un visas maksas, 
kas jāsedz, ja līgums tiek izbeigts pirms 
minimālā līguma termiņa beigām,
– pēc pieprasījuma, bez maksas un ar 
nosacījumu, ka nav konstatēta tehniskā 
nesavienojamība, galalietotājam 
nepieciešamo tehnisko informāciju, lai 
nodrošinātu pienācīgu viņa izvēlētās 
galiekārtas darbību attiecībā uz visiem 
viņa līgumā paredzētajiem 
pakalpojumiem;
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c) ja saskaņā ar 25. pantu pastāv 
pienākums abonentam izvēlēties, vai 
iekļaut savus personas datus un attiecīgos 
datus kādā sarakstā;

c) ja saskaņā ar 25. pantu pastāv 
pienākums abonentam izvēlēties, vai 
iekļaut savus personas datus un attiecīgos 
datus kādā sarakstā;

d) informāciju par cenām un tarifiem, par 
līdzekļiem, kā var iegūt atjauninātu 
informāciju par visiem piemērojamiem 
tarifiem un tehniskās apkopes 
maksājumiem, par piedāvātajiem 
maksāšanas paņēmieniem un visām 
izmaksu atšķirībām atkarībā no 
maksāšanas paņēmiena;

d) informāciju par cenām un tarifiem,
tostarp par nodokļiem un iespējamām 
papildu maksām, par līdzekļiem, kā var 
iegūt atjauninātu informāciju par visiem 
piemērojamiem tarifiem un tehniskās 
apkopes maksājumiem;

da) piedāvātie maksāšanas veidi un visas 
izmaksu atšķirības saistībā ar maksāšanas 
veidu, kā arī iespējas nodrošināt 
maksājumu pārredzamību un pārraudzīt 
patērēto apjomu;

e) līguma darbības termiņu, pakalpojumu 
un līguma atjaunošanas un pārtraukšanas 
nosacījumus, tostarp:

e) līguma darbības termiņu, pakalpojumu 
un līguma atjaunošanas un pārtraukšanas 
nosacījumus, tostarp:

–– minimālo lietošanas termiņu vai 
apjomu, lai varētu izmantot bonusu 
piedāvājumus,

– minimālo lietošanas termiņu vai apjomu, 
lai varētu izmantot bonusu piedāvājumus,

–– kādi maksājumi ir saistīti ar numuru un 
citu identifikatoru pārvietojamību,

– kādi maksājumi ir saistīti ar
nodrošinātāja maiņu, kā arī numuru un 
citu identifikatoru pārnesamību, tostarp 
kompensācijas piešķiršanas kārtība par 
kavējumiem vai ļaunprātīgu izmantošanu 
nodrošinātāja maiņas gadījumā,

–– kādi ir maksājumi par līguma laušanu, 
arī par gala iekārtu izmaksu atgūšanu;

– kādi ir maksājumi par līguma laušanu
pirms termiņa beigām, arī par galiekārtu
izmaksu atgūšanu (pamatojoties uz 
parastajām nolietojuma aprēķināšanas 
metodēm) un citiem īpašajiem 
piedāvājumiem (proporcionāli laikam);

f) kompensācijas un atlīdzības noteikumus, 
kas piemērojami, ja līgumā norādītais 
pakalpojumu kvalitātes līmenis nav 
nodrošināts;

f) kompensācijas un atlīdzības noteikumus, 
kas piemērojami, ja līgumā norādītais 
pakalpojumu kvalitātes līmenis nav 
nodrošināts, tostarp vajadzības gadījumā 
arī skaidru atsauci uz likumā 
paredzētajām patērētāja tiesībām;

g) domstarpību izšķiršanas procedūru 
uzsākšanas metodi saskaņā ar 34. pantu;

g) domstarpību, tostarp pārrobežu strīdu,
izšķiršanas procedūru uzsākšanas metodi 
saskaņā ar 34. pantu;

ga) norādes, kā galalietotāji invalīdi var 
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saņemt informāciju par viņiem 
paredzētiem produktiem un 
pakalpojumiem;

h) tas, kāda veida pasākumus var veikt 
uzņēmums, reaģējot uz drošības vai 
neatkarības jomā notikušiem 
negadījumiem vai apdraudējumiem un 
vājām vietām.

h) tas, kāda veida pasākumus var veikt 
uzņēmums, reaģējot uz drošības vai 
integritātes starpgadījumiem vai 
apdraudējumiem un vājām vietām.

Dalībvalstis var arī prasīt, lai līgumā būtu 
ietverta visa informācija, ko attiecīgas 
valsts iestādes šajā sakarā varētu sniegt par 
elektronisku komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu lietojumu, lai nodarbotos ar 
nelikumīgām darbībām vai izplatītu kaitīgu 
saturu, un par aizsardzības līdzekļiem pret 
personiskas drošības, privātās dzīves un 
personas datu apdraudējumiem, kā norādīts 
21. panta 4. punktā, un kas ir atbilstīga 
sniegtajam pakalpojumam.

Dalībvalstis var arī prasīt, lai līgumā būtu 
ietverta visa informācija, ko attiecīgās
valsts iestādes šajā sakarā varētu sniegt par 
elektronisku sakaru tīklu un pakalpojumu 
lietojumu, lai nodarbotos ar nelikumīgām 
darbībām vai izplatītu kaitīgu saturu, un 
par aizsardzības līdzekļiem pret 
personiskas drošības, privātās dzīves un 
personas datu apdraudējumiem, kā norādīts 
21. panta 4. punktā, un kas ir atbilstīga 
sniegtajam pakalpojumam.”;

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:EN:HTML)

Grozījums Nr. 290
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.d apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1d) direktīvas 20. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„1.a Papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, ja līgums paredz 
internetpiekļuves un datu pakalpojumu 
nodrošināšanu, tajā iekļauj arī šādu 
informāciju:
a) informācija par tarifu plāniem datu 
vienībai un masveida datiem un par 
piemērojamajiem sliekšņiem saistībā ar 
konkrēto tarifu plānu vai tarifu plāniem, 
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uz kuriem attiecas līgums; attiecībā uz 
datu apjomu, kas pārsniedz noteiktos 
sliekšņus, –– ad hoc vai pastāvīgā tarifa 
noteikšana datu vienībai vai masveida
datiem un datu ātruma ierobežojumi, kas 
var tikt piemēroti konkrētajam tarifu 
plānam vai tarifu plāniem, uz kuriem 
attiecas līgums;
b) kā galalietotāji var pārbaudīt savu 
faktiski patērēto apjomu un noteikt 
brīvprātīgus ierobežojumus;
c) fiksētajiem datu posmiem ––
paredzamais pieejamais datu lejupielādes 
un augšupielādes ātrums galalietotāja 
atrašanās vietā;
d) mobilajiem datiem –– vidējais 
paredzamais datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrums, ko varētu izmantot 
parastā bezvadu tīkla zonā, kā arī 
iespējamie ātruma diapazoni;
e) citi pakalpojuma kvalitātes rādītāji, kas 
noteikti Regulas (XXX)* 24. panta 
2. punktā;
f) informācija par sakaru nodrošinātāja 
ieviestajām procedūrām, ar kurām mēra 
un kontrolē datplūsmu, tostarp norāde 
par to pamatā esošajām sakaru pārbaudes 
metodēm, kas izmantotas datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumos, un 
informācija par to, kā šādas procedūras 
varētu ietekmēt pakalpojumu kvalitāti, 
galalietotāju privātumu un personas datu 
aizsardzību, un
g) skaidrs un saprotams skaidrojums par 
to, kā datu apjoma ierobežojumi, faktiski 
pieejamais ātruma diapazons un citi 
pakalpojuma kvalitātes rādītāji, kā arī 
specializēto pakalpojumu vienlaicīga 
izmantošana var praktiski ietekmēt satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
izmantošanu.”;
__________________
* Eiropas Parlamenta un Komisijas [...]
Regula (ES) Nr. XXX/20XX, ar ko nosaka 
pasākumus sakarā ar Eiropas 
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elektronisko sakaru vienoto tirgu un 
savienota kontinenta īstenošanu un groza 
Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK un Regulas (EK) 
Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 
(OV L XXX, XX.XX.20XX, X lpp.).

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts atzinuma projektā ietvertais 22. grozījums.

Grozījums Nr. 291
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.d apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1d) direktīvas 20. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„1.a Papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, ja līgums paredz 
internetpiekļuves un datu pakalpojumu 
nodrošināšanu, tajā iekļauj arī šādu 
informāciju:
a) informācija par tarifu plāniem datu 
vienībai un masveida datiem un par 
piemērojamajiem sliekšņiem; attiecībā uz 
datu apjomu, kas pārsniedz noteiktos 
sliekšņus, –– ad hoc vai pastāvīgā tarifa
noteikšana datu vienībai vai masveida 
datiem un datu ātruma ierobežojumi, kas 
var tikt piemēroti;
b) kā galalietotāji var pārbaudīt savu 
faktiski patērēto apjomu un vai un kā viņi 
var noteikt brīvprātīgus ierobežojumus;
c) fiksētajiem datu posmiem ––
paredzamais pieejamais datu lejupielādes 
un augšupielādes ātrums galalietotāja 
atrašanās vietā;
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d) mobilajiem datiem –– paredzamais datu 
lejupielādes un augšupielādes ātrums un 
ātruma diapazons, kas varētu būt 
sagaidāms parastā bezvadu tīkla zonā 
tīklos, uz kuriem attiecas līgumi;
e) citi pakalpojuma kvalitātes rādītāji, kas 
noteikti Regulas (XXX)* 24. panta 
2. punktā;
f) informācija par sakaru nodrošinātāja 
ieviestajām procedūrām, ar kurām mēra 
un kontrolē datplūsmu, tostarp norāde 
par to pamatā esošajām sakaru pārbaudes 
metodēm, kas izmantotas datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumos, un 
informācija par to, kā šādas procedūras 
varētu ietekmēt pakalpojumu kvalitāti, 
galalietotāju privātumu un personas datu 
aizsardzību, un
g) skaidrs un saprotams skaidrojums par 
to, kā datu apjoma ierobežojumi, 
pieejamais ātruma diapazons un citi 
pakalpojuma kvalitātes rādītāji, kā arī 
specializēto pakalpojumu vienlaicīga 
izmantošana var praktiski ietekmēt satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
izmantošanu.”;
_________________
* Eiropas Parlamenta un Komisijas [...]
Regula (ES) Nr. XXX/20XX, ar ko nosaka 
pasākumus sakarā ar Eiropas 
elektronisko sakaru vienoto tirgu un 
savienota kontinenta īstenošanu un groza 
Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK un Regulas (EK) 
Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 
(OV L XXX, XX.XX.20XX, X lpp.).

Or. en

Pamatojums

Pielāgota redakcija referenta priekšlikumiem attiecībā uz šo pantu. Attiecībā uz mobilo 
sakaru tīkla zonu būtu jānorāda, ka tas ir atkarīgs no tā, uz kuru tīklu faktiski attiecas līgums, 
tāpēc tas būtu jānosaka. Lai gan tā dēvēto „šokējošo rēķinu” dēļ tiek garantēti patēriņa 
ierobežojumi viesabonēšanas pakalpojumiem, saistībā ar iekšzemes sakaru pakalpojumiem 
šādas problēmas nepastāv. Tāpēc prasība obligāti ieviest individuālus patēriņa 
ierobežojumus, šķiet, nav samērīga.
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Grozījums Nr. 292
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.d apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1d) direktīvas 20. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„1.a Papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, ja līgums paredz 
internetpiekļuves un datu pakalpojumu 
nodrošināšanu, tajā iekļauj arī šādu 
informāciju:
a) informāciju par tarifu plāniem datu 
vienībām un datu apjomam un par 
piemērojamiem sliekšņiem; attiecībā uz 
datu apjomu, kas pārsniedz tarifu plānā 
noteiktos sliekšņus, –– ad hoc vai 
pastāvīgos datu vienības vai datu apjoma 
tarifa plānus un datu ātruma 
ierobežojumus, kurus var piemērot;
b) galalietotāju rīcībā esošos līdzekļus, lai 
sekotu savam patērētajam līmenim un 
fiksētu jebkādus brīvprātīgi noteiktus 
ierobežojumus, ja tie saistīti ar papildu 
izmaksām, tādu līgumu gadījumā, kuros 
norādīti fiksēti datu apjomi;
c) fiksētajiem datu posmiem –– faktisko 
datu lejupielādes un augšupielādes 
ātrumu galalietotāja dzīvesvietā;
d) mobilajiem datiem –– vidējo paredzēto 
datu lejupielādes un augšupielādes 
ātrumu, ko var izmantot parastā bezvadu 
tīkla zonā, kā arī iespējamos ātruma 
diapazonus;
e) citus pakalpojuma kvalitātes rādītājus 
saskaņā ar Regulas (XXX)* 24. panta 
2. punktu;
f) informāciju par pakalpojumu 
nodrošinātāja ieviestajām procedūrām, ar 
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kurām mēra un kontrolē datplūsmu, 
atbilstīgi Regulas (XXX) 23. panta 
5. punktam*, tostarp norādi par to pamatā 
esošajām sakaru pārbaudes metodēm, kas 
izmantotas racionālas datplūsmas 
pārvaldības pasākumos, un informāciju 
par to, kā šādas procedūras varētu 
ietekmēt pakalpojumu kvalitāti, 
galalietotāju privātumu un personas datu 
aizsardzību, un
g) skaidru un saprotamu skaidrojumu par 
to, kā datu apjoma ierobežojumi, faktiski 
pieejamā ātruma diapazons un citi 
pakalpojuma kvalitātes rādītāji var 
praktiski ietekmēt satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
izmantošanu;
h) skaidru un saprotamu skaidrojumu par 
pieejamā joslas platuma sadalījumu starp 
internetpiekļuves pakalpojumu un 
specializētiem pakalpojumiem, sekas, 
kādas šim sadalījumam var būt uz satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
izmantošanu, prioritāti nosakot 
internetpiekļuvei, ja vien patērētājs 
nenolemj citādi.”;
_________________
* Eiropas Parlamenta un Komisijas [...]
Regula (ES) Nr. XXX/20XX, ar ko nosaka 
pasākumus sakarā ar Eiropas 
elektronisko sakaru vienoto tirgu un 
savienota kontinenta īstenošanu un groza 
Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK un Regulas (EK) 
Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 (OV 
L XXX, XX.XX.20XX., X lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 293
Toine Manders

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.e apakšpunkts (jauns)
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Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1e) direktīvas 20. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka abonentiem 
ir tiesības lauzt līgumu bez soda 
piemērošanas, saņemot paziņojumu par 
pakalpojumu sniedzēju piedāvātajām 
līguma nosacījumu izmaiņām, ko sniedz 
uzņēmumi, kuri nodrošina elektronisko 
komunikāciju tīklus un/vai pakalpojumus.
Abonentus atbilstīgi informē ne vēlāk kā
vienu mēnesi pirms šādām izmaiņām, tajā 
pašā laikā informējot arī par to tiesībām 
lauzt līgumu bez soda piemērošanas, ja tie 
nepiekrīt jaunajiem nosacījumiem. 
Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
regulatīvās iestādes var noteikt šādu 
paziņojumu formu.

„2. Ja kopš līguma termiņa sākšanās ir 
pagājuši seši mēneši vai ilgāks laiks, 
patērētājiem un citiem galalietotājiem, 
kuri to vēlas, ir tiesības izbeigt līgumu, par 
to brīdinot vienu mēnesi iepriekš. Par to 
kompensācija nepienākas, taču jāatlīdzina 
tādu subsidētu iekārtu atlikusī vērtība, kas 
līgumā par tādām noteiktas līguma
noslēgšanas brīdī, un proporcionāli 
laikam jāatmaksā pārējie īpašie 
piedāvājumi, kuri par tādiem noteikti 
līguma noslēgšanas brīdī. Ne vēlāk kā
brīdī, kad veikts kompensācijas 
maksājums, sakaru nodrošinātājs bez 
maksas atceļ visus ierobežojumus 
attiecībā uz galiekārtu izmantošanu citos 
tīklos.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Grozījums Nr. 294
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.f apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
20. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1f) direktīvas 20. pantam pievieno šādu 
punktu:
„2.a BEREC izdod pamatnostādnes tādu 
standarta līgumu paraugu izstrādei, kuros 
iekļauta šā panta 1. un 1.a punktā 
paredzētā informācija. Visas BEREC 
pamatnostādnes attiecībā uz paredzamā 
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datu piegādes ātruma mērīšanas metodēm 
un publicēšanas formātiem, kas noteikti 
21. panta 3.a punktā, attiecas uz 
informāciju, kas saskaņā ar šā panta 
1.a punktu ir jāiekļauj līgumā.”;

Or. en

Pamatojums

Pielāgots referenta priekšlikums, „visi BEREC standarti” aizstājot ar „visas BEREC 
pamatnostādnes” saskaņā ar referenta grozījumu, ar ko iekļauj 3.a pantu (jauns).

Grozījums Nr. 295
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.g apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1g) direktīvā iekļauj šādu pantu:
„20.a pants

Līguma darbības laiks un izbeigšana
1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksimālais 
to līgumu darbības laiks, kuri noslēgti 
starp patērētājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, ir 
24 mēneši. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji patērētājiem piedāvā iespēju 
noslēgt līgumu arī uz 12 mēnešiem.
2. Saskaņā ar Direktīvu 2011/83/ES 
patērētājiem ir tiesības atteikties no 
distances līguma vai ārpus uzņēmuma 
telpām noslēgta līguma 14 dienu laikā pēc 
tā noslēgšanas.
3. Ja līgumā vai valsts tiesību aktos ir 
paredzēts, ka līgumu, kas noslēgts uz 
noteiktu laiku (atšķirībā no līguma ar 
minimālo termiņu), pagarina automātiski, 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs savlaicīgi informē 
patērētājus, lai viņiem būtu vismaz viens 
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mēnesis laika iebilst pret šādu 
automātisku pagarināšanu. Ja patērētājs 
neiebilst pret šādu automātisku 
pagarināšanu, tiek uzskatīts, ka tas ir 
pastāvīgi pagarināms līgums, ko 
patērētājs var izbeigt jebkurā laikā, par to 
brīdinot vienu mēnesi iepriekš un 
nesedzot nekādas izmaksas, izņemot tās, 
kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu 
šajā mēnesī.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem 
ir tiesības izbeigt līgumu, nesedzot 
nekādas izmaksas, ja viņi ir saņēmuši 
paziņojumu par izmaiņām līguma 
noteikumos, ko ierosinājis publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājs un kas 
viņiem rada materiālo kaitējumu. Sakaru 
nodrošinātāji ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms šādām izmaiņām attiecīgi informē 
patērētājus, vienlaikus sniedzot 
informāciju par viņu tiesībām izbeigt 
līgumu, nesedzot nekādas izmaksas, ja 
viņi nepiekrīt jaunajiem nosacījumiem. Šā 
panta 2. punktu piemēro 
mutatis mutandis.
5. Jebkuru būtisku un regulāru 
neatbilstību starp faktisko veiktspēju 
ātruma vai citu kvalitātes rādītāju ziņā un 
to veiktspēju, ko saskaņā ar 20. pantu 
norādījis publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs, uzskata par veiktspējas 
neatbilstību, ko izmanto, nosakot 
patērētāja tiesiskās aizsardzības līdzekļus 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
6. Dalībvalstis nodrošina, ka, abonējot 
papildu pakalpojumus, ko sniedz tas pats 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs, sākotnējo līguma termiņu 
neatjauno, izņemot gadījumus, kad cena 
par papildu pakalpojumu(-iem) 
ievērojami pārsniedz sākotnējo 
pakalpojumu cenu vai papildu 
pakalpojumi tiek piedāvāti par īpašā 
piedāvājuma cenu, kas saistīta ar noslēgtā 
līguma atjaunošanu.
7. Dalībvalstis nodrošina, ka publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji piemēro 



PE524.526v01-00 170/244 AM\1010616LV.doc

LV

tādus līguma izbeigšanas nosacījumus un 
procedūras, kas nerada šķēršļus 
pakalpojuma nodrošinātāja maiņai vai
nekavē to.
8. Ja patērētājiem piedāvātais 
pakalpojumu komplekts ietver vismaz 
pieslēgumu elektronisko sakaru tīklam vai 
vienu elektronisko sakaru pakalpojumu, 
iepriekš minētos noteikumus piemēro 
(attiecīgā gadījumā — kopīgi) šiem 
komplekta elementiem, turklāt neatkarīgi 
no jebkādiem nodrošinātāja maiņas un 
līguma izbeigšanas noteikumiem, kas 
attiecas uz lineārās apraides pakalpojumu 
komplektu.”;

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts atzinuma projektā ietvertais 26. grozījums.

Grozījums Nr. 296
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.g apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1g) direktīvā iekļauj šādu pantu:
„20.a pants

Līguma darbības laiks un izbeigšana
1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksimālais 
to līgumu darbības laiks, kuri noslēgti 
starp patērētājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, ir 
24 mēneši. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji patērētājiem piedāvā iespēju 
līgumu noslēgt arī uz periodu bez 
saistībām.
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2. Patērētājiem ir tiesības izbeigt distances 
līgumu vai ārpus uzņēmuma telpām 
noslēgtu līgumu 14 dienu laikā pēc tā 
noslēgšanas saskaņā ar Direktīvu 
2011/83/ES.
3. Ja līgumā vai valsts tiesību aktos 
paredzēts, ka līguma termiņu var 
pagarināt automātiski, publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājs 
savlaikus informē patērētājus vai citus 
galalietotājus, kuri to vēlas, lai viņiem 
būtu vismaz viens mēnesis laika iebilst 
pret šādu automātisku pagarināšanu. Ja 
patērētājs vai kāds cits galalietotājs, kurš 
to vēlas, neiebilst šādai automātiskai 
pagarināšanai, tiek uzskatīts, ka tas ir 
pastāvīgi pagarināms līgums, un 
patērētājs vai kāds cits galalietotājs, kurš 
to vēlas, var to izbeigt jebkurā laikā, par 
to brīdinot vienu mēnesi iepriekš, un 
viņam nav pienākuma segt izmaksas.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem 
vai citiem galalietotājiem, kuri to vēlas, ir 
tiesības bez pienākuma segt izmaksas 
izbeigt līgumu tad, kad viņi ir saņēmuši 
paziņojumu par izmaiņām līguma 
noteikumos, ko ierosina publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājs.
Nodrošinātāji ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms šādām izmaiņām atbilstoši informē 
patērētājus, vienlaikus sniedzot 
informāciju par viņu tiesībām izbeigt 
līgumu bez pienākuma segt izmaksas, ja 
viņi nepiekrīt jaunajiem nosacījumiem. Šā 
panta 2. punktu piemēro 
mutatis mutandis.
5. Jebkuru būtisku neatbilstību starp 
faktisko veiktspēju ātruma vai citu 
kvalitātes rādītāju ziņā un to veiktspēju, 
ko saskaņā ar 20. pantu norādījis 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs, uzskata par veiktspējas 
neatbilstību, ko izmanto, nosakot 
patērētāja vai cita galalietotāja, kurš to 
vēlas, tiesiskās aizsardzības līdzekļus 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
6. Dalībvalstis nodrošina, ka, abonējot 
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papildu pakalpojumu, ko nodrošina tas 
pats publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs, neatjauno sākotnējo 
līguma termiņu, izņemot gadījumus, kad 
cena par papildu pakalpojumu(-iem) 
ievērojami pārsniedz sākotnējo 
pakalpojumu cenas vai papildu 
pakalpojumi tiek piedāvāti par īpašā 
piedāvājuma cenu, kas saistīta ar noslēgtā 
līguma atjaunošanu, ar patērētāja skaidri 
izteiktu piekrišanu.
7. Dalībvalstis nodrošina, ka publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji piemēro 
tādus līguma izbeigšanas nosacījumus un 
procedūras, kas nerada šķēršļus 
pakalpojuma sniedzēju maiņai vai nekavē 
to.”;

Or. fr

Grozījums Nr. 297
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.g apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1g) direktīvā iekļauj šādu 20.a pantu:
„20.a pants

Līguma darbības laiks un izbeigšana
1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksimālais 
to līgumu darbības laiks, kuri noslēgti 
starp patērētājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, ir 
24 mēneši. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji patērētājiem piedāvā iespēju 
līgumu noslēgt arī uz 12 mēnešiem.
2. Ja līgumā vai valsts tiesību aktos ir 
paredzēts, ka līguma termiņu pagarina 
automātiski, publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs savlaicīgi informē 
patērētājus vai citus galalietotājus, kuri to 
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vēlas, lai viņiem būtu vismaz viens 
mēnesis laika iebilst pret šādu 
automātisku pagarināšanu. Ja patērētājs 
vai kāds cits galalietotājs, kurš to vēlas, 
neiebilst pret šādu automātisku 
pagarināšanu, tiek uzskatīts, ka tas ir 
pastāvīgi pagarināms līgums, ko 
patērētājs vai kāds cits galalietotājs, kurš 
to vēlas, var izbeigt jebkurā laikā, par to 
brīdinot vienu mēnesi iepriekš un 
nesedzot nekādas izmaksas.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem 
vai citiem galalietotājiem, kuri to vēlas, ir 
tiesības izbeigt līgumu, nesedzot nekādas 
izmaksas, ja viņi ir saņēmuši paziņojumu 
par sev neizdevīgām izmaiņām līguma 
noteikumos, ko ierosinājis publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājs. 
Sakaru nodrošinātāji ne vēlāk kā vienu 
mēnesi pirms šādām izmaiņām attiecīgi 
informē patērētājus, vienlaikus sniedzot 
informāciju par viņu tiesībām izbeigt 
līgumu, nesedzot nekādas izmaksas, ja 
viņi nepiekrīt jaunajiem nosacījumiem. Šā 
panta 2. punktu piemēro 
mutatis mutandis.
4. Jebkuru būtisku neatbilstību starp 
faktisko veiktspēju ātruma vai citu 
kvalitātes rādītāju ziņā un kvalitātes 
rādītājiem, ko saskaņā ar 20. pantu 
norādījis publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs, uzskata par veiktspējas 
neatbilstību, ko izmanto, nosakot 
patērētāja vai cita galalietotāja, kurš to 
vēlas, tiesiskās aizsardzības līdzekļus 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka, abonējot 
papildu pakalpojumus, ko sniedz tas pats 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs, sākotnējo līguma termiņu 
neatjauno, izņemot gadījumus, kad cena 
par papildu pakalpojumu(-iem) pārsniedz 
sākotnējo pakalpojumu cenu vai papildu 
pakalpojumi tiek piedāvāti par īpašā 
piedāvājuma cenu, kas saistīta ar noslēgtā 
līguma atjaunošanu.
6. Dalībvalstis nodrošina, ka publisko 
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elektronisko sakaru nodrošinātāji piemēro 
tādus līguma izbeigšanas nosacījumus un 
procedūras, kas nerada šķēršļus 
pakalpojuma nodrošinātāja maiņai vai
nekavē to.”;

Or. en

Pamatojums

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention. 
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".

Grozījums Nr. 298
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.h apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
21. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

1h) direktīvas 21. pantu aizstāj ar šādu:
21. pants „21. pants

Informācijas pārredzamība un publicēšana Informācijas pārredzamība un publicēšana
1. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
regulatīvās iestādes publisko elektronisko 
komunikāciju tīkla nodrošinātājiem 
un/vai publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem 
var uzlikt pienākumu publicēt 
pārskatāmu, salīdzināmu, atbilstīgu un 
atjauninātu informāciju par cenām un 
tarifiem, visām maksām, kas 
piemērojamas līguma laušanas gadījumā, 
kā arī informāciju par 
standartnoteikumiem, ko piemēro par 
tiešo lietotāju un patērētāju piekļuvi šo 
uzņēmumu piedāvātajiem pakalpojumiem 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji publicē 
pārredzamu, salīdzināmu, atbilstīgu un 
atjauninātu informāciju, kā norādīts 
turpmāk, taču tas neattiecas uz 
individuālās sarunās apspriestiem 
piedāvājumiem:



AM\1010616LV.doc 175/244 PE524.526v01-00

LV

un par to izmantošanu saskaņā ar II 
pielikumu. Šādu informāciju publicē 
skaidrā, vispusīgā un viegli pieejamā 
veidā. Valsts regulatīvās iestādes var 
noteikt papildu prasības, kā minētā 
informācija ir publicējama.

a) uzņēmuma nosaukums, adrese un 
kontaktinformācija;
b) par katru tarifu plānu — piedāvātie 
pakalpojumi, attiecīgie pakalpojumu 
kvalitātes rādītāji, piemērojamās cenas 
(cenās patērētājiem ieskaita nodokļus) un 
jebkādas piemērojamas maksas (par 
piekļuvi, lietošanu, tehnisko apkopi un 
citas papildu maksas), kā arī maksa par 
galiekārtām;
c) piemērojamie tarifi par jebkuru 
numuru vai pakalpojumu, uz ko attiecas 
īpaši cenu nosacījumi;
d) uzņēmuma pakalpojumu kvalitāte 
saskaņā ar 2. punktā paredzētajiem 
īstenošanas aktiem;
e) internetpiekļuves pakalpojumi (ja tie 
tiek piedāvāti), norādot:
i) faktiski pieejamo datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu galalietotāja 
dzīvesvietas dalībvalstī, tostarp 
maksimālās slodzes stundās,
ii) piemērojamo datu apjoma 
ierobežojumu līmeni, ja tādi noteikti; 
cenas par pieejamā datu apjoma 
palielināšanu īpašā gadījumā vai 
ilgtermiņā; datu pārraides ātrumu, kāds 
pieejams pēc visa piemērojamā datu 
apjoma izmantošanas, ja tas ir ierobežots,
un attiecīgās izmaksas; un galalietotājiem 
pieejamos līdzekļus, kas ļauj jebkurā brīdī 
pārbaudīt faktiski patērēto apjomu,
iii) skaidru un saprotamu skaidrojumu 
par to, kā datu apjoma ierobežojumi, 
faktiski pieejamais ātrums un citi 
kvalitātes rādītāji, un augstākas kvalitātes 
specializēto pakalpojumu vienlaicīga 
izmantošana var praktiski ietekmēt satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
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izmantošanu,
iv) informāciju par visām procedūrām, ko 
sakaru nodrošinātājs ieviesis, lai izmērītu 
un kontrolētu datplūsmu nolūkā novērst 
tīkla pārblīvi, un par to, kā šīs procedūras 
varētu ietekmēt pakalpojuma kvalitāti un 
personas datu aizsardzību;
f) pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgas piekļuves iespējas 
galalietotājiem invalīdiem, tostarp 
regulāri atjaunināta informācija par 
viņiem paredzētiem produktiem un 
pakalpojumiem;
g) uzņēmuma standarta līguma noteikumi 
un nosacījumi, tostarp jebkāds minimālais 
līguma termiņš, nosacījumi, kādos līgumu 
var beigt pirms termiņa, un maksas par 
šādu līguma izbeigšanu, ar nodrošinātāja 
maiņu un numuru un citu identifikatoru 
pārnesamību saistītās procedūras un 
tiešās maksas un kompensācijas 
piešķiršanas kārtība par kavējumiem vai 
ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar 
nodrošinātāja maiņu;
h) par visiem piedāvātajiem 
pakalpojumiem — piekļuve neatliekamās 
palīdzības dienestiem un informācija par 
zvanītāja atrašanās vietu, jebkādi 
ierobežojumi attiecībā uz neatliekamās 
palīdzības pakalpojumu sniegšanu 
atbilstīgi šīs direktīvas 26. pantam un 
visas tajā veiktās izmaiņas;
i) tiesības attiecībā uz universālo 
pakalpojumu, vajadzības gadījumā 
iekļaujot šīs direktīvas I pielikumā 
minētās iespējas un pakalpojumus;
informāciju publicē skaidrā, vispusīgā un 
viegli pieejamā veidā tās dalībvalsts 
oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā šis 
pakalpojums tiek nodrošināts, un to 
regulāri atjaunina; pirms tās 
publicēšanas minēto informāciju pēc 
pieprasījuma sniedz attiecīgajām valstu 
regulatīvajām iestādēm; skaidri norāda 
jebkādas atšķirības patērētājiem un citiem 
galalietotājiem piemērojamajos 
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nosacījumos.
2. Valsts regulatīvās iestādes veicina 
salīdzināmas informācijas sniegšanu, lai 
lietotājiem un patērētājiem, piemēram, 
izmantojot interaktīvas rokasgrāmatas vai 
līdzvērtīgus paņēmienus, būtu iespēja 
neatkarīgi novērtēt alternatīvu 
izmantošanas modeļu izmaksas. Ja šādi 
līdzekļi bez maksas vai par samērīgu cenu 
nav pieejami tirgū, dalībvalstis nodrošina, 
ka valsts regulatīvās iestādes pašas vai ar 
trešo personu starpniecību spēj šādas 
rokasgrāmatas vai paņēmienus darīt 
pieejamus. Trešām personām ir tiesības 
bez maksas izmantot publiski pieejamu 
elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzēju un/vai elektronisko 
komunikāciju tīkla nodrošinātāju 
publiskoto informāciju nolūkā pārdot vai 
darīt pieejamas šādas interaktīvas 
rokasgrāmatas vai līdzīgus paņēmienus.

2. Komisija pēc apspriešanās ar BEREC 
pieņem īstenošanas aktus, precizējot 
internetpiekļuves pakalpojumu ātruma 
mērīšanas metodes, pakalpojumu 
kvalitātes rādītājus un šo rādītāju 
mērīšanas metodes, kā arī publicējamās 
informācijas saturu, formu un veidu, 
tostarp iespējamos kvalitātes sertifikācijas 
mehānismus. Komisija var ņemt vērā šīs 
direktīvas III pielikumā paredzētos 
rādītājus, definīcijas un mērīšanas 
metodes. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 37. panta 2. punktā 
paredzēto pārbaudes procedūru.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
regulatīvajām iestādēm ir iespēja 
uzņēmumiem, kas nodrošina publisko 
elektronisko komunikāciju tīklu un/vai 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus, inter alia 
uzlikt pienākumu:

3. Galalietotājiem ir pieejami neatkarīgas 
novērtēšanas rīki, kas ļauj tiem salīdzināt 
elektronisko sakaru tīklu piekļuves un 
pakalpojumu veiktspēju un alternatīvu 
izmantošanas modeļu izmaksas. Šādam 
nolūkam dalībvalstis var izveidot 
brīvprātīgu sertifikācijas shēmu, kas 
paredzēta interaktīvām tīmekļa vietnēm, 
rokasgrāmatām vai līdzīgiem rīkiem. 
Sertifikāciju veic, pamatojoties uz 
objektīvām, pārredzamām un samērīgām 
prasībām, jo īpaši novērtējot neatkarību 
no jebkura publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāja, skaidras izteiksmes 
izmantošanu, pilnīgas un atjauninātas 
informācijas sniegšanu un efektīvu 
sūdzību izskatīšanas procedūras 
izmantošanu. Ja sertificēti salīdzināšanas 
līdzekļi bez maksas vai par nominālu cenu 
tirgū nav pieejami, tad atbilstīgi 
sertifikācijas prasībām valstu regulatīvās 
iestādes vai citas valstu kompetentās 
iestādes pašas vai ar trešo pušu 
starpniecību dara pieejamus šādus 
līdzekļus. Lai garantētu salīdzināšanas 
līdzekļu pieejamību, publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāja publicētā 
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informācija ir pieejama bez maksas.
a) nodrošināt piemērojamu tarifu 
informāciju abonentiem par visiem 
numuriem vai pakalpojumiem, kam ir 
īpaši cenu uzlikšanas nosacījumi; 
attiecībā uz atsevišķu kategoriju 
pakalpojumiem attiecīgās valsts 
regulatīvās iestādes var prasīt, lai tādu 
informāciju sniedz tūlīt pirms 
savienojuma;
b) informēt abonentus, ja notikušas 
izmaiņas un viņu abonētais pakalpojums 
nenodrošina piekļuvi neatliekamās 
palīdzības dienestiem vai zvanītāja 
atrašanās vietas informācijai;
c) informēt abonentus par visām 
izmaiņām nosacījumos, ar ko ierobežo 
piekļuvi pakalpojumiem un lietotnēm 
un/vai to izmantošanu, ja saskaņā ar 
Kopienas tiesībām šādi nosacījumi ir 
atļauti valsts tiesību aktos;
d) sniegt informāciju par visām 
procedūrām, kādas pakalpojumu 
sniedzējs ieviesis, lai izmērītu un 
kontrolētu datu plūsmu nolūkā nepieļaut, 
ka konkrētā tīkla posmā datu plūsma ir 
maksimāla vai pārmērīga, un informāciju 
par to, kā šīs procedūras var ietekmēt 
pakalpojuma kvalitāti;
e) informēt abonentus par tiesībām 
noteikt, vai iekļaut viņu personas datus un 
attiecīgu tipu datus sarakstā saskaņā ar 
Direktīvas 2002/58/EK (Direktīva par 
privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) 12. pantu; un
f) regulāri informēt abonentus, kas ir 
personas ar invaliditāti, par datiem, kas 
attiecas uz konkrēti piedāvājamiem 
ražojumiem un viņiem paredzētiem 
pakalpojumiem.
Ja to uzskata par pareizu, attiecīgas valsts 
regulatīvās iestādes var veicināt 
pašregulatīvus vai kopregulatīvus 
pasākumus, pirms uzlikt kādu 
pienākumu.
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4. Dalībvalstis var prasīt, lai 3. punktā 
minētie uzņēmumi pašreizējiem un 
jauniem abonentiem vajadzības gadījumā 
bez maksas sniegtu informāciju, kas 
sabiedrībā rada plašu ieinteresētību,
izmantojot tos pašus līdzekļus, kurus 
uzņēmumi lieto ikdienas saziņā ar 
abonentiem. Šādā gadījumā šo informāciju 
nodrošina attiecīgās valsts iestādes
standartformā, un tā attiecas, inter alia, uz 
šādiem tematiem:

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:

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

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

b) līdzekļus, kā aizsargāties pret 
personiskas drošības, privātās dzīves un 
personas datu apdraudējumiem, 
izmantojot elektronisko komunikāciju
pakalpojumus.

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

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Pamatojums

Uz direktīvu tiek pārcelts 25. pants.

Grozījums Nr. 299
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.i apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
21. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1i) direktīvas 21. panta 1. punktu aizstāj 
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ar šādu:
1. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts
regulatīvās iestādes publisko elektronisko 
komunikāciju tīkla nodrošinātājiem un/vai 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem 
var uzlikt pienākumu publicēt pārskatāmu, 
salīdzināmu, atbilstīgu un atjauninātu 
informāciju par cenām un tarifiem, visām 
maksām, kas piemērojamas līguma 
laušanas gadījumā, kā arī informāciju par 
standartnoteikumiem, ko piemēro par tiešo 
lietotāju un patērētāju piekļuvi šo 
uzņēmumu piedāvātajiem pakalpojumiem 
un par to izmantošanu saskaņā ar 
II pielikumu. Šādu informāciju publicē 
skaidrā, vispusīgā un viegli pieejamā veidā.
Valsts regulatīvās iestādes var noteikt 
papildu prasības, kā minētā informācija ir 
publicējama.

„1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu
regulatīvās iestādes publisko elektronisko 
sakaru tīkla nodrošinātājiem un/vai 
publiski pieejamu elektronisko sakaru
pakalpojumu sniedzējiem var uzlikt 
pienākumu publicēt pārredzamu, 
salīdzināmu, atbilstīgu un atjauninātu 
informāciju par cenām un tarifiem, visām 
maksām, kas piemērojamas līguma 
izbeigšanas gadījumā, kā arī informāciju 
par standartnoteikumiem, ko piemēro par 
galalietotāju un patērētāju piekļuvi šo 
uzņēmumu piedāvātajiem pakalpojumiem 
un par to izmantošanu saskaņā ar 
II pielikumu. Šādu informāciju publicē 
skaidrā, vispusīgā un viegli pieejamā veidā. 
Valstu regulatīvās iestādes var noteikt 
papildu prasības attiecībā uz to, kādā veidā
minētā informācija ir publicējama, tostarp 
jo īpaši ieviešot valodas prasības, lai 
nodrošinātu, ka minētā informācija 
patērētājam ir viegli saprotama.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Pamatojums

Valstu iestādēm vajadzētu būt pilnvarotām izvirzīt prasību par patērētājam saprotamu 
informāciju.

Grozījums Nr. 300
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.i apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
21. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1i) direktīvas 21. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
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1. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts
regulatīvās iestādes publisko elektronisko 
komunikāciju tīkla nodrošinātājiem un/vai 
publiski pieejamu elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem 
var uzlikt pienākumu publicēt pārskatāmu, 
salīdzināmu, atbilstīgu un atjauninātu 
informāciju par cenām un tarifiem, visām 
maksām, kas piemērojamas līguma 
laušanas gadījumā, kā arī informāciju par 
standartnoteikumiem, ko piemēro par tiešo 
lietotāju un patērētāju piekļuvi šo 
uzņēmumu piedāvātajiem pakalpojumiem 
un par to izmantošanu saskaņā ar II 
pielikumu. Šādu informāciju publicē 
skaidrā, vispusīgā un viegli pieejamā veidā. 
Valsts regulatīvās iestādes var noteikt 
papildu prasības, kā minētā informācija ir 
publicējama.

„1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu
regulatīvās iestādes publisko elektronisko 
sakaru tīkla nodrošinātājiem un/vai 
publiski pieejamu elektronisko sakaru
pakalpojumu sniedzējiem var uzlikt 
pienākumu publicēt pārredzamu, 
salīdzināmu, atbilstīgu un atjauninātu 
informāciju par cenām un tarifiem, visām 
maksām, kas piemērojamas līguma 
izbeigšanas gadījumā, kā arī informāciju 
par standartnoteikumiem, ko piemēro par 
galalietotāju piekļuvi šo uzņēmumu 
piedāvātajiem pakalpojumiem un par to 
izmantošanu saskaņā ar II pielikumu. Šādu 
informāciju publicē skaidrā, vispusīgā un 
viegli pieejamā veidā tās dalībvalsts 
oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā šis 
pakalpojums tiek piedāvāts, un to regulāri 
atjaunina. Skaidri norāda jebkādas 
atšķirības patērētājiem un citiem 
galalietotājiem piemērojamajos 
nosacījumos. Valstu regulatīvās iestādes 
var noteikt papildu prasības attiecībā uz to,
kādā veidā minētā informācija ir 
publicējama. Dalībvalstis nodrošina, ka 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāju pienākums ir pirms 
informācijas publicēšanas to pēc 
pieprasījuma sniegt attiecīgajām valstu 
regulatīvajām iestādēm.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Pamatojums

Precizēti daži noteikumi, kas ietverti regulas priekšlikuma 25. pantā.

Grozījums Nr. 301
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.j apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
21. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1j) direktīvas 21. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„2.a Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 
regulatīvās iestādes BEREC vadībā 
izveido brīvprātīgu sertifikācijas shēmu, 
kas paredzēta interaktīvām salīdzināšanas 
tīmekļa vietnēm, rokasgrāmatām vai 
līdzīgiem rīkiem un kuras pamatā ir 
objektīvas, pārredzamas un samērīgas 
prasības, tostarp jo īpaši neatkarība no 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāja.”;

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts atzinuma projektā ietvertais 29. grozījums.

Grozījums Nr. 302
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.k apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
21. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1k) direktīvas 21. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

3. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts
regulatīvajām iestādēm ir iespēja 
uzņēmumiem, kas nodrošina publisko 
elektronisko komunikāciju tīklu un/vai 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus, inter alia 
uzlikt pienākumu:

„3. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 
regulatīvajām iestādēm ir iespēja 
uzņēmumiem, kas nodrošina publisko 
elektronisko sakaru tīklu un/vai publiski 
pieejamus elektronisko sakaru
pakalpojumus, inter alia uzlikt pienākumu:

a) nodrošināt piemērojamu tarifu 
informāciju abonentiem par visiem 
numuriem vai pakalpojumiem, kam ir īpaši 
cenu uzlikšanas nosacījumi; attiecībā uz 
atsevišķu kategoriju pakalpojumiem 

a) nodrošināt piemērojamu tarifu 
informāciju abonentiem par visiem 
numuriem vai pakalpojumiem, kam ir īpaši 
cenu uzlikšanas nosacījumi; attiecībā uz 
atsevišķu kategoriju pakalpojumiem valstu
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attiecīgās valsts regulatīvās iestādes var 
prasīt, lai tādu informāciju sniedz tūlīt 
pirms savienojuma;

regulatīvās iestādes var prasīt, lai tādu 
informāciju sniedz tūlīt pirms savienojuma;

b) informēt abonentus, ja notikušas 
izmaiņas un viņu abonētais pakalpojums 
nenodrošina piekļuvi neatliekamās 
palīdzības dienestiem vai zvanītāja 
atrašanās vietas informācijai;

b) nodrošināt galalietotājiem informāciju 
par piekļuvi neatliekamās palīdzības 
dienestiem un zvanītāja atrašanās vietu 
attiecībā uz visiem piedāvātajiem 
pakalpojumiem, par ierobežojumiem 
saistībā ar neatliekamās palīdzības 
sniegšanu atbilstīgi 26. pantam un par 
tajā veiktajām izmaiņām;

c) informēt abonentus par visām 
izmaiņām nosacījumos, ar ko ierobežo 
piekļuvi pakalpojumiem un lietotnēm 
un/vai to izmantošanu, ja saskaņā ar 
Kopienas tiesībām šādi nosacījumi ir
atļauti valsts tiesību aktos;
d) sniegt informāciju par visām 
procedūrām, kādas pakalpojumu sniedzējs 
ieviesis, lai izmērītu un kontrolētu datu 
plūsmu nolūkā nepieļaut, ka konkrētā 
tīkla posmā datu plūsma ir maksimāla vai 
pārmērīga, un informāciju par to, kā šīs 
procedūras var ietekmēt pakalpojuma 
kvalitāti;

d) sniegt informāciju par visām 
procedūrām, kādas pakalpojumu sniedzējs 
ieviesis, lai izmērītu un kontrolētu
datplūsmu, un informāciju par to, kā šīs 
procedūras var ietekmēt pakalpojuma 
kvalitāti;

da) sniegt informāciju par 
internetpiekļuves pakalpojumiem (ja tie 
tiek piedāvāti), norādot:
i) fiksētajiem datu posmiem –– paredzamo 
pieejamo datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu galalietotāja 
dzīvesvietas dalībvalstī, bet mobilajiem 
datiem –– vidējo paredzamo datu 
lejupielādes un augšupielādes ātrumu un 
ātruma diapazonu, kas varētu būt 
sagaidāms parastās bezvadu tīkla zonas
tīklos, uz kuriem attiecas patērētāja 
līgums,
ii) informāciju par tarifu plāniem datu 
vienībai un masveida datiem un par 
piemērojamajiem sliekšņiem; attiecībā uz 
datu apjomu, kas pārsniedz noteiktos 
sliekšņus, –– ad hoc vai pastāvīgo tarifa 
noteikšanu datu vienībai vai masveida 
datiem un datu ātruma ierobežojumus, 
kas var tikt piemēroti,
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iii) kā galalietotāji var pārbaudīt savu 
faktiski patērēto apjomu,
iv) skaidru un saprotamu skaidrojumu 
par to, kā datu apjoma ierobežojumi, 
faktiski pieejamais ātrums un citi 
kvalitātes rādītāji, kā arī specializēto 
pakalpojumu vienlaicīga izmantošana var 
praktiski ietekmēt satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
izmantošanu,
v) informāciju par sakaru nodrošinātāja 
ieviestajām procedūrām, ar kurām mēra 
un kontrolē datplūsmu, tostarp norādi par 
to pamatā esošajām sakaru pārbaudes 
metodēm, kas izmantotas datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumos, un 
informāciju par to, kā šādas procedūras 
varētu ietekmēt pakalpojumu kvalitāti, 
galalietotāju privātumu un personas datu 
aizsardzību;

e) informēt abonentus par tiesībām noteikt, 
vai iekļaut viņu personas datus un
attiecīgu tipu datus sarakstā saskaņā ar 
Direktīvas 2002/58/EK (Direktīva par 
privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) 12. pantu; un

e) informēt patērētājus un, attiecīgā 
gadījumā, galalietotājus par tiesībām 
noteikt, vai viņu personas datus var iekļaut
sarakstā, un par attiecīgajiem datu 
veidiem saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK 
(direktīva par privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) 12. pantu, un

f) regulāri informēt abonentus, kas ir 
personas ar invaliditāti, par datiem, kas 
attiecas uz konkrēti piedāvājamiem 
ražojumiem un viņiem paredzētiem 
pakalpojumiem.

f) regulāri informēt patērētājus un, 
attiecīgā gadījumā, galalietotājus, kas ir 
personas ar invaliditāti, par viņiem 
paredzētiem produktiem un 
pakalpojumiem, kā arī par pasākumiem, 
kas veikti, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
piekļuvi.

Ja to uzskata par pareizu, attiecīgas valsts
regulatīvās iestādes var veicināt 
pašregulatīvus vai kopregulatīvus 
pasākumus, pirms uzlikt kādu pienākumu.

Ja tas tiek atzīts par vajadzīgu, valstu
regulatīvās iestādes pirms pienākuma 
uzlikšanas var veicināt pašregulatīvus vai 
kopregulatīvus pasākumus.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Pamatojums

Grozījums veikts atbilstoši referenta ierosinājumam. Saistībā ar masveida datu un vienotas 
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likmes tarifu plāniem individuālie patēriņa ierobežojumi ir svītroti.

Grozījums Nr. 303
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.k apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
21. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1k) direktīvas 21. panta 3. punktu groza 
šādi:

3. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
regulatīvajām iestādēm ir iespēja 
uzņēmumiem, kas nodrošina publisko 
elektronisko komunikāciju tīklu un/vai 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus, inter alia 
uzlikt pienākumu:

„3. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu
regulatīvajām iestādēm ir iespēja 
uzņēmumiem, kas nodrošina publisko 
elektronisko sakaru tīklu un/vai publiski 
pieejamus elektronisko sakaru 
pakalpojumus, inter alia uzlikt pienākumu:

a) nodrošināt piemērojamu tarifu 
informāciju abonentiem par visiem 
numuriem vai pakalpojumiem, kam ir īpaši 
cenu uzlikšanas nosacījumi; attiecībā uz 
atsevišķu kategoriju pakalpojumiem 
attiecīgās valsts regulatīvās iestādes var 
prasīt, lai tādu informāciju sniedz tūlīt 
pirms savienojuma;

a) nodrošināt piemērojamu tarifu 
informāciju abonentiem par visiem 
numuriem vai pakalpojumiem, kam ir īpaši 
cenu uzlikšanas nosacījumi; attiecībā uz 
atsevišķu kategoriju pakalpojumiem 
attiecīgās valstu regulatīvās iestādes var 
prasīt, lai tādu informāciju sniedz tūlīt 
pirms savienojuma;

b) informēt abonentus, ja notikušas 
izmaiņas un viņu abonētais pakalpojums 
nenodrošina piekļuvi neatliekamās 
palīdzības dienestiem vai zvanītāja 
atrašanās vietas informācijai;

b) nodrošināt galalietotājiem piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem un
zvanītāja atrašanās vietas informācijai
visiem saistītajiem piedāvātajiem 
pakalpojumiem, jebkādus ierobežojumus 
attiecībā uz 26. pantā minēto 
neatliekamās palīdzības pakalpojumu 
sniegšanu, kā arī jebkādas pārmaiņas 
šajā saistībā;

c) informēt abonentus par visām 
izmaiņām nosacījumos, ar ko ierobežo 
piekļuvi pakalpojumiem un lietotnēm 
un/vai to izmantošanu, ja saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem šādi nosacījumi ir 
atļauti valsts tiesību aktos;
d) sniegt informāciju par visām 
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procedūrām, kādas pakalpojumu 
sniedzējs ieviesis, lai izmērītu un 
kontrolētu datu plūsmu nolūkā nepieļaut, 
ka konkrētā tīkla posmā datu plūsma ir 
maksimāla vai pārmērīga, un informāciju 
par to, kā šīs procedūras var ietekmēt 
pakalpojuma kvalitāti;

da) nodrošināt informāciju par 
internetpiekļuves pakalpojumiem (ja tie 
tiek piedāvāti), norādot:
i) fiksētajos datu pārraides tīklos ––
faktisko pieejamo datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu galalietotāja 
dzīvesvietā, un mobilajiem datiem ––
aptuveno pieejamo datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu, ko varētu izmantot 
parastā bezvadu tīkla zonā, kā arī 
iespējamos ātruma diapazonus,
ii) informāciju par tarifu plāniem datu 
vienībām un datu apjomam un par 
piemērojamiem sliekšņiem; attiecībā uz 
datu apjomu, kas pārsniedz tarifu plānā 
noteiktos sliekšņus, –– ad hoc vai 
pastāvīgos datu vienības vai datu apjoma 
tarifa plānus un datu ātruma 
ierobežojumus, kurus var piemērot,
iii) kā galalietotāji var jebkurā brīdī 
pārraudzīt savu faktiski patērēto apjomu 
un brīvprātīgi noteikt ierobežojumus,
iv) skaidru un saprotamu skaidrojumu 
par to, kā datu apjoma ierobežojumi, 
faktiski pieejamais ātrums un citi 
kvalitātes rādītāji var praktiski ietekmēt 
satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu izmantošanu,
v) skaidru un saprotamu skaidrojumu par 
pieejamā joslas platuma sadalījumu starp 
internetpiekļuves pakalpojumu un 
specializētiem pakalpojumiem, sekas, 
kādas šim sadalījumam var būt uz satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
izmantošanu, prioritāti nosakot 
internetpiekļuvei, ja vien patērētājs 
nenolemj citādi,
vi) informāciju par pakalpojumu 
nodrošinātāja ieviestajām procedūrām, ar 
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kurām mēra un kontrolē datplūsmu, 
atbilstīgi Regulas (XXX)* 23. panta 
5. punktam, tostarp norādi par to pamatā 
esošajām sakaru pārbaudes metodēm, kas 
izmantotas racionālas datplūsmas 
pārvaldības pasākumos, un informāciju 
par to, kā šādas procedūras varētu 
ietekmēt pakalpojumu kvalitāti, 
galalietotāju privātumu un personas datu 
aizsardzību;

e) informēt abonentus par tiesībām noteikt, 
vai iekļaut viņu personas datus un
attiecīgu tipu datus sarakstā saskaņā ar 
Direktīvas 2002/58/EK (Direktīva par 
privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) 12. pantu; un

e) informēt patērētājus un attiecīgā 
gadījumā galalietotājus par tiesībām 
noteikt, vai viņu personas datus var iekļaut
sarakstā, un par attiecīgajiem datu 
veidiem saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK
(Direktīva par privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) 12. pantu;

f) regulāri informēt abonentus, kas ir 
personas ar invaliditāti, par datiem, kas 
attiecas uz konkrēti piedāvājamiem 
ražojumiem un viņiem paredzētiem 
pakalpojumiem.

f) regulāri informēt patērētājus un 
attiecīgā gadījumā galalietotājus, kas ir 
personas ar invaliditāti, par datiem, kas 
attiecas uz konkrēti piedāvājamiem 
ražojumiem un viņiem paredzētiem 
pakalpojumiem, kā arī par pasākumiem, 
kas veikti vienlīdzīgas piekļuves 
nodrošināšanai.

Ja to uzskata par pareizu, attiecīgas valsts 
regulatīvās iestādes var veicināt 
pašregulatīvus vai kopregulatīvus 
pasākumus, pirms uzlikt kādu pienākumu.

Ja tas tiek atzīts par vajadzīgu, valstu
regulatīvās iestādes pirms pienākuma 
uzlikšanas var veicināt pašregulatīvus vai 
kopregulatīvus pasākumus.”;

__________________
* Eiropas Parlamenta un Komisijas [...]
Regula (ES) Nr. XXX/20XX, ar ko nosaka 
pasākumus sakarā ar Eiropas 
elektronisko sakaru vienoto tirgu un 
savienota kontinenta īstenošanu un groza 
Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK un Regulas (EK) 
Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 (OV 
L XXX, XX.XX.20XX., X lpp.).

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:EN:HTML)
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Grozījums Nr. 304
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.k apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
21. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1k) direktīvas 21. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

3. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
regulatīvajām iestādēm ir iespēja 
uzņēmumiem, kas nodrošina publisko 
elektronisko komunikāciju tīklu un/vai 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju pakalpojumus, inter alia 
uzlikt pienākumu:

„3. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu
regulatīvajām iestādēm ir iespēja 
uzņēmumiem, kas nodrošina publisko 
elektronisko sakaru tīklu un/vai publiski 
pieejamus elektronisko sakaru 
pakalpojumus, inter alia uzlikt pienākumu:

a) nodrošināt piemērojamu tarifu 
informāciju abonentiem par visiem 
numuriem vai pakalpojumiem, kam ir īpaši 
cenu uzlikšanas nosacījumi; attiecībā uz 
atsevišķu kategoriju pakalpojumiem 
attiecīgās valsts regulatīvās iestādes var 
prasīt, lai tādu informāciju sniedz tūlīt 
pirms savienojuma;

a) nodrošināt piemērojamu tarifu 
informāciju abonentiem par visiem 
numuriem vai pakalpojumiem, kam ir īpaši 
cenu uzlikšanas nosacījumi; attiecībā uz 
atsevišķu kategoriju pakalpojumiem valstu
regulatīvās iestādes var prasīt, lai tādu 
informāciju sniedz tūlīt pirms savienojuma;

b) informēt abonentus, ja notikušas 
izmaiņas un viņu abonētais pakalpojums 
nenodrošina piekļuvi neatliekamās 
palīdzības dienestiem vai zvanītāja 
atrašanās vietas informācijai;

b) nodrošināt galalietotājiem piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem un
zvanītāja atrašanās vietas informācijai
visiem saistītajiem piedāvātajiem 
pakalpojumiem, jebkādus ierobežojumus 
attiecībā uz 26. pantā minēto 
neatliekamās palīdzības pakalpojumu 
sniegšanu, kā arī jebkādas pārmaiņas 
šajā saistībā;

c) informēt abonentus par visām 
izmaiņām nosacījumos, ar ko ierobežo 
piekļuvi pakalpojumiem un lietotnēm 
un/vai to izmantošanu, ja saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem šādi nosacījumi ir 
atļauti valsts tiesību aktos;
d) sniegt informāciju par visām 
procedūrām, kādas pakalpojumu 
sniedzējs ieviesis, lai izmērītu un 
kontrolētu datu plūsmu nolūkā nepieļaut, 
ka konkrētā tīkla posmā datu plūsma ir 
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maksimāla vai pārmērīga, un informāciju 
par to, kā šīs procedūras var ietekmēt 
pakalpojuma kvalitāti;

da) nodrošināt informāciju par 
internetpiekļuves pakalpojumiem (ja tie 
tiek piedāvāti), norādot:
i) fiksētajos datu pārraides tīklos ––
aptuveno pieejamo datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu galalietotāja 
dzīvesvietas dalībvalstī, un mobilajiem 
datiem –– aptuveno pieejamo datu 
lejupielādes un augšupielādes ātrumu, ko 
varētu izmantot parastā bezvadu tīkla 
zonā, kā arī iespējamos ātruma 
diapazonus,
ii) informāciju par tarifu plāniem datu 
vienībām un datu apjomam un par 
piemērojamiem sliekšņiem; attiecībā uz 
datu apjomu, kas pārsniedz tarifu plānā 
noteiktos sliekšņus, –– ad hoc vai 
pastāvīgos datu vienības vai datu apjoma 
tarifa plānus un datu ātruma 
ierobežojumus, kurus var piemērot,
iii) iespējas, kā galalietotāji var jebkurā 
brīdī pārraudzīt savu faktiski patērēto 
apjomu un brīvprātīgi noteikt 
ierobežojumus,
iv) skaidru un saprotamu paskaidrojumu 
par to, kā datu apjoma ierobežojumi, 
faktiski pieejamais ātrums un citi 
kvalitātes rādītāji, kā arī specializēto 
pakalpojumu vienlaicīga izmantošana var 
praktiski ietekmēt satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
izmantošanu,
v) informāciju par pakalpojumu 
nodrošinātāja ieviestajām procedūrām, ar 
kurām mēra un kontrolē datplūsmu, 
tostarp norādi par to pamatā esošajām 
sakaru pārbaudes metodēm, kas 
izmantotas racionālas datplūsmas 
pārvaldības pasākumos, atbilstīgi 
23. pantam priekšlikumā Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
nosaka pasākumus saistībā ar Eiropas 
elektronisko sakaru vienoto tirgu un 
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savienota kontinenta īstenošanu un groza 
Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK un Regulas (EK) 
Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012, un 
informāciju par to, kā šādas procedūras 
varētu ietekmēt pakalpojumu kvalitāti, 
galalietotāju privātumu un personas datu 
aizsardzību;

e) informēt abonentus par tiesībām noteikt, 
vai iekļaut viņu personas datus un
attiecīgu tipu datus sarakstā saskaņā ar 
Direktīvas 2002/58/EK (Direktīva par 
privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) 12. pantu; un

e) informēt patērētājus un attiecīgā 
gadījumā galalietotājus par tiesībām 
noteikt, vai viņu personas datus var iekļaut
sarakstā, un par attiecīgajiem datu 
veidiem saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK
(Direktīva par privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) 12. pantu; un

f) regulāri informēt abonentus, kas ir 
personas ar invaliditāti, par datiem, kas 
attiecas uz konkrēti piedāvājamiem 
ražojumiem un viņiem paredzētiem 
pakalpojumiem.

f) regulāri informēt patērētājus un 
attiecīgā gadījumā galalietotājus, kas ir 
personas ar invaliditāti, par datiem, kas 
attiecas uz konkrēti piedāvājamiem 
ražojumiem un viņiem paredzētiem 
pakalpojumiem, kā arī par pasākumiem, 
kas veikti vienlīdzīgas piekļuves 
nodrošināšanai.

Ja to uzskata par pareizu, attiecīgas valsts 
regulatīvās iestādes var veicināt 
pašregulatīvus vai kopregulatīvus 
pasākumus, pirms uzlikt kādu pienākumu.

Ja tas tiek atzīts par vajadzīgu, valstu
regulatīvās iestādes pirms pienākuma 
uzlikšanas var veicināt pašregulatīvus vai 
kopregulatīvus pasākumus.”;

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Pamatojums

Juridiskās skaidrības nolūkā Direktīvas 2002/22/EK 21. panta 3. punkta v) apakšpunktā ir 
iekļauta atsauce uz 23. pantu priekšlikumā regulai par „savienoto kontinentu”, kurā 
paredzēti noteikumi par interneta datplūsmas pārvaldību.

Grozījums Nr. 305
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.l apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
21.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1l) direktīvā iekļauj šādu pantu:
„21.a pants

Patēriņa kontrole
1. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja valstu 
regulatīvās iestādes to uzskata par 
vajadzīgu, elektronisko sakaru 
nodrošinātāji patērētājiem un 
galalietotājiem piedāvā iespēju pārraudzīt 
un kontrolēt to pēcapmaksas elektronisko 
sakaru pakalpojumu izmantojumu, par 
kuriem rēķinus sagatavo atbilstoši 
patērētajam laikam vai apjomam. Šādai 
iespējai ir jāietver:
a) piekļuve savlaicīgai informācijai par 
attiecīgā pakalpojuma izmantošanu;
b) iespēja noteikt finansiālu patēriņa 
ierobežojumu un pieprasīt paziņojumu, 
kad izmantota noteikta daļa no ierobežotā 
apjoma, procedūra, kas jāievēro, lai 
turpinātu pakalpojuma izmantošanu, ja
patēriņa ierobežojums ir pārsniegts, un 
piemērojamie tarifu plāni;
c) detalizēti rēķini uz pastāvīga 
informācijas nesēja.
2. BEREC pieņem pamatnostādnes 
saistībā ar 1. punkta īstenošanu, norādot, 
vai ar izmaksām saistītās maksas ir 
pamatotas vai tās nav pamatotas, un 
sniedzot ieteikumus par to, kuros tirgus 
segmentos šie patēriņa kontroles 
pasākumi ir samērīgi ar to mērķiem.”;

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts atzinuma projektā ietvertais 32. grozījums.

Grozījums Nr. 306
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard
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Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.l apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1l) direktīvā iekļauj šādu pantu:
„21.a pants

Patēriņa kontrole
1. Dalībvalstis nodrošina, ka elektronisko 
sakaru nodrošinātāji patērētājiem un 
galalietotājiem piedāvā iespēju pārraudzīt 
un kontrolēt to pēcapmaksas elektronisko 
sakaru pakalpojumu izmantojumu, par 
kuriem rēķinus sagatavo atbilstoši 
patērētajam laikam vai apjomam, un to 
priekšapmaksas elektronisko sakaru 
pakalpojumu izmantojumu, kas ietver 
automātisku papildināšanu. Šādai iespējai 
ir jāietver:
a) piekļuve savlaicīgai informācijai par 
attiecīgā pakalpojuma izmantošanu;
b) visiem līgumiem, kas noslēgti vai 
atjaunoti pēc (OV: ievietot 
transponēšanas datumu) — iespēja 
noteikt finansiālu patēriņa ierobežojumu 
un pieprasīt paziņojumu, kad izmantota 
noteikta daļa no ierobežotā apjoma, 
procedūra, kas jāievēro, lai turpinātu 
pakalpojuma izmantošanu, ja patēriņa 
ierobežojums ir pārsniegts, un 
piemērojamie tarifu plāni;
c) detalizēti rēķini uz pastāvīga 
informācijas nesēja.
2. BEREC nosaka pamatnostādnes 
saistībā ar 1. punkta īstenošanu un 
norāda, vai ar izmaksām saistītās maksas 
ir pamatotas vai tās nav pamatotas.”;

Or. en

Grozījums Nr. 307
Regina Bastos



AM\1010616LV.doc 193/244 PE524.526v01-00

LV

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.l apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1l) direktīvā iekļauj šādu pantu:
„21.a pants

Patēriņa kontrole
1. Dalībvalstis nodrošina, ka elektronisko 
sakaru pakalpojumu nodrošinātāji 
patērētājiem un galalietotājiem piedāvā 
bezmaksas rīku, ar kuru viņi var 
pārraudzīt un kontrolēt savu elektronisko 
sakaru izmantojumu. Šādai iespējai ir 
jāietver:
a) piekļuve savlaicīgai informācijai par 
attiecīgā pakalpojuma izmantošanu;
b) iespēja noteikt finansiālu ierobežojumu 
izmantošanai, saņemt paziņojumu, kad 
izmantota daļa ierobežotā apjoma, par 
kuru panākta vienošanās, procedūra, 
saskaņā ar kuru turpina izmantošanu, 
kad ierobežotais apjoms ir pārtērēts, un 
piemērojamie cenu noteikšanas plāni; pēc 
finanšu ierobežojuma sasniegšanas 
galalietotāji var turpināt saņemt zvanus 
un SMS īsziņas un sazināties ar 
dienestiem, kam ir bezmaksas tālruņa 
numuri, un neatliekamās palīdzības 
dienestiem, bez maksas zvanot uz Eiropas 
neatliekamās palīdzības numuru „112” 
līdz līgumā paredzētā rēķina apmaksas 
termiņa beigām.
c) detalizēts rēķins elektroniskā vai papīra 
veidā.”;

Or. pt

Pamatojums

Vienojoties par patēriņa kontroles mehānisma izveidi (32. grozījums, IMCO atzinuma 
projekts), uzskatām, ka tas būtu jānodrošina patērētājiem un galalietotājiem bez maksas 
atbilstoši pakalpojumu nodrošinātāju daļas jau ierastajai praksei vairākās dalībvalstīs. Tāpēc 
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BEREC šajā saistībā nav jāparedz pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 308
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.m apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
21.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1m) direktīvā iekļauj šādu pantu:
„21.b pants

Piedāvājumu komplekts
Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
patērētājiem tiek piedāvāts pakalpojumu 
komplekts, tas ietver vismaz pieslēgumu 
elektronisko sakaru tīklam vai vienu 
elektronisko sakaru pakalpojumu. Šīs 
direktīvas 20.a pantu (jauns) un 30. pantu 
piemēro visiem komplekta elementiem.”;

Or. pt

Pamatojums

Tādējādi piedāvājumu komplekti tiek iekļauti Universālajā pakalpojumu direktīvā, piemērojot 
20.a pantu (līgumu darbības termiņš un atcelšana) un 30. pantu (numuru pārnesamība).

Grozījums Nr. 309
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) direktīvas 20., 21., 22. un 30. pantu 
svītro.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis apakšpunkts ir jāsvītro, lai saglabātu/grozītu attiecīgos pantus.

Grozījums Nr. 310
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) direktīvas 20., 21., 22. un 30. pantu 
svītro.

2) direktīvas 22. pantu svītro.

Or. fr

Grozījums Nr. 311
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
26. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

2a) direktīvas 26. pantu groza šādi:
1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 2. punktā 
minēto pakalpojumu tiešie lietotāji, tostarp 
taksofonu lietotāji, izmantojot vienotu 
Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 
“112” un dalībvalstu norādītus valsts ātrās 
palīdzības numurus, var izsaukt 
neatliekamās palīdzības dienestus bez 
maksas un neizmantojot nekādus 
maksāšanas līdzekļus.

„1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 
2. punktā minēto pakalpojumu 
galalietotāji, tostarp taksofonu un privāto 
telesakaru tīklu lietotāji, izmantojot 
vienotu Eiropas neatliekamās palīdzības 
numuru „112” un dalībvalstu norādītus 
valsts ātrās palīdzības numurus, var izsaukt 
neatliekamās palīdzības dienestus bez 
maksas un neizmantojot nekādus 
maksāšanas līdzekļus.

2. Dalībvalstis, apspriežoties ar valsts
regulatīvajām iestādēm, neatliekamās 
palīdzības dienestiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, nodrošina, ka uzņēmumi, kas 
piedāvā elektronisko sakaru pakalpojumus 
vietējo zvanu veikšanai uz numuru vai 

2. Dalībvalstis, apspriežoties ar valstu
regulatīvajām iestādēm, neatliekamās 
palīdzības dienestiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, nodrošina, ka uzņēmumi, kas 
galalietotājiem piedāvā elektronisko 
sakaru pakalpojumus vietējo zvanu 
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numuriem valsts numerācijas plānā, 
nodrošina piekļuvi neatliekamās palīdzības 
dienestiem.

veikšanai uz numuru vai numuriem valsts 
numerācijas plānā, nodrošina piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem. 
Galalietotājiem ir tieša piekļuve numuram 
„112”, arī zvanot no privāta telesakaru 
tīkla.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka uz vienotā 
Eiropas neatliekamās palīdzības numura 
“112” izsaukumiem tiek pienācīgi atbildēts 
un ka tos apstrādā valsts neatliekamās 
palīdzības sistēmu organizācijai 
vispiemērotākajā veidā. Uz šādiem 
izsaukumiem atbild un tos apstrādā vismaz 
tikpat ātri un efektīvi kā valsts 
neatliekamās palīdzības dienestu numuru 
izsaukumiem, ja tādus turpina izmantot.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka uz vienotā 
Eiropas neatliekamās palīdzības numura 
„112” izsaukumiem tiek pienācīgi atbildēts 
un ka tos apstrādā valsts neatliekamās 
palīdzības sistēmu organizācijai 
vispiemērotākajā veidā. Uz šādiem 
izsaukumiem atbild un tos apstrādā vismaz 
tikpat ātri un efektīvi kā uz valsts 
neatliekamās palīdzības dienestu numuru 
izsaukumiem, ja tādus turpina izmantot. 
Komisija, apspriežoties ar valstu 
regulatīvajām iestādēm un neatliekamās 
palīdzības dienestiem, pieņem ieteikumu 
par dalībvalstu veiktspējas rādītājiem. 
Komisija reizi pusgadā publicē ziņojumu 
par numura „112” izmantošanas 
efektivitāti un veiktspējas rādītājiem. 
Pirmo šādu ziņojumu tā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2015. gada 
beigām.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka tiešajiem 
lietotājiem, kas ir personas ar invaliditāti, 
pieejamā piekļuve neatliekamās palīdzības 
dienestiem ir līdzvērtīga piekļuvei, ko 
nodrošina citiem tiešajiem lietotājiem. 
Pasākumi, ko veic nolūkā nodrošināt to, ka 
tiešajiem lietotājiem, kas ir personas ar 
invaliditāti, ceļojot citās dalībvalstīs, ir 
iespējams piekļūt neatliekamās palīdzības 
dienestiem, cik vien iespējams pamatojas 
uz Eiropas standartiem vai parametriem, ko 
publicē saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 17. pantu, un tie neliedz 
dalībvalstīm pieņemt papildu prasības, lai 
sasniegtu šajā pantā izklāstītos mērķus.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
galalietotājiem, kas ir personas ar 
invaliditāti, pieejamā piekļuve 
neatliekamās palīdzības dienestiem ir 
līdzvērtīga piekļuvei, ko nodrošina citiem 
galalietotājiem. Pasākumi, ko veic nolūkā 
nodrošināt to, ka galalietotājiem, kas ir 
personas ar invaliditāti, ceļojot citās 
dalībvalstīs, ir iespējams piekļūt 
neatliekamās palīdzības dienestiem, cik 
vien iespējams pamatojas uz Eiropas 
standartiem vai parametriem, ko publicē 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 17. pantu, un tie neliedz 
dalībvalstīm pieņemt papildu prasības, lai 
sasniegtu šajā pantā izklāstītos mērķus.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgie 
uzņēmumi izsaucēja atrašanās vietas 
informāciju bez maksas dara pieejamu tai 
iestādei, kas nodrošina neatliekamās 
palīdzības izsaukumus, līdzko izsaukums 
sasniedz minēto iestādi. Šāda kārtība 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgie 
uzņēmumi zvanītāja atrašanās vietas 
informāciju bez maksas dara pieejamu tai 
iestādei, kas nodrošina neatliekamās 
palīdzības izsaukumus, līdzko izsaukums 
sasniedz minēto iestādi. Šāda kārtība 
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attiecas uz visiem zvaniem uz vienoto 
Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 
“112”. Dalībvalstis var attiecināt šīs 
saistības uz valsts ātrās palīdzības dienestu 
numuriem. Kompetentās valsts regulatīvās 
iestādes nosaka zvanītāja atrašanās vietas 
informācijas precizitātes un uzticamības 
kritērijus.

attiecas uz visiem zvaniem uz vienoto 
Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 
„112”, tostarp uz zvaniem no privātiem 
telesakaru tīkliem un viesabonēšanas 
zvaniem. Dalībvalstis var attiecināt šo 
pienākumu arī uz valsts ātrās palīdzības 
dienestu numuriem. Komisija līdz 
2015. gada beigām ar īstenošanas aktu 
var pieņemt neatliekamās palīdzības 
dienestiem sniegtās zvanītāja atrašanās 
vietas informācijas precizitātes un 
uzticamības kritērijus.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka iedzīvotājus 
pienācīgi informē par vienotā Eiropas 
neatliekamās palīdzības numura “112”
pieejamību un izmantošanu, jo īpaši ar 
tādām ierosmēm, kas konkrēti paredzētas 
personām, kuras ceļo no vienas dalībvalsts 
uz citu.

6. Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 
iedzīvotājus pienācīgi informē par vienotā 
Eiropas neatliekamās palīdzības numura 
„112” pieejamību un izmantošanu, jo īpaši 
ar tādām ierosmēm, kas konkrēti 
paredzētas personām, kuras ceļo no vienas 
dalībvalsts uz citu. Komisija atbalsta un 
papildina dalībvalstu rīcību.

7. Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi 
numura “112” pakalpojumiem dalībvalstīs, 
Komisija pēc apspriešanās ar BEREC var 
pieņemt tehniskās izpildes pasākumus. 
Tomēr šos tehniskās izpildes pasākumus 
pieņem, neskarot un neietekmējot 
neatliekamās palīdzības dienestu 
organizēšanu, kas paliek vienīgi dalībvalstu 
kompetencē.

7. Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi 
numura „112” pakalpojumiem dalībvalstīs, 
Komisija pēc apspriešanās ar BEREC var 
pieņemt tehniskās izpildes pasākumus. 
Tomēr šos tehniskās izpildes pasākumus 
pieņem, neskarot un neietekmējot 
neatliekamās palīdzības dienestu 
organizēšanu, kas paliek vienīgi dalībvalstu 
kompetencē.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzlabot ES neatliekamās palīdzības numura „112” veiktspēju un 
paredzēt pakalpojumus zvanītāja atrašanās vietas noteikšanai.

Grozījums Nr. 312
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)
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Direktīva 2002/22/EK
26. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

2a) direktīvas 26. pantu groza šādi:
26. pants „26. pants

Neatliekamās palīdzības dienesti un 
vienots Eiropas neatliekamās palīdzības 

numurs

Neatliekamās palīdzības dienesti un 
vienots Eiropas neatliekamās palīdzības 

numurs

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 2. punktā 
minēto pakalpojumu tiešie lietotāji, tostarp 
taksofonu lietotāji, izmantojot vienotu 
Eiropas neatliekamās palīdzības numuru
“112” un dalībvalstu norādītus valsts ātrās 
palīdzības numurus, var izsaukt 
neatliekamās palīdzības dienestus bez 
maksas un neizmantojot nekādus 
maksāšanas līdzekļus.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 2. punktā 
minēto pakalpojumu galalietotāji, tostarp 
taksofonu un privāto telesakaru tīklu
lietotāji, izmantojot vienotu Eiropas 
neatliekamās palīdzības numuru „112” un 
dalībvalstu norādītus valsts ātrās palīdzības 
numurus, var izsaukt neatliekamās 
palīdzības dienestus bez maksas un 
neizmantojot nekādus maksāšanas 
līdzekļus.

2. Dalībvalstis, apspriežoties ar valsts 
regulatīvajām iestādēm, neatliekamās 
palīdzības dienestiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, nodrošina, ka uzņēmumi, kas 
piedāvā elektronisko sakaru pakalpojumus 
vietējo zvanu veikšanai uz numuru vai 
numuriem valsts numerācijas plānā, 
nodrošina piekļuvi neatliekamās palīdzības 
dienestiem.

2. Dalībvalstis, apspriežoties ar valstu
regulatīvajām iestādēm, neatliekamās 
palīdzības dienestiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, nodrošina, ka uzņēmumi, kas 
galalietotājiem piedāvā elektronisko 
sakaru pakalpojumus vietējo zvanu 
veikšanai uz numuru vai numuriem valsts 
numerācijas plānā, nodrošina piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem.
Galalietotājiem jābūt iespējai tieši 
sazvanīt „112”, zvanot no privāta 
telesakaru tīkla.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka uz vienotā 
Eiropas neatliekamās palīdzības numura
“112” izsaukumiem tiek pienācīgi atbildēts 
un ka tos apstrādā valsts neatliekamās 
palīdzības sistēmu organizācijai 
vispiemērotākajā veidā. Uz šādiem 
izsaukumiem atbild un tos apstrādā vismaz 
tikpat ātri un efektīvi kā valsts 
neatliekamās palīdzības dienestu numuru 
izsaukumus, ja tādus turpina izmantot.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka uz vienotā 
Eiropas neatliekamās palīdzības numura
„112” izsaukumiem tiek pienācīgi atbildēts 
un ka tos apstrādā valsts neatliekamās 
palīdzības sistēmu organizācijai 
vispiemērotākajā veidā. Uz šādiem 
izsaukumiem atbild un tos apstrādā vismaz 
tikpat ātri un efektīvi kā uz valsts 
neatliekamās palīdzības dienestu numuru 
izsaukumus, ja tādus turpina izmantot.
Komisijai pēc apspriešanās ar valstu
regulatīvajām iestādēm un neatliekamās 
palīdzības dienestiem jānosaka obligātie 
veiktspējas rādītāji, kas piemērojami 
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dalībvalstīm.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka tiešajiem 
lietotājiem, kas ir personas ar invaliditāti, 
pieejamā piekļuve neatliekamās palīdzības 
dienestiem ir līdzvērtīga piekļuvei, ko 
nodrošina citiem tiešajiem lietotājiem.
Pasākumi, ko veic nolūkā nodrošināt to, ka
tiešajiem lietotājiem, kas ir personas ar 
invaliditāti, ceļojot citās dalībvalstīs, ir 
iespējams piekļūt neatliekamās palīdzības 
dienestiem, cik vien iespējams pamatojas 
uz Eiropas standartiem vai parametriem, ko 
publicē saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK
(pamatdirektīva) 17. pantu, un tie neliedz 
dalībvalstīm pieņemt papildu prasības, lai 
sasniegtu šajā pantā izklāstītos mērķus.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka
galalietotājiem, kas ir personas ar 
invaliditāti, pieejamā piekļuve 
neatliekamās palīdzības dienestiem ir 
līdzvērtīga piekļuvei, ko nodrošina citiem
galalietotājiem. Pasākumi, ko veic nolūkā 
nodrošināt to, ka galalietotājiem, kas ir 
personas ar invaliditāti, ceļojot citās 
dalībvalstīs, ir iespējams piekļūt 
neatliekamās palīdzības dienestiem, cik 
vien iespējams pamatojas uz Eiropas 
standartiem vai parametriem, ko publicē 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK
(pamatdirektīva) 17. pantu, un tie neliedz 
dalībvalstīm pieņemt papildu prasības, lai 
sasniegtu šajā pantā izklāstītos mērķus.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgie 
uzņēmumi izsaucēja atrašanās vietas 
informāciju bez maksas dara pieejamu tai 
iestādei, kas nodrošina neatliekamās 
palīdzības izsaukumus, līdzko izsaukums 
sasniedz minēto iestādi. Šāda kārtība 
attiecas uz visiem zvaniem uz vienoto 
Eiropas neatliekamās palīdzības numuru
“112”. Dalībvalstis var attiecināt šīs 
saistības uz valsts ātrās palīdzības dienestu 
numuriem. Kompetentās valsts regulatīvās 
iestādes nosaka zvanītāja atrašanās vietas 
informācijas precizitātes un uzticamības 
kritērijus.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgie 
uzņēmumi zvanītāja atrašanās vietas 
informāciju bez maksas dara pieejamu tai 
iestādei, kas nodrošina neatliekamās 
palīdzības izsaukumus, līdzko izsaukums 
sasniedz minēto iestādi. Šāda kārtība 
attiecas uz visiem zvaniem uz vienoto 
Eiropas neatliekamās palīdzības numuru
„112”, tostarp uz zvaniem no privātajiem 
telesakaru tīkliem un uz viesabonēšanu.
Dalībvalstis var attiecināt šīs saistības uz 
valsts ātrās palīdzības dienestu numuriem.
Vēlākais līdz (6 mēneši pēc Regulas 
(XXX)* spēkā stāšanās) BEREC pēc 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
un ciešā sadarbībā ar Komisiju nosaka
obligātos zvanītāja atrašanās vietas 
informācijas precizitātes un uzticamības 
kritērijus, kas jāsniedz neatliekamās 
palīdzības dienestiem. Dalībvalstīm 
jāatbilst šiem kritērijiem ne vēlāk kā vienu 
gadu pēc to publicēšanas. Komisijai arī 
jānodrošina līdz (18 mēneši pēc Regulas 
(XXX)** stāšanās spēkā), ka zvanītāja 
atrašanās vietas informācijas precizitātes 
un uzticamības līmeņi visiem uz „112” 
veiktajiem zvaniem no GNSS pieslēgtajām 
mobilajām galiekārtām ir līdzvērtīgi eCall 
zvanu līmeņiem.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka iedzīvotājus 
pienācīgi informē par vienotā Eiropas 

6. Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 
iedzīvotājus pienācīgi informē par vienotā 
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neatliekamās palīdzības numura “112” 
pieejamību un izmantošanu, jo īpaši ar 
tādām ierosmēm, kas konkrēti paredzētas 
personām, kuras ceļo no vienas dalībvalsts 
uz citu.

Eiropas neatliekamās palīdzības numura
„112” pieejamību un izmantošanu, jo īpaši 
ar tādām ierosmēm, kas konkrēti 
paredzētas personām, kuras ceļo no vienas 
dalībvalsts uz citu. Komisija atbalsta un 
papildina dalībvalstu veiktās darbības.

7. Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi 
numura “112” pakalpojumiem dalībvalstīs, 
Komisija pēc apspriešanās ar BEREC var 
pieņemt tehniskās izpildes pasākumus.
Tomēr šos tehniskās izpildes pasākumus 
pieņem, neskarot un neietekmējot 
neatliekamās palīdzības dienestu 
organizēšanu, kas paliek vienīgi dalībvalstu 
kompetencē.

7. Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi 
numura „112”pakalpojumiem dalībvalstīs, 
Komisija pēc apspriešanās ar BEREC
pieņem tehniskās izpildes pasākumus.
Šiem pasākumiem cita starpā jāļauj 
ieviest sadarbspējīgu nākamās paaudzes 
112 pakalpojumu, tostarp multivides 
lietojumprogrammas, ne vēlāk kā (četrus 
gadus pēc Regulas (XXX)*** stāšanās 
spēkā). Tomēr šos tehniskās izpildes 
pasākumus pieņem, neskarot un 
neietekmējot neatliekamās palīdzības 
dienestu organizēšanu, kas paliek vienīgi 
dalībvalstu kompetencē.

7.a Komisija uztur E.164 Eiropas 
neatliekamās palīdzības dienestu numuru 
datubāzi, lai nodrošinātu, ka ar tiem var 
sazināties no citas dalībvalsts.”;

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 37. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

__________________
* Eiropas Parlamenta un Komisijas [...]
Regula (ES) Nr. XXX/20XX, ar ko nosaka 
pasākumus saistībā ar Eiropas 
elektronisko sakaru vienoto tirgu un 
savienota kontinenta īstenošanu un groza 
Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK un Regulas (EK) 
Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 (OV 
L XXX, XX.XX.20XX., X lpp.).
** Eiropas Parlamenta un Komisijas [...]
Regula (ES) Nr. XXX/20XX, ar ko nosaka 
pasākumus sakarā ar Eiropas 
elektronisko sakaru vienoto tirgu un 
savienota kontinenta īstenošanu un groza 
Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK un Regulas (EK) 
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Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 (OV 
L XXX, XX.XX.20XX., X lpp.).
*** Eiropas Parlamenta un Komisijas [...]
Regula (ES) Nr. XXX/20XX, ar ko nosaka 
pasākumus sakarā ar Eiropas 
elektronisko sakaru vienoto tirgu un 
savienota kontinenta īstenošanu un groza 
Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK un Regulas (EK) 
Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 (OV 
L XXX, XX.XX.20XX., X lpp.).

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:EN:HTML)

Grozījums Nr. 313
Christian Engström

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
26. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2a) direktīvas 26. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka papildus 
citiem valsts neatliekamās palīdzības 
numuriem, ko nosaka valsts pārvaldes
iestādes, visi publiski pieejamu telefona 
pakalpojumu lietotāji, ieskaitot taksofonu 
lietotājus, var piezvanīt uz neatliekamās 
palīdzības dienestu par brīvu, izmantojot 
vienotu Eiropas neatliekamās palīdzības 
dienesta numuru "112".

„1. Dalībvalstis nodrošina, ka papildus 
citiem valsts neatliekamās palīdzības 
numuriem, ko nosaka valstu regulatīvās
iestādes, visi publiski pieejamu telefona 
pakalpojumu galalietotāji, ieskaitot 
taksofonu un privāto telesakaru tīklu 
lietotājus, var zvanīt neatliekamās 
palīdzības dienestam par brīvu, izmantojot 
vienotu Eiropas neatliekamās palīdzības 
dienesta numuru „112”.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)
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Grozījums Nr. 314
Christian Engström

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.b apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
26. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2b) direktīvas 26. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka zvani uz 
vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības 
dienesta numuru "112" tiek ir atbildēti 
un apstrādāti valsts neatliekamās 
palīdzības sistēmu organizācijai 
vispiemērojamākajā veidā un tīklu 
tehnoloģisko iespēju robežās.

„2. Dalībvalstis apspriežoties ar valstu 
regulatīvajām iestādēm, neatliekamās 
palīdzības dienestiem un pakalpojumu 
nodrošinātājiem, nodrošina, ka uzņēmumi, 
kas galalietotājiem piedāvā elektronisko 
sakaru pakalpojumus vietējo zvanu 
veikšanai uz numuru vai numuriem valsts 
numerācijas plānā, nodrošina piekļuvi 
neatliekamās palīdzības dienestiem.

Galalietotājiem ir tieša piekļuve numuram 
„112”, arī zvanot no privāta telesakaru
tīkla.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Grozījums Nr. 315
Christian Engström

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.c apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
26. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2c) direktīvas 26. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„3.a Komisija uztur Eiropas neatliekamās 
palīdzības dienestu numuru datubāzi 
E.164 formātā, lai nodrošinātu, ka 
neatliekamās palīdzības dienesti var 
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savstarpēji sazināties.”;

Or. en

Grozījums Nr. 316
Christian Engström

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.d apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
26. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2d) direktīvas 26. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu:

5. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgie 
uzņēmumi izsaucēja atrašanās vietas 
informāciju bez maksas dara pieejamu tai 
iestādei, kas nodrošina neatliekamās 
palīdzības izsaukumus, līdzko izsaukums 
sasniedz minēto iestādi. Šāda kārtība 
attiecas uz visiem zvaniem uz vienoto 
Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 
"112". Dalībvalstis var attiecināt šīs 
saistības uz valsts ātrās palīdzības dienestu 
numuriem. Kompetentās valsts regulatīvās 
iestādes nosaka zvanītāja atrašanās vietas 
informācijas precizitātes un uzticamības 
kritērijus.

„5. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgie 
uzņēmumi zvanītāja atrašanās vietas 
informāciju bez maksas dara pieejamu tai 
iestādei, kas nodrošina neatliekamās 
palīdzības izsaukumus, līdzko izsaukums 
sasniedz minēto iestādi. Šāda kārtība 
attiecas uz visiem zvaniem uz vienoto 
Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 
„112”, tostarp uz zvaniem no privātiem 
telesakaru tīkliem un viesabonēšanas 
zvaniem. Dalībvalstis var attiecināt šo 
pienākumu arī uz valsts ātrās palīdzības 
dienestu numuriem. Kompetentās 
regulatīvās iestādes nosaka zvanītāja 
atrašanās vietas informācijas precizitātes 
un uzticamības kritērijus.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:EN:PDF)

Grozījums Nr. 317
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.e apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
26.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2e) direktīvā iekļauj šādu pantu:
„26.a pants

Reversā ES „112” sistēma
Dalībvalstīm jānodrošina, izmantojot 
telesakaru tīklus, ka ir izveidota „reversa 
112” sakaru sistēma, kas attiecas uz visu 
ES teritoriju, tā ir universāla, 
daudzvalodu, pieejama, vienkārša un 
efektīva, lai brīdinātu sabiedrību 
nenovēršamas vai briestošas katastrofas 
vai nozīmīga ārkārtas stāvokļa gadījumā. 
Komisija pēc apspriešanās ar BEREC un 
civilās aizsardzības dienestiem ne vēlāk kā 
(divus gadus pēc Regulas (XXX)* 
stāšanās spēkā) nosaka standartus un 
specifikācijas, kas nepieciešamas šādas 
sistēmas izveidei, vienlaikus ņemot vērā 
pašreizējās valsts un reģionālās sistēmas 
un atbilstību tiesību aktiem par personas 
datu aizsardzību. Komisija nodrošina, ka 
„reversā 112” sistēma sāk darboties ne 
vēlāk kā (četrus gadus pēc (XXX)**
stāšanās spēkā).”;
__________________
* Eiropas Parlamenta un Komisijas [...]
Regula (ES) Nr. XXX/20XX, ar ko nosaka 
pasākumus sakarā ar Eiropas 
elektronisko sakaru vienoto tirgu un 
savienota kontinenta īstenošanu un groza 
Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK un Regulas (EK) 
Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 (OV 
L XXX, XX.XX.20XX., X lpp.).
** Eiropas Parlamenta un Komisijas [...]
Regula (ES) Nr. XXX/20XX, ar ko nosaka 
pasākumus sakarā ar Eiropas 
elektronisko sakaru vienoto tirgu un 
savienota kontinenta īstenošanu un groza 
Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK un Regulas (EK) 
Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 (OV 
L XXX, XX.XX.20XX., X lpp.).
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Or. fr

Grozījums Nr. 318
Toine Manders

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.f apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2f) direktīvas 30. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

Numuru pārnešanu un to sekojošu 
aktivēšanu veic pēc iespējas īsākā termiņā. 
Jebkurā gadījumā tiem abonentiem, kuri 
ir noslēguši līgumu par numura pārnešanu 
uz jaunu uzņēmumu, numuru aktivizē 
vienas darbdienas laikā.

„Numuru pārnešanu un tai sekojošu 
aktivēšanu veic pēc iespējas īsākā termiņā. 
Galalietotājiem, kuri ir noslēguši līgumu 
par numura pārnešanu uz jauna sakaru 
nodrošinātāja tīklu, minēto numuru 
aktivizē vienas darba dienas laikā pēc
šāda līguma noslēgšanas. Nodrošinātāja 
maiņas un numura pārnešanas procesu 
vada saņemošais publisko elektronisko
sakaru nodrošinātājs. Atbilstošu 
informāciju par nodrošinātāja maiņu 
galalietotāji saņem pirms šādas maiņas 
procesa un tā laikā, kā arī uzreiz pēc tam, 
kad tas ir pabeigts.

Neskarot pirmo daļu, kompetentas valsts
regulatīvās iestādes var noteikt vispārējo 
numuru pārcelšanas procesu, ņemot vērā
attiecīgās valsts noteikumus par 
līgumiem, tehnisko īstenojamību un 
nepieciešamību saglabāt pakalpojuma 
nepārtrauktību abonentam. Jebkurā 
gadījumā pakalpojuma zaudēšana numura 
pārnešanas procesā nepārsniedz vienu 
darba dienu. Kompetentās valsts iestādes, 
ja nepieciešams, ņem vērā arī noteikumus 
nolūkā nodrošināt abonentu aizsargātību 
pārslēgšanas procesā, un to, ka 
pārslēgšana uz citu pakalpojuma 
sniedzēju nenotiek pret viņu gribu.

Neskarot pirmo daļu, valstu kompetentās
iestādes var noteikt vispārējo numuru 
maiņas un pārnešanas procesu saskaņā ar 
BEREC pamatnostādnēm. Tās ņem vērā
nepieciešamo galalietotāju aizsardzību 
visā sakaru nodrošinātāja maiņas procesā 
un vajadzību nodrošināt šāda procesa 
efektivitāti. Jebkurā gadījumā pakalpojuma 
zaudēšana numura pārnešanas procesā 
nepārsniedz vienu darba dienu. 
Galalietotāju numurus nepārnes uz cita 
sakaru nodrošinātāja tīklu, ja tas ir pret 
viņu gribu.

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem 
tiek paredzētas atbilstīgas sankcijas, tostarp 
pienākums izmaksāt kompensācijas 
abonentiem, ja numuru pārnešana ir 
novēlota vai tās laikā pakalpojumu 

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem 
tiek paredzētas atbilstīgas sankcijas, tostarp 
pienākums izmaksāt kompensācijas 
abonentiem, ja uzņēmumi vai to pārstāvji 
kavē vai ļaunprātīgi izmanto numuru 
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sniedzēji ir pieļāvuši pārkāpumus vai tie 
pieļauti viņu vārdā.

pārnešanu.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Grozījums Nr. 319
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.f apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2f) direktīvas 30. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

4. Numuru pārnešanu un to sekojošu 
aktivēšanu veic pēc iespējas īsākā termiņā.
Jebkurā gadījumā tiem abonentiem, kuri 
ir noslēguši līgumu par numura pārnešanu 
uz jaunu uzņēmumu, numuru aktivizē 
vienas darbdienas laikā.

„4. Numuru pārnešanu un to sekojošu 
aktivēšanu veic pēc iespējas īsākā termiņā.
Galalietotājiem, kuri ir noslēguši līgumu 
par numura pārnešanu uz jaunu
pakalpojumu nodrošinātāju, minēto
numuru aktivizē vienas darba dienas laikā.

Neskarot pirmo daļu, kompetentas valsts 
regulatīvās iestādes var noteikt vispārējo 
numuru pārcelšanas procesu, ņemot vērā
attiecīgās valsts noteikumus par 
līgumiem, tehnisko īstenojamību un 
nepieciešamību saglabāt pakalpojuma 
nepārtrauktību abonentam. Jebkurā 
gadījumā pakalpojuma zaudēšana numura 
pārnešanas procesā nepārsniedz vienu 
darba dienu. Kompetentās valstu iestādes, 
ja nepieciešams, ņem vērā arī noteikumus 
nolūkā nodrošināt abonentu aizsargātību 
pārslēgšanas procesā, un to, ka
pārslēgšana uz citu pakalpojuma sniedzēju 
nenotiek pret viņu gribu.

Neskarot pirmo daļu, valstu kompetentās
iestādes var noteikt vispārējo
nodrošinātāja maiņas un numuru
pārnesamības procesu saskaņā ar BEREC 
pamatnostādnēm. Tās ņem vērā
nepieciešamo galalietotāju aizsardzību 
visā nodrošinātāja maiņas procesā un 
vajadzību nodrošināt šāda procesa 
efektivitāti. Jebkurā gadījumā pakalpojuma 
zaudēšana numura pārnešanas procesā 
nepārsniedz vienu darba dienu.
Galalietotāju numuru pārslēgšana uz citu 
pakalpojuma sniedzēju nenotiek pret viņu 
gribu.

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem 
tiek paredzētas atbilstīgas sankcijas, tostarp 
pienākums izmaksāt kompensācijas 
abonentiem, ja numuru pārnešana ir 
novēlota vai tās laikā pakalpojumu 
sniedzēji ir pieļāvuši pārkāpumus vai tie 

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem 
tiek paredzētas atbilstīgas sankcijas, tostarp 
pienākums izmaksāt kompensācijas 
abonentiem, ja uzņēmumi vai to pārstāvji 
kavē vai ļaunprātīgi izmanto numuru 
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pieļauti viņu vārdā. pārnešanu.”;

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Grozījums Nr. 320
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.f apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2f) direktīvas 30. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

4. Numuru pārnešanu un to sekojošu 
aktivēšanu veic pēc iespējas īsākā termiņā. 
Jebkurā gadījumā tiem abonentiem, kuri 
ir noslēguši līgumu par numura pārnešanu 
uz jaunu uzņēmumu, numuru aktivizē 
vienas darbdienas laikā.

„4. Numuru pārnešanu un tai sekojošu 
aktivēšanu veic pēc iespējas īsākā termiņā. 
Galalietotājiem, kuri ir noslēguši līgumu 
par numura pārnešanu uz jauna sakaru 
nodrošinātāja tīklu, minēto numuru 
aktivizē vienas darba dienas laikā no šāda 
līguma noslēgšanas.

Neskarot pirmo daļu, kompetentas valsts
regulatīvās iestādes var noteikt vispārējo 
numuru pārcelšanas procesu, ņemot vērā
attiecīgās valsts noteikumus par 
līgumiem, tehnisko īstenojamību un 
nepieciešamību saglabāt pakalpojuma 
nepārtrauktību abonentam. Jebkurā 
gadījumā pakalpojuma zaudēšana numura 
pārnešanas procesā nepārsniedz vienu 
darba dienu. Kompetentās valsts iestādes, 
ja nepieciešams, ņem vērā arī noteikumus 
nolūkā nodrošināt abonentu aizsargātību 
pārslēgšanas procesā, un to, ka 
pārslēgšana uz citu pakalpojuma 
sniedzēju nenotiek pret viņu gribu.

Neskarot pirmo daļu, valstu kompetentās
iestādes var noteikt vispārējo numuru 
maiņas un pārnešanas procesu saskaņā ar 
BEREC pamatnostādnēm. Tās ņem vērā
nepieciešamo galalietotāju aizsardzību 
visā sakaru nodrošinātāja maiņas 
procesā, vajadzību nodrošināt šāda 
procesa efektivitāti galalietotājam un to, 
ka sakaru nodrošinātāja maiņas 
procesiem nav nelabvēlīgas ietekmes uz 
konkurenci. Jebkurā gadījumā 
pakalpojuma zaudēšana numura pārnešanas 
procesā nepārsniedz vienu darba dienu. 
Galalietotāju numurus nepārnes uz cita 
sakaru nodrošinātāja tīklu, ja tas ir pret 
viņu gribu.

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem 
tiek paredzētas atbilstīgas sankcijas, tostarp 
pienākums izmaksāt kompensācijas 
abonentiem, ja numuru pārnešana ir 
novēlota vai tās laikā pakalpojumu 

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem 
tiek paredzētas atbilstīgas sankcijas, tostarp 
pienākums izmaksāt kompensācijas 
abonentiem, ja uzņēmumi vai to pārstāvji 
kavē vai ļaunprātīgi izmanto numuru 
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sniedzēji ir pieļāvuši pārkāpumus vai tie 
pieļauti viņu vārdā.

pārnešanu.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek aizstāts atzinuma projektā ietvertais 35. grozījums.

Grozījums Nr. 321
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.f apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2f) direktīvas 30. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

4. Numuru pārnešanu un to sekojošu 
aktivēšanu veic pēc iespējas īsākā termiņā. 
Jebkurā gadījumā tiem abonentiem, kuri 
ir noslēguši līgumu par numura pārnešanu 
uz jaunu uzņēmumu, numuru aktivizē 
vienas darbdienas laikā.

„4. Numuru pārnešanu un tai sekojošu 
aktivēšanu veic pēc iespējas īsākā termiņā. 
Galalietotājiem, kuri ir noslēguši līgumu 
par numura pārnešanu uz jauna sakaru 
nodrošinātāja tīklu, minēto numuru 
aktivizē vienas darba dienas laikā.

Neskarot pirmo daļu, kompetentas valsts
regulatīvās iestādes var noteikt vispārējo 
numuru pārcelšanas procesu, ņemot vērā
attiecīgās valsts noteikumus par 
līgumiem, tehnisko īstenojamību un 
nepieciešamību saglabāt pakalpojuma 
nepārtrauktību abonentam. Jebkurā 
gadījumā pakalpojuma zaudēšana numura 
pārnešanas procesā nepārsniedz vienu 
darba dienu. Kompetentās valsts iestādes, 
ja nepieciešams, ņem vērā arī noteikumus 
nolūkā nodrošināt abonentu aizsargātību 
pārslēgšanas procesā, un to, ka 
pārslēgšana uz citu pakalpojuma 
sniedzēju nenotiek pret viņu gribu.

Neskarot pirmo daļu, valstu kompetentās
iestādes var noteikt vispārējo numuru 
maiņas un pārnešanas procesu saskaņā ar 
BEREC pamatnostādnēm. Tās ņem vērā
nepieciešamo galalietotāju aizsardzību 
visā sakaru nodrošinātāja maiņas procesā 
un vajadzību nodrošināt šāda procesa 
efektivitāti. Jebkurā gadījumā pakalpojuma 
zaudēšana numura pārnešanas procesā 
nepārsniedz vienu darba dienu. 
Galalietotāju numurus nepārnes uz cita 
sakaru nodrošinātāja tīklu, ja tas ir pret 
viņu gribu.

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem 
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tiek paredzētas atbilstīgas sankcijas, tostarp 
pienākums izmaksāt kompensācijas 
abonentiem, ja numuru pārnešana ir 
novēlota vai tās laikā pakalpojumu 
sniedzēji ir pieļāvuši pārkāpumus vai tie 
pieļauti viņu vārdā.

tiek paredzētas atbilstīgas sankcijas, tostarp 
pienākums izmaksāt kompensācijas 
abonentiem, ja uzņēmumi vai to pārstāvji 
kavē vai ļaunprātīgi izmanto numuru 
pārnešanu.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Pamatojums

Izmaiņas veiktas atbilstoši referenta ierosinājumam. Tomēr numuru pārnešana vienas dienas 
laikā no šāda līguma noslēgšanas ne vienmēr ir iespējama. Pirmkārt, ir gadījumi, kad tiek 
panākta skaidra vienošanās, ka pārnešana notiks vēlāk, un, otrkārt, izņēmuma gadījumos un 
atkarībā no iesaistītās fiksētā tīkla infrastruktūras pārnešanas process var ietvert 
inženiertehniskos darbus uz vietas, kurus varētu būt grūti nodrošināt laikā.

Grozījums Nr. 322
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.g apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Nodrošinātāja maiņas un numura 
pārnešanas procesu vada saņemošais 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs. Atbilstošu informāciju par 
nodrošinātāja maiņu galalietotāji saņem 
pirms nodrošinātāja maiņas procesa un tā 
laikā, kā arī uzreiz pēc tam, kad tas ir 
pabeigts. Galalietotāju numurus nepārnes 
uz cita sakaru nodrošinātāja tīklu, ja tas 
ir pret viņu gribu.

Or. pt

Pamatojums

Šā teksta pārcelšana no priekšlikuma regulai (30. panta 4. punkts) uz Universālo 
pakalpojumu direktīvu precizē sakaru nodrošinātāju pienākumus numuru pārnešanas 
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procesā.

Grozījums Nr. 323
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.h apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis liek publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem, kas kavē vai 
ļaunprātīgi izmanto nodrošinātāja maiņu, 
tostarp nedara pieejamu informāciju, 
kura vajadzīga savlaicīgai maiņai, 
izmaksāt kompensāciju galalietotājiem, 
kuriem nācies saskarties ar šādu 
kavēšanos vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Or. pt

Pamatojums

Skaidrības nolūkā šie noteikumi ir pārcelti no priekšlikuma regulai uz Universālo 
pakalpojumu direktīvu.

Grozījums Nr. 324
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.i apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2i) direktīvas 30. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„5.a Ja patērētājiem piedāvātais 
pakalpojumu komplekts ietver vismaz 
pieslēgumu elektronisko sakaru tīklam vai 
vienu elektronisko sakaru pakalpojumu, 
šo pantu piemēro (attiecīgā gadījumā —
kopīgi) minētajiem komplekta 
elementiem, turklāt neatkarīgi no 
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jebkādiem atbilstīgiem noteikumiem, kas 
attiecas uz lineārās apraides pakalpojumu 
komplektu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Christian Engström

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) pievieno šādu 4.a pantu: svītrots
„4.a pants

1. Šo pantu piemēro viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri: 
a) pēc noklusējuma un visās savās 
attiecīgajās mazumtirdzniecības paketēs, 
kurās ietverti regulēti viesabonēšanas 
pakalpojumi, piemērojamos iekšzemes 
pakalpojumu tarifus piemēro gan 
iekšzemes pakalpojumiem, gan regulētiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem visā 
Savienībā tāpat kā tad, ja regulētos 
viesabonēšanas pakalpojumus patērētu 
vietējā tīklā;
b) izmantojot savus tīklus vai divpusējos 
vai daudzpusējos viesabonēšanas līgumus, 
kas noslēgti ar citiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, nodrošina, ka 
a) apakšpunktā paredzētos noteikumus 
ievēro vismaz viens viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs visās dalībvalstīs.
2. Panta 1., 6. un 7. punkts neliedz 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam 
atbilstīgi saprātīgas izmantošanas 
kritērijam ierobežot regulētu 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanu par 
piemērojamo iekšzemes pakalpojumu 
tarifu. Visus saprātīgas izmantošanas 
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kritērijus piemēro tādā veidā, lai 
patērētāji, kas izmanto viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēja piedāvātās 
dažādās iekšzemes mazumtirdzniecības 
paketes, regulāri ceļojot pa Savienību, 
spētu pārliecinoši kopēt tipisko iekšzemes 
patēriņa modeli, kas saistīts ar 
attiecīgajām iekšzemes 
mazumtirdzniecības paketēm. 
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, 
kas izmanto šādu iespēju, saskaņā ar 
Regulas XXX/2014 25. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu publicē un saskaņā ar 
minētās regulas XXX/2014 26. panta 
1. punkta b) un c) apakšpunktu iekļauj 
savos līgumos detalizētu kvantitatīvu 
informāciju par to, kā piemēro saprātīgas 
izmantošanas kritēriju, un šajā saistībā 
atsaucas uz attiecīgās mazumtirdzniecības 
paketes galvenajiem cenas, apjoma vai 
cita veida parametriem.
Līdz 2014. gada 31. decembrim BEREC, 
pirms tam apspriežoties ar ieinteresētajām 
pusēm un ciešā sadarbībā ar Komisiju, 
nosaka vispārīgas pamatnostādnes par 
saprātīgas izmantošanas kritēriju 
piemērošanu mazumtirdzniecības
līgumiem, kurus sagatavo šajā pantā 
paredzētie viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji. Šādas pamatnostādnes BEREC 
nosaka, ņemot vērā vispārējo mērķi, kurš 
izklāstīts pirmajā daļā, un tajās jo īpaši 
ņem vērā cenu un patēriņa modeļu 
izmaiņas dalībvalstīs, iekšzemes cenu 
līmeņu konverģences pakāpi visā 
Savienībā, jebkādu novērojamu ietekmi, 
ko viesabonēšanas pakalpojumi iekšzemes 
cenu līmenī rada attiecībā uz šādu tarifu 
izmaiņām, kā arī tādu viesabonēšanas 
tarifu izmaiņas vairumtirdzniecības tirgū, 
ko piemēro nelīdzsvarotai datplūsmai 
starp viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem.
Kompetentā valsts regulatīvā iestāde 
pārrauga un uzrauga saprātīgas 
izmantošanas kritēriju piemērošanu, 
maksimāli ņemot vērā BEREC vispārējās 
pamatnostādnes, tiklīdz tās ir pieņemtas, 
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un nodrošina, lai netiktu piemēroti 
nepamatoti noteikumi.
3. Individuāli tiešie lietotāji, kam 
pakalpojumus sniedz šajā pantā 
paredzētais viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs, var pēc sava pieprasījuma 
izdarīt apzinātu un skaidru izvēli un 
atteikties no regulētu viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanas par 
piemērojamo iekšzemes pakalpojumu 
tarifu, kāds noteikts konkrētajā 
mazumtirdzniecības paketē, un tā vietā 
saņemt citas priekšrocības, ko piedāvā 
minētais pakalpojumu sniedzējs. Šādiem 
tiešajiem lietotājiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs atgādina par 
viesabonēšanas priekšrocībām, kas 
tādējādi tiktu zaudētas. Valstu regulatīvās 
iestādes jo īpaši pārrauga to, vai šajā 
pantā paredzētie viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji veic tādu 
uzņēmējdarbību, kas novestu pie 
noklusējuma režīma apiešanas.
4. Regulētas viesabonēšanas 
mazumtirdzniecības maksas, kas 
izklāstītas 8., 10. un 13. pantā, neattiecas 
uz viesabonēšanas pakalpojumiem, ko 
piedāvā šajā pantā paredzētais 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, 
ciktāl maksu par šādiem pakalpojumiem 
nosaka pēc piemērojamajiem iekšzemes 
pakalpojumu tarifiem.
Ja šajā pantā paredzētais viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs piemēro maksas, 
kuras atšķiras no piemērojamajiem 
iekšzemes pakalpojumu tarifiem par 
regulētu viesabonēšanas pakalpojumu 
izmantošanu tādā apmērā, kas saskaņā ar 
2. punktu pārsniedz šādu pakalpojumu 
saprātīgu izmantošanu, vai ja individuāls 
tiešais lietotājs saskaņā ar 3. punktu 
nepārprotami atsakās no regulētu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
izmantošanas par iekšzemes pakalpojumu 
tarifu, maksas par šiem regulētajiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem 
nepārsniedz 8., 10. un 13. pantā noteiktās 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības 
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maksas.
5. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, 
kurš vēlas atsaukties uz šo pantu, nosūta 
BEREC birojam savu deklarāciju un 
visus divpusējos vai daudzpusējos 
līgumus, ar kuriem tas izpilda 1. punktā 
paredzētos nosacījumus, kā arī visas tajos 
veiktās izmaiņas. Viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs paziņotajā 
informācijā iekļauj pierādījumu tam, ka 
šo paziņojumu apstiprina paziņoto 
divpusējo vai daudzpusējo viesabonēšanas 
līgumu līgumpartneri.
6. Laikposmā no 2014. gada 1. jūlija līdz 
2016. gada 30. jūnijam viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri neatbilst 
1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, šo 
pantu piemēro tad, ja tie atbilst šādiem 
nosacījumiem:
a) viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
nosūta BEREC birojam savu deklarāciju 
un visus attiecīgos divpusējos vai 
daudzpusējos viesabonēšanas līgumus 
atbilstīgi 5. pantam, konkrēti atsaucoties 
uz šo punktu;
b) izmantojot savus tīklus vai divpusējos 
vai daudzpusējos viesabonēšanas līgumus, 
kas noslēgti ar citiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka c), 
d) un e) apakšpunktā paredzētie 
nosacījumi ir izpildīti vismaz 
17 dalībvalstīs, aptverot 70 % Savienības 
iedzīvotāju;
c) gan viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs, gan visi līgumpartneri 
b) apakšpunkta nozīmē apņemas vēlākais 
no 2014. gada 1. jūlija vai no paziņošanas 
dienas (atkarībā no tā, kurš datums ir 
vēlāks) darīt pieejamu un aktīvi piedāvāt 
vismaz vienu mazumtirdzniecības paketi, 
kurā piedāvāta tāda tarifu izvēle, saskaņā 
ar kuru piemērojamo iekšzemes 
pakalpojumu tarifu piemēro gan 
iekšzemes pakalpojumiem, gan regulētiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem visā 
Savienībā tā, it kā šie regulētie 
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viesabonēšanas pakalpojumi tiktu 
izmantoti vietējā sakaru tīklā;
d) gan viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs, gan visi līgumpartneri 
b) apakšpunkta nozīmē apņemas vēlākais 
no 2015. gada 1. jūlija vai no paziņošanas 
dienas (atkarībā no tā, kurš datums ir 
vēlāks) darīt pieejamu un aktīvi piedāvāt 
šādu tarifu izvēli mazumtirdzniecības 
paketēs, kuras minētā gada 1. janvārī ir 
izmantojuši vismaz 50 % no attiecīgās 
klientu bāzes;
e) gan viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs, gan visi līgumpartneri 
b) apakšpunkta nozīmē apņemas vēlākais 
no 2016. gada 1. jūlija attiecībā uz visām 
savām mazumtirdzniecības paketēm 
ievērot 1. punkta b) apakšpunktu.
Gan šajā pantā paredzētais 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, 
gan visi līgumpartneri b) apakšpunkta 
nozīmē, izvēloties alternatīvu 
d) apakšpunktā minētajām saistībām, var 
apņemties vēlākais no 2015. gada 1. jūlija 
vai no paziņošanas dienas (atkarībā no tā, 
kurš datums ir vēlāks) nodrošināt, ka 
jebkuras viesabonēšanas papildmaksas, 
kas piemērotas papildus piemērojamajam 
iekšzemes pakalpojumu tarifam, tās 
dažādās mazumtirdzniecības paketēs, 
kopumā nepārsniedz 50 % no tām 
papildmaksām, kas ir piemērojamas 
minētajās paketēs 2015. gada 1. janvārī, 
neatkarīgi no tā, vai šādas papildmaksas 
aprēķina, pamatojoties uz viesabonēšanas 
vienībām (piemēram, balss minūtes vai 
megabaiti), periodiem (piemēram, dienas 
vai nedēļas) vai jebkādiem citiem 
līdzekļiem vai to kombināciju. 
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji, 
uz kuriem attiecas šis punkts, valsts 
regulatīvajai iestādei apliecina atbilstību 
prasībai par 50 % samazinājumu un 
sniedz visus vajadzīgos pierādījumus, kuri 
tiem pieprasīti.
Ja šajā pantā paredzētais viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar pirmās 
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daļas a) apakšpunktu nosūta BEREC 
birojam savu deklarāciju un visus 
attiecīgos divpusējos vai daudzpusējos 
līgumus, un tādējādi tam ir piemērojams 
šis punkts, tad vismaz līdz 2018. gada 
1. jūlijam gan paziņojumu sniedzošajam 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam, 
gan visiem līgumpartneriem 
b) apakšpunkta nozīmē jāievēro savas 
attiecīgās saistības saskaņā ar pirmās 
daļas c), d) un e) apakšpunktu, tostarp 
jebkuras saistības, kas ir alternatīvas 
minētās daļas d) apakšpunktā 
paredzētajām saistībām.
7. Laikposmā no 2014. gada 1. jūlija līdz 
2016. gada 30. jūnijam viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri neatbilst 
1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, šo 
pantu piemēro tad, ja tie atbilst šādiem 
nosacījumiem:
a) viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
nosūta BEREC birojam savu deklarāciju 
un visus attiecīgos divpusējos vai 
daudzpusējos viesabonēšanas līgumus 
atbilstīgi 5. pantam, konkrēti atsaucoties 
uz šo punktu;
b) izmantojot savus tīklus vai divpusējos 
vai daudzpusējos viesabonēšanas līgumus, 
kas noslēgti ar citiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka 
vēlākais no 2014. gada 1. jūlija vai no 
paziņošanas dienas (atkarībā no tā, kurš 
datums ir vēlāks) 1. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir 
izpildīti vismaz 10 dalībvalstīs, aptverot 
30 % Savienības iedzīvotāju;
c) izmantojot savus tīklus vai divpusējos 
vai daudzpusējos viesabonēšanas līgumus, 
kas noslēgti ar citiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka
vēlākais no 2015. gada 1. jūlija vai no 
paziņošanas dienas (atkarībā no tā, kurš 
datums ir vēlāks) 1. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir 
izpildīti vismaz 14 dalībvalstīs, aptverot 
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50 % Savienības iedzīvotāju;
d) izmantojot savus tīklus vai divpusējos 
vai daudzpusējos viesabonēšanas līgumus, 
kas noslēgti ar citiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka 
vēlākais no 2016. gada 1. jūlija 1. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir 
izpildīti vismaz 17 dalībvalstīs, aptverot 
70 % Savienības iedzīvotāju.
Ja šajā pantā paredzētais viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar pirmās 
daļas a) apakšpunktu nosūta BEREC 
birojam savu deklarāciju un visus 
attiecīgos divpusējos vai daudzpusējos 
līgumus un tādējādi tam ir piemērojams 
šis punkts, tad vismaz līdz 2018. gada 
1. jūlijam gan paziņojumu sniedzošajam 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam, 
gan visiem līgumpartneriem 
b) apakšpunkta nozīmē jāievēro savas 
attiecīgās saistības, lai panāktu atbilstību 
pirmā punkta a) apakšpunkta 
nosacījumiem.
8. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
godprātīgi apspriež pasākumus nolūkā 
ieviest divpusējos vai daudzpusējos 
viesabonēšanas līgumus ar taisnīgiem un 
pamatotiem noteikumiem, ņemot vērā 
mērķi, kam atbilstīgi šādiem ar citiem 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
noslēgtiem līgumiem jāļauj virtuāli 
paplašināt vietējā sakaru tīkla pārklājumu 
un visiem šajā pantā paredzētajiem 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
ilgtspējīgi sniegt regulētus 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumus tādā pašā cenu līmenī, 
kāds ir to attiecīgajiem iekšzemes mobilo 
sakaru pakalpojumiem.
9. Atkāpjoties no 1. punkta, pēc 
2016. gada 1. jūlija šo pantu piemēro šajā 
pantā paredzētajiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, ja šie 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
apliecina, ka ir centušies godprātīgi 
izveidot vai paplašināt divpusējos vai 



PE524.526v01-00 218/244 AM\1010616LV.doc

LV

daudzpusējos viesabonēšanas līgumus, 
pamatojoties uz taisnīgiem un pamatotiem 
noteikumiem visās dalībvalstīs, kurās tie 
pagaidām nav izpildījuši 1. punkta 
prasības, un nav spējuši nodrošināt 
divpusējo vai daudzpusējo viesabonēšanas 
līgumu ar citiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem vienā vai 
vairākās dalībvalstīs, ar nosacījumu, ka 
tās atbilst 6. punkta b) apakšpunktā 
minētajam nosacījumam par minimālo 
tīkla pārklājumu un visiem citiem 
attiecīgajiem šā panta noteikumiem. 
Šādos gadījumos šajā pantā paredzētie 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji arī 
turpmāk cenšas ieviest saprātīgus 
noteikumus par viesabonēšanas līgumu 
noslēgšanu ar viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēju no jebkuras 
nepārstāvētās dalībvalsts.
10. Ja alternatīvam viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējam jau ir piešķirta 
piekļuve iekšzemes pakalpojumu sniedzēja 
klientiem saskaņā ar 4. panta 1. punktu 
un veikti vajadzīgie ieguldījumi, kas ļautu 
piedāvāt šiem klientiem savus 
pakalpojumus, šādam iekšzemes 
pakalpojumu sniedzējam trīs gadu pārejas 
periodā 4. panta 7. punktu nepiemēro. 
Pārejas periods neskar nepieciešamību 
ievērot garāku līguma termiņu, par kuru 
panākta vienošanās ar alternatīvo 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju.
11. Šis pants neskar Savienības 
konkurences noteikumu piemērošanu 
divpusējiem un daudzpusējiem 
viesabonēšanas līgumiem.”;

Or. en

Grozījums Nr. 326
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
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4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) pievieno šādu 4.a pantu: svītrots
„4.a pants

1. Šo pantu piemēro viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri:
a) pēc noklusējuma un visās savās 
attiecīgajās mazumtirdzniecības paketēs, 
kurās ietverti regulēti viesabonēšanas 
pakalpojumi, piemērojamos iekšzemes 
pakalpojumu tarifus piemēro gan 
iekšzemes pakalpojumiem, gan regulētiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem visā 
Savienībā tāpat kā tad, ja regulētos 
viesabonēšanas pakalpojumus patērētu 
vietējā tīklā;
b) izmantojot savus tīklus vai divpusējos 
vai daudzpusējos viesabonēšanas līgumus, 
kas noslēgti ar citiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, nodrošina, ka 
a) apakšpunktā paredzētos noteikumus 
ievēro vismaz viens viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs visās dalībvalstīs.
2. Panta 1., 6. un 7. punkts neliedz 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam 
atbilstīgi saprātīgas izmantošanas 
kritērijam ierobežot regulētu 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanu par 
piemērojamo iekšzemes pakalpojumu 
tarifu. Visus saprātīgas izmantošanas 
kritērijus piemēro tādā veidā, lai 
patērētāji, kas izmanto viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēja piedāvātās 
dažādās iekšzemes mazumtirdzniecības 
paketes, regulāri ceļojot pa Savienību, 
spētu pārliecinoši kopēt tipisko iekšzemes 
patēriņa modeli, kas saistīts ar 
attiecīgajām iekšzemes 
mazumtirdzniecības paketēm. 
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, 
kas izmanto šādu iespēju, saskaņā ar 
Regulas XXX/2014 25. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu publicē un saskaņā ar 
minētās regulas XXX/2014 26. panta 
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1. punkta b) un c) apakšpunktu iekļauj 
savos līgumos detalizētu kvantitatīvu 
informāciju par to, kā piemēro saprātīgas 
izmantošanas kritēriju, un šajā saistībā 
atsaucas uz attiecīgās mazumtirdzniecības 
paketes galvenajiem cenas, apjoma vai 
cita veida parametriem.
Līdz 2014. gada 31. decembrim BEREC, 
pirms tam apspriežoties ar ieinteresētajām 
pusēm un ciešā sadarbībā ar Komisiju, 
nosaka vispārīgas pamatnostādnes par 
saprātīgas izmantošanas kritēriju 
piemērošanu mazumtirdzniecības 
līgumiem, kurus sagatavo šajā pantā 
paredzētie viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji. Šādas pamatnostādnes BEREC 
nosaka, ņemot vērā vispārējo mērķi, kurš 
izklāstīts pirmajā daļā, un tajās jo īpaši 
ņem vērā cenu un patēriņa modeļu 
izmaiņas dalībvalstīs, iekšzemes cenu 
līmeņu konverģences pakāpi visā 
Savienībā, jebkādu novērojamu ietekmi, 
ko viesabonēšanas pakalpojumi iekšzemes 
cenu līmenī rada attiecībā uz šādu tarifu 
izmaiņām, kā arī tādu viesabonēšanas 
tarifu izmaiņas vairumtirdzniecības tirgū, 
ko piemēro nelīdzsvarotai datplūsmai 
starp viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējiem.
Kompetentā valsts regulatīvā iestāde 
pārrauga un uzrauga saprātīgas 
izmantošanas kritēriju piemērošanu, 
maksimāli ņemot vērā BEREC vispārējās 
pamatnostādnes, tiklīdz tās ir pieņemtas, 
un nodrošina, lai netiktu piemēroti 
nepamatoti noteikumi.
3. Individuāli tiešie lietotāji, kam 
pakalpojumus sniedz šajā pantā 
paredzētais viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs, var pēc sava pieprasījuma 
izdarīt apzinātu un skaidru izvēli un 
atteikties no regulētu viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanas par 
piemērojamo iekšzemes pakalpojumu 
tarifu, kāds noteikts konkrētajā 
mazumtirdzniecības paketē, un tā vietā 
saņemt citas priekšrocības, ko piedāvā 
minētais pakalpojumu sniedzējs. Šādiem 
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tiešajiem lietotājiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs atgādina par 
viesabonēšanas priekšrocībām, kas 
tādējādi tiktu zaudētas. Valstu regulatīvās 
iestādes jo īpaši pārrauga to, vai šajā 
pantā paredzētie viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji veic tādu 
uzņēmējdarbību, kas novestu pie 
noklusējuma režīma apiešanas.
4. Regulētas viesabonēšanas 
mazumtirdzniecības maksas, kas 
izklāstītas 8., 10. un 13. pantā, neattiecas 
uz viesabonēšanas pakalpojumiem, ko 
piedāvā šajā pantā paredzētais 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, 
ciktāl maksu par šādiem pakalpojumiem 
nosaka pēc piemērojamajiem iekšzemes 
pakalpojumu tarifiem.
Ja šajā pantā paredzētais viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs piemēro maksas, 
kuras atšķiras no piemērojamajiem 
iekšzemes pakalpojumu tarifiem par 
regulētu viesabonēšanas pakalpojumu 
izmantošanu tādā apmērā, kas saskaņā ar 
2. punktu pārsniedz šādu pakalpojumu 
saprātīgu izmantošanu, vai ja individuāls 
tiešais lietotājs saskaņā ar 3. punktu 
nepārprotami atsakās no regulētu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
izmantošanas par iekšzemes pakalpojumu 
tarifu, maksas par šiem regulētajiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem 
nepārsniedz 8., 10. un 13. pantā noteiktās 
viesabonēšanas mazumtirdzniecības 
maksas.
5. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, 
kurš vēlas atsaukties uz šo pantu, nosūta 
BEREC birojam savu deklarāciju un 
visus divpusējos vai daudzpusējos 
līgumus, ar kuriem tas izpilda 1. punktā 
paredzētos nosacījumus, kā arī visas tajos 
veiktās izmaiņas. Viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs paziņotajā 
informācijā iekļauj pierādījumu tam, ka 
šo paziņojumu apstiprina paziņoto 
divpusējo vai daudzpusējo viesabonēšanas 
līgumu līgumpartneri.
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6. Laikposmā no 2014. gada 1. jūlija līdz 
2016. gada 30. jūnijam viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri neatbilst 
1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, šo 
pantu piemēro tad, ja tie atbilst šādiem 
nosacījumiem:
a) viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
nosūta BEREC birojam savu deklarāciju 
un visus attiecīgos divpusējos vai 
daudzpusējos viesabonēšanas līgumus 
atbilstīgi 5. pantam, konkrēti atsaucoties 
uz šo punktu;
b) izmantojot savus tīklus vai divpusējos 
vai daudzpusējos viesabonēšanas līgumus, 
kas noslēgti ar citiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka c), 
d) un e) apakšpunktā paredzētie
nosacījumi ir izpildīti vismaz 
17 dalībvalstīs, aptverot 70 % Savienības 
iedzīvotāju;
c) gan viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs, gan visi līgumpartneri 
b) apakšpunkta nozīmē apņemas vēlākais 
no 2014. gada 1. jūlija vai no paziņošanas 
dienas (atkarībā no tā, kurš datums ir 
vēlāks) darīt pieejamu un aktīvi piedāvāt 
vismaz vienu mazumtirdzniecības paketi, 
kurā piedāvāta tāda tarifu izvēle, saskaņā 
ar kuru piemērojamo iekšzemes 
pakalpojumu tarifu piemēro gan 
iekšzemes pakalpojumiem, gan regulētiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem visā 
Savienībā tā, it kā šie regulētie 
viesabonēšanas pakalpojumi tiktu 
izmantoti vietējā sakaru tīklā;
d) gan viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs, gan visi līgumpartneri 
b) apakšpunkta nozīmē apņemas vēlākais 
no 2015. gada 1. jūlija vai no paziņošanas 
dienas (atkarībā no tā, kurš datums ir 
vēlāks) darīt pieejamu un aktīvi piedāvāt 
šādu tarifu izvēli mazumtirdzniecības 
paketēs, kuras minētā gada 1. janvārī ir 
izmantojuši vismaz 50 % no attiecīgās 
klientu bāzes;
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e) gan viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs, gan visi līgumpartneri 
b) apakšpunkta nozīmē apņemas vēlākais 
no 2016. gada 1. jūlija attiecībā uz visām 
savām mazumtirdzniecības paketēm 
ievērot 1. punkta b) apakšpunktu.
Gan šajā pantā paredzētais 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, 
gan visi līgumpartneri b) apakšpunkta 
nozīmē, izvēloties alternatīvu 
d) apakšpunktā minētajām saistībām, var 
apņemties vēlākais no 2015. gada 1. jūlija 
vai no paziņošanas dienas (atkarībā no tā, 
kurš datums ir vēlāks) nodrošināt, ka 
jebkuras viesabonēšanas papildmaksas, 
kas piemērotas papildus piemērojamajam 
iekšzemes pakalpojumu tarifam, tās 
dažādās mazumtirdzniecības paketēs, 
kopumā nepārsniedz 50 % no tām 
papildmaksām, kas ir piemērojamas 
minētajās paketēs 2015. gada 1. janvārī, 
neatkarīgi no tā, vai šādas papildmaksas 
aprēķina, pamatojoties uz viesabonēšanas 
vienībām (piemēram, balss minūtes vai 
megabaiti), periodiem (piemēram, dienas 
vai nedēļas) vai jebkādiem citiem 
līdzekļiem vai to kombināciju. 
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji, 
uz kuriem attiecas šis punkts, valsts 
regulatīvajai iestādei apliecina atbilstību 
prasībai par 50 % samazinājumu un 
sniedz visus vajadzīgos pierādījumus, kuri 
tiem pieprasīti.
Ja šajā pantā paredzētais viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar pirmās 
daļas a) apakšpunktu nosūta BEREC 
birojam savu deklarāciju un visus 
attiecīgos divpusējos vai daudzpusējos 
līgumus, un tādējādi tam ir piemērojams 
šis punkts, tad vismaz līdz 2018. gada 
1. jūlijam gan paziņojumu sniedzošajam 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam,
gan visiem līgumpartneriem 
b) apakšpunkta nozīmē jāievēro savas 
attiecīgās saistības saskaņā ar pirmās 
daļas c), d) un e) apakšpunktu, tostarp 
jebkuras saistības, kas ir alternatīvas 
minētās daļas d) apakšpunktā 
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paredzētajām saistībām.
7. Laikposmā no 2014. gada 1. jūlija līdz 
2016. gada 30. jūnijam viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri neatbilst 
1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, šo 
pantu piemēro tad, ja tie atbilst šādiem 
nosacījumiem:
a) viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
nosūta BEREC birojam savu deklarāciju 
un visus attiecīgos divpusējos vai 
daudzpusējos viesabonēšanas līgumus 
atbilstīgi 5. pantam, konkrēti atsaucoties 
uz šo punktu;
b) izmantojot savus tīklus vai divpusējos 
vai daudzpusējos viesabonēšanas līgumus, 
kas noslēgti ar citiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka 
vēlākais no 2014. gada 1. jūlija vai no 
paziņošanas dienas (atkarībā no tā, kurš 
datums ir vēlāks) 1. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir 
izpildīti vismaz 10 dalībvalstīs, aptverot 
30 % Savienības iedzīvotāju;
c) izmantojot savus tīklus vai divpusējos 
vai daudzpusējos viesabonēšanas līgumus, 
kas noslēgti ar citiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka 
vēlākais no 2015. gada 1. jūlija vai no 
paziņošanas dienas (atkarībā no tā, kurš 
datums ir vēlāks) 1. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir 
izpildīti vismaz 14 dalībvalstīs, aptverot 
50 % Savienības iedzīvotāju;
d) izmantojot savus tīklus vai divpusējos 
vai daudzpusējos viesabonēšanas līgumus, 
kas noslēgti ar citiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka 
vēlākais no 2016. gada 1. jūlija 1. punkta 
a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir 
izpildīti vismaz 17 dalībvalstīs, aptverot 
70 % Savienības iedzīvotāju.
Ja šajā pantā paredzētais viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar pirmās 
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daļas a) apakšpunktu nosūta BEREC 
birojam savu deklarāciju un visus 
attiecīgos divpusējos vai daudzpusējos 
līgumus un tādējādi tam ir piemērojams 
šis punkts, tad vismaz līdz 2018. gada 
1. jūlijam gan paziņojumu sniedzošajam 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam, 
gan visiem līgumpartneriem 
b) apakšpunkta nozīmē jāievēro savas 
attiecīgās saistības, lai panāktu atbilstību 
pirmā punkta a) apakšpunkta 
nosacījumiem.
8. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
godprātīgi apspriež pasākumus nolūkā 
ieviest divpusējos vai daudzpusējos 
viesabonēšanas līgumus ar taisnīgiem un 
pamatotiem noteikumiem, ņemot vērā 
mērķi, kam atbilstīgi šādiem ar citiem 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
noslēgtiem līgumiem jāļauj virtuāli 
paplašināt vietējā sakaru tīkla pārklājumu 
un visiem šajā pantā paredzētajiem 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem 
ilgtspējīgi sniegt regulētus 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumus tādā pašā cenu līmenī, 
kāds ir to attiecīgajiem iekšzemes mobilo 
sakaru pakalpojumiem.
9. Atkāpjoties no 1. punkta, pēc 
2016. gada 1. jūlija šo pantu piemēro šajā 
pantā paredzētajiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, ja šie 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
apliecina, ka ir centušies godprātīgi 
izveidot vai paplašināt divpusējos vai 
daudzpusējos viesabonēšanas līgumus, 
pamatojoties uz taisnīgiem un pamatotiem 
noteikumiem visās dalībvalstīs, kurās tie 
pagaidām nav izpildījuši 1. punkta 
prasības, un nav spējuši nodrošināt 
divpusējo vai daudzpusējo viesabonēšanas 
līgumu ar citiem viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem vienā vai 
vairākās dalībvalstīs, ar nosacījumu, ka 
tās atbilst 6. punkta b) apakšpunktā 
minētajam nosacījumam par minimālo 
tīkla pārklājumu un visiem citiem 
attiecīgajiem šā panta noteikumiem. 
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Šādos gadījumos šajā pantā paredzētie 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji arī 
turpmāk cenšas ieviest saprātīgus 
noteikumus par viesabonēšanas līgumu 
noslēgšanu ar viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēju no jebkuras 
nepārstāvētās dalībvalsts.
10. Ja alternatīvam viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējam jau ir piešķirta 
piekļuve iekšzemes pakalpojumu sniedzēja 
klientiem saskaņā ar 4. panta 1. punktu 
un veikti vajadzīgie ieguldījumi, kas ļautu 
piedāvāt šiem klientiem savus 
pakalpojumus, šādam iekšzemes 
pakalpojumu sniedzējam trīs gadu pārejas 
periodā 4. panta 7. punktu nepiemēro. 
Pārejas periods neskar nepieciešamību 
ievērot garāku līguma termiņu, par kuru 
panākta vienošanās ar alternatīvo 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju.
11. Šis pants neskar Savienības 
konkurences noteikumu piemērošanu 
divpusējiem un daudzpusējiem 
viesabonēšanas līgumiem.”;

Or. en

Grozījums Nr. 327
Christian Engström

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
4.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Individuāli tiešie lietotāji, kam 
pakalpojumus sniedz šajā pantā 
paredzētais viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs, var pēc sava pieprasījuma 
izdarīt apzinātu un skaidru izvēli un 
atteikties no regulētu viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanas par 
piemērojamo iekšzemes pakalpojumu 
tarifu, kāds noteikts konkrētajā 

svītrots
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mazumtirdzniecības paketē, un tā vietā 
saņemt citas priekšrocības, ko piedāvā 
minētais pakalpojumu sniedzējs. Šādiem 
tiešajiem lietotājiem viesabonēšanas
pakalpojumu sniedzējs atgādina par 
viesabonēšanas priekšrocībām, kas 
tādējādi tiktu zaudētas. Valstu regulatīvās 
iestādes jo īpaši pārrauga to, vai šajā 
pantā paredzētie viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji veic tādu 
uzņēmējdarbību, kas novestu pie 
noklusējuma režīma apiešanas.

Or. en

Grozījums Nr. 328
Christian Engström

Regulas priekšlikums
37. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
7. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

4a) regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:
1. Vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
noteikt klienta viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš 
uzsākts minētajā apmeklētajā tīklā, ietverot 
inter alia savienojuma uzsākšanas, tranzīta 
un savienojuma pabeigšanas izmaksas, 
sākot ar 2012. gada 1. jūliju nepārsniedz 
EUR 0,14 par minūti.

„1. Vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
noteikt klienta viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš 
uzsākts minētajā apmeklētajā tīklā, ietverot 
inter alia savienojuma uzsākšanas, tranzīta 
un savienojuma pabeigšanas izmaksas, 
sākot ar 2012. gada 1. jūliju, nepārsniedz 
EUR 0,10 par minūti.

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
12 mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, 
kāds paliek līdz maksimālās vidējās 
vairumtirdzniecības maksas piemērošanas 
laikposma beigām, kā noteikts šajā punktā, 
vai līdz 2022. gada 30. jūnijam. Maksimālo 
vidējo vairumtirdzniecības maksu 
2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
12 mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, 
kāds paliek līdz maksimālās vidējās 
vairumtirdzniecības maksas piemērošanas 
laikposma beigām, kā noteikts šajā punktā, 
vai līdz 2022. gada 30. jūnijam. Maksimālo 
vidējo vairumtirdzniecības maksu 
2014. gada 1. jūlijā samazina līdz 
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EUR 0,10 un 2014. gada 1. jūlijā līdz 
EUR 0,05, un, neskarot 19. pantu, to 
saglabā EUR 0,05 apmērā līdz 2022. gada 
30. jūnijam.

EUR 0,04 un, neskarot 19. pantu, to 
saglabā EUR 0,04 apmērā līdz 2022. gada 
30. jūnijam.

3. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu aprēķina, 
kopējos saņemtos vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas ieņēmumus dalot ar 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas to 
minūšu kopējo skaitu, kuras attiecīgais 
operators attiecīgajā laikposmā faktiski 
izmantojis, nodrošinot vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas zvanus Savienībā, un kuras 
uzkrātas, aprēķinot sekundēs, un 
pielāgotas, lai ņemtu vērā iespēju
apmeklētā sakaru tīkla operatoram 
piemērot sākotnējo minimālo maksas 
iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 
30 sekundes.

3. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu aprēķina, 
kopējos saņemtos vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas ieņēmumus dalot ar 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas to 
minūšu kopējo skaitu, kuras attiecīgais 
operators attiecīgajā laikposmā faktiski 
izmantojis, nodrošinot vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas zvanus Savienībā, un kuras 
uzkrātas, aprēķinot sekundēs. Apmeklētā 
sakaru tīkla operators nepiemēro nekādu
sākotnējo minimālo maksas iekasēšanas 
laikposmu.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Grozījums Nr. 329
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
7. pants – 1. un 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4a) regulas 7. panta 1. un 2. punktu 
aizstāj ar šādiem:

1. Vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
noteikt klienta viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš 
uzsākts minētajā apmeklētajā tīklā, ietverot 
inter alia savienojuma uzsākšanas, tranzīta 
un savienojuma pabeigšanas izmaksas, 
sākot ar 2012. gada 1. jūliju nepārsniedz 
EUR 0,14 par minūti.

„1. Vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
noteikt klienta viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš 
uzsākts minētajā apmeklētajā tīklā, ietverot 
inter alia savienojuma uzsākšanas, tranzīta 
un savienojuma pabeigšanas izmaksas, 
sākot ar 2014. gada 1. jūliju, nepārsniedz 
EUR 0,05 par minūti.
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2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
12 mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, 
kāds paliek līdz maksimālās vidējās 
vairumtirdzniecības maksas piemērošanas 
laikposma beigām, kā noteikts šajā punktā, 
vai līdz 2022. gada 30. jūnijam. Maksimālo 
vidējo vairumtirdzniecības maksu 
2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,10 un 2014. gada 1. jūlijā līdz 
EUR 0,05, un, neskarot 19. pantu, to 
saglabā EUR 0,05 apmērā līdz 2022. gada 
30. jūnijam.

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
12 mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, 
kāds paliek līdz maksimālās vidējās 
vairumtirdzniecības maksas piemērošanas 
laikposma beigām, kā noteikts šajā punktā, 
vai līdz 2022. gada 30. jūnijam. Maksimālo 
vidējo vairumtirdzniecības maksu 
2016. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,01 un saglabā EUR 0,01 apmērā 
līdz 2022. gada 30. jūnijam.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs vidējais iekšzemes tarifs ir mazāks par EUR 0,05. Balss pakalpojumu 
viesabonēšanas vairumtirdzniecības cenu pēc 2016. gada 1. jūlija saglabājot pašreizējā 
līmenī (EUR 0,05), kad operatori būs spiesti viesabonentiem noteikt tādu pašu maksu kā 
vietējiem klientiem, radīsies nopietni traucējumi tirgū. Tāpēc, lai palielinātu konkurenci, 
balss pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu samazināšana būtu jāturpina.

Grozījums Nr. 330
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 4.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b) regulā iekļauj šādu pantu:
„7.a pants

Mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
maksas atcelšana

Viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošinātāji, sākot ar 2016. gada 
1. jūliju, vietējā līmenī neiekasē nekādu 
papildmaksu salīdzinājumā ar maksām 
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par mobilo sakaru pakalpojumiem no 
viesabonēšanas klientiem par visiem 
veiktajiem vai saņemtajiem regulētās 
viesabonēšanas zvaniem, par visām 
nosūtītājām regulētās viesabonēšanas 
SMS īsziņām vai par visiem izmantotajiem 
regulētās datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, neskarot pasākumus, kas 
veikti, lai novērstu netipisku vai 
krāpniecisku izmantošanu.”;

Or. en

Pamatojums

Papildmaksa par balss, SMS un datu viesabonēšanas pakalpojumiem būtu jāatceļ. Pēc tam, 
kad pakāpeniski ir samazinājušies griesti maksai, kādu telesakaru operators var pieprasīt no 
patērētājiem par viesabonēšanas pakalpojumiem, ir pienācis laiks ļaut patērētājiem par 
viesabonēšanu maksāt tikpat kā par iekšzemes pakalpojumiem. Šim operatoru pienākumam 
nevajadzētu stāties spēkā pirms 2016. gada 1. jūlija, lai nepārkāptu juridiskās noteiktības 
principu. Līdz 2016. gada 1. jūlijam vairumtirdzniecības tarifu samazināšana būtu jāturpina 
un mobilo savienojumu pabeigšanas tarifi jāsaskaņo, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus visiem telesakaru operatoriem ES.

Grozījums Nr. 331
Christian Engström

Regulas priekšlikums
37. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2. No 2013. gada 1. jūlija balss zvanu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības maksa 
(bez PVN), kuru viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs drīkst noteikt 
savam viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
drīkst būt katram viesabonēšanas zvanam 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,24 par 
minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,07 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo mazumtirdzniecības 
maksu par veiktajiem zvaniem 2014. gada 
1. jūlijā samazina līdz EUR 0,19. No 

„2. No 2012. gada 1. jūlija balss zvanu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības maksa 
(bez PVN), kuru viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs drīkst noteikt 
savam viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
drīkst būt katram viesabonēšanas zvanam 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,15 par 
minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,05 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo mazumtirdzniecības 
maksu par veiktajiem zvaniem 2014. gada 
1. jūlijā samazina līdz EUR 0,10, un 
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2014. gada 1. jūlija viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji saviem 
viesabonentiem nenosaka nekādu maksu 
par saņemtajiem zvaniem, bet šis 
noteikums neattiecas uz pasākumiem, kas 
veikti, lai novērstu netipisku vai 
krāpniecisku izmantošanu. Neskarot 
19. pantu, šīs maksimālās 
mazumtirdzniecības maksas balss zvanu 
Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2017. gada 30. jūnijam.”;

maksimālo mazumtirdzniecības maksu 
par saņemtajiem zvaniem 2014. gada
1. jūlijā samazina līdz EUR 0,03. Neskarot 
19. pantu, šīs maksimālās 
mazumtirdzniecības maksas balss zvanu 
Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2017. gada 30. jūnijam.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Grozījums Nr. 332
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2013. gada 1. jūlija balss zvanu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības maksa 
(bez PVN), kuru viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs drīkst noteikt 
savam viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
drīkst būt katram viesabonēšanas zvanam 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,24 par 
minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,07 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo mazumtirdzniecības 
maksu par veiktajiem zvaniem 2014. gada 
1. jūlijā samazina līdz EUR 0,19. No 
2014. gada 1. jūlija viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji saviem 
viesabonentiem nenosaka nekādu maksu 
par saņemtajiem zvaniem, bet šis 
noteikums neattiecas uz pasākumiem, kas 
veikti, lai novērstu netipisku vai 
krāpniecisku izmantošanu. Neskarot 
19. pantu, šīs maksimālās 

2. No 2013. gada 1. jūlija balss zvanu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības maksa 
(bez PVN), kuru viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs drīkst noteikt 
savam viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
drīkst būt katram viesabonēšanas zvanam 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,24 par 
minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,07 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo mazumtirdzniecības 
maksu par veiktajiem zvaniem 2014. gada 
1. jūlijā samazina līdz EUR 0,19 un 
2015. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,15, un 
maksimālo mazumtirdzniecības maksu 
par saņemtajiem zvaniem 2014. gada 
1. jūlijā samazina līdz EUR 0,05 un 
2015. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,03. Šīs 
maksimālās mazumtirdzniecības maksas 
balss zvanu Eiropas tarifam paliek spēkā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam. No 2016. gada 
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mazumtirdzniecības maksas balss zvanu 
Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2017. gada 30. jūnijam.

1. jūlija viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji saviem viesabonentiem nenosaka 
nekādu maksu par saņemtajiem zvaniem, 
bet šis noteikums neattiecas uz 
pasākumiem, kas veikti, lai novērstu 
netipisku vai krāpniecisku izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Christian Engström

Regulas priekšlikums
37. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
8. pants – 2. punkts – 3. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

b) trešo daļu aizstāj ar šādu: svītrots
„Katrs viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs piemēro saviem viesabonentiem 
maksu par visiem nodrošinātajiem 
regulētiem viesabonēšanas zvaniem, uz 
kuriem attiecas balss zvanu Eiropas tarifs, 
aprēķinot maksu par sekundi.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Grozījums Nr. 334
Christian Engström

Regulas priekšlikums
37. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
8. pants – 2. punkts – 4. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) ceturto daļu aizstāj ar šādu:
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
zvaniem, kam piemēro balss zvanu Eiropas 

„Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
zvaniem, kam piemēro balss zvanu Eiropas 
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tarifu, var piemērot sākotnējo minimālo 
maksas iekasēšanas laikposmu, kas 
nepārsniedz 30 sekundes.

tarifu, nevar piemērot sākotnējo minimālo 
maksas iekasēšanas laikposmu.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Grozījums Nr. 335
Christian Engström

Regulas priekšlikums
37. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
9. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5a) regulas 9. panta 1. punktu svītro:
„1. No 2012. gada 1. jūlija vidējā 
vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst noteikt par 
regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
savienojuma uzsākšanu minētajā 
apmeklētajā tīklā, nepārsniedz EUR 0,03 
par SMS īsziņu. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības maksu 2013. gada 
1. jūlijā samazina līdz EUR 0,02, un, 
neskarot 19. pantu, to saglabā 
EUR 0,02 apmērā līdz 2022. gada 
30. jūnijam.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Grozījums Nr. 336
Christian Engström

Regulas priekšlikums
37. pants – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
10. pants – 2. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

5b) regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 
PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs drīkst noteikt savam 
viesabonentam par regulētas 
viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu, 
drīkst būt katrai regulētajai viesabonēšanas 
SMS īsziņai atšķirīga, bet nepārsniedz 
EUR 0,09. Minēto maksimālo maksu 
2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,08 un 2014. gada 1. jūlijā līdz 
EUR 0,06, un, neskarot 19. pantu, to 
saglabā EUR 0,06 apmērā līdz 2017. gada 
30. jūnijam.

„2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 
PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs drīkst noteikt savam 
viesabonentam par regulētas 
viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu, 
drīkst būt katrai regulētajai viesabonēšanas 
SMS īsziņai atšķirīga, bet nepārsniedz 
EUR 0,07. Minēto maksimālo maksu 
2014. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,05 un, neskarot 19. pantu, to 
saglabā EUR 0,05 apmērā līdz 2017. gada 
30. jūnijam.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Grozījums Nr. 337
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
10. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5b) regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 
PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs drīkst noteikt savam 
viesabonentam par regulētas 
viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu, 
drīkst būt katrai regulētajai viesabonēšanas 
SMS īsziņai atšķirīga, bet nepārsniedz 
EUR 0,09. Minēto maksimālo maksu 
2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 

„2. No 2013. gada 1. jūlija SMS Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 
PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs drīkst noteikt savam 
viesabonentam par regulētas 
viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu, 
drīkst būt katrai regulētajai viesabonēšanas 
SMS īsziņai atšķirīga, bet nepārsniedz 
EUR 0,08. Minēto maksimālo maksu 
2014. gada 1. jūlijā samazina līdz 
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EUR 0,08 un 2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 
0,06, un, neskarot 19. pantu, to saglabā 
EUR 0,06 apmērā līdz 2017. gada 
30. jūnijam.

EUR 0,06 un 2015. gada 1. jūlijā līdz 
EUR 0,04 un to saglabā EUR 0,04 apmērā 
līdz 2016. gada 30. jūnijam.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Grozījums Nr. 338
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 5.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
12. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5c) regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar
šādu:

1. No 2012. gada 1. jūlija vidējā 
vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst noteikt 
viesabonenta vietējam pakalpojumu 
sniedzējam par regulētu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, 
kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, 
nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,25 par 
pārraidīto datu megabaitu. Aizsargvērtību 
2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,15 par pārraidīto datu megabaitu un 
2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,05 par 
pārraidīto datu megabaitu, un, neskarot 
19. pantu, to saglabā EUR 0,06 apmērā par 
pārraidīto datu megabaitu līdz 2022. gada 
30. jūnijam.

„1. No 2013. gada 1. jūlija vidējā 
vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst noteikt 
viesabonenta vietējam pakalpojumu 
sniedzējam par regulētu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, 
kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, 
nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,15 par 
pārraidīto datu megabaitu. Aizsargvērtību 
2014. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,05 par pārraidīto datu megabaitu un 
2015. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,0050 par 
pārraidīto datu megabaitu un to saglabā 
EUR 0,0050 apmērā par pārraidīto datu 
megabaitu līdz 2022. gada 30. jūnijam.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Grozījums Nr. 339
Christian Engström
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Regulas priekšlikums
37. pants – 5.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
12. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5c) regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:

1. No 2012. gada 1. jūlija vidējā 
vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst noteikt 
viesabonenta vietējam pakalpojumu 
sniedzējam par regulētu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, 
kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, 
nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,25 par 
pārraidīto datu megabaitu. Aizsargvērtību 
2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,15 par pārraidīto datu megabaitu 
un 2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,05 par 
pārraidīto datu megabaitu, un, neskarot 
19. pantu, to saglabā EUR 0,06 apmērā par 
pārraidīto datu megabaitu līdz 2022. gada 
30. jūnijam.

„1. No 2012. gada 1. jūlija vidējā 
vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst noteikt 
viesabonenta vietējam pakalpojumu 
sniedzējam par regulētu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, 
kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, 
nepārsniedz aizsargvērtību EUR 10 par 
pārraidīto datu gigabaitu un, neskarot 
19. pantu, to saglabā EUR 10 apmērā par 
pārraidīto datu gigabaitu līdz 2022. gada 
30. jūnijam.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Grozījums Nr. 340
Christian Engström

Regulas priekšlikums
37. pants – 5.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

5d) regulas 13. panta 2. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

2. No 2012. gada 1. jūlija datu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 
PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 

„2. No 2012. gada 1. jūlija datu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 
PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 



AM\1010616LV.doc 237/244 PE524.526v01-00

LV

sniedzējs drīkst noteikt savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,70 par izmantoto megabaitu. 
Maksimālo mazumtirdzniecības maksu par 
izmantotajiem datiem 2013. gada 1. jūlijā 
samazina līdz EUR 0,45 par izmantoto 
megabaitu un 2014. gada 1. jūlijā līdz 
EUR 0,20 par izmantoto megabaitu, un, 
neskarot 19. pantu, to saglabā EUR 0,20
apmērā par izmantoto megabaitu līdz 
2017. gada 30. jūnijam.

sniedzējs drīkst noteikt savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,70 par izmantoto megabaitu. 
Maksimālo mazumtirdzniecības maksu par 
izmantotajiem datiem 2014. gada 1. jūlijā 
līdz EUR 20 par izmantoto gigabaitu un, 
neskarot 19. pantu, to saglabā EUR 20
apmērā par izmantoto gigabaitu līdz 
2017. gada 30. jūnijam.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Grozījums Nr. 341
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 5.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

5d) regulas 13. panta 2. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

2. No 2012. gada 1. jūlija datu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 
PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs drīkst noteikt savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,70 par izmantoto megabaitu. 
Maksimālo mazumtirdzniecības maksu par 
izmantotajiem datiem 2013. gada 1. jūlijā 
samazina līdz EUR 0,45 par izmantoto 
megabaitu un 2014. gada 1. jūlijā līdz 
EUR 0,20 par izmantoto megabaitu, un, 
neskarot 19. pantu, to saglabā EUR 0,20
apmērā par izmantoto megabaitu līdz 
2017. gada 30. jūnijam.

„2. No 2013. gada 1. jūlija datu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 
PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs drīkst noteikt savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,45 par izmantoto megabaitu. 
Maksimālo mazumtirdzniecības maksu par 
izmantotajiem datiem 2014. gada 1. jūlijā 
samazina līdz EUR 0,20 par izmantoto 
megabaitu un 2015. gada 1. jūlijā līdz 
EUR 0,10 par izmantoto megabaitu un to 
saglabā EUR 0,10 apmērā par izmantoto 
megabaitu līdz 2016. gada 30. jūnijam.”;

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Grozījums Nr. 342
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 8. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) regulas 19. pantu groza šādi: svītrots
a) panta 1. punktu groza šādi:
i) pirmo teikumu aizstāj ar šādu:
„Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
pēc sabiedriskās apspriešanas vēlākais 
2016. gada 31. decembrī ziņo par to 
Eiropas Parlamentam un Padomei.”;
ii) punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„g) kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto 
strukturālo pasākumu un 4.a pantā 
minētā alternatīvā režīma īstenošanu ir 
gūti rezultāti, attīstot konkurenci 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū 
tā, lai viesabonēšanas un iekšzemes tarifi 
būtiski neatšķirtos;”;
iii) pievieno šādu i) punktu:
„i) ja vispār šāda ietekme ir – kādā mērā 
iekšzemes mazumtirdzniecības cenas 
acīmredzami ietekmē tas, ka 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
iekšzemes pakalpojumu tarifu piemēro 
gan iekšzemes pakalpojumiem, gan 
regulētiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem visā Savienībā.";
b) panta 2. punktu groza šādi:
i) pirmo teikumu aizstāj ar šādu:
„Ja no ziņojuma izriet, ka tarifu izvēles, 
kurās iekšzemes pakalpojumu tarifu 
piemēro gan iekšzemes, gan regulētiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem, katrā 
dalībvalstī vismaz viens viesabonēšanas 
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pakalpojumu sniedzējs nav ieviesis visās 
mazumtirdzniecības paketēs, kas atbilst 
saprātīgas izmantošanas kritērijam, vai ja 
alternatīvie viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji nav panākuši, ka būtiski 
izlīdzināti mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifi ir viegli pieejami 
klientiem visā Savienības teritorijā, 
Komisija līdz tam pašam datumam 
iesniedz atbilstīgus priekšlikumus Eiropas 
Parlamentā un Padomē, lai atrisinātu 
šādu situāciju un nodrošinātu, ka valsts 
un viesabonēšanas tarifi iekšējā tirgū 
neatšķiras.”;
ii) punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„d) mainīt termiņu vai samazināt 7., 9. un 
12. pantā paredzēto maksimālo 
vairumtirdzniecības maksu apjomu, lai 
nostiprinātu visu viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēju spēju savās 
attiecīgajās mazumtirdzniecības paketēs 
atbilstīgi saprātīgas izmantošanas 
kritērijam padarīt pieejamas tarifu izvēles, 
kurās piemērojamo iekšzemes 
pakalpojumu tarifu piemēro gan 
iekšzemes, gan regulētiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem, tāpat kā tad, ja regulētos 
viesabonēšanas pakalpojumus patērētu 
vietējā tīklā.”

Or. en

Grozījums Nr. 343
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
19. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

8a) regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:
19. pants „19. pants

Pārskatīšana Pārskatīšana
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1. Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
pēc publiskas apspriešanās ziņo par to 
Eiropas Parlamentam un Padomei līdz
2016. gada 30. jūnijam. Komisija īpaši 
izvērtē, vai ir sasniegti šīs regulas mērķi.
To darot, Komisija izvērtē inter alia:

1. Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
ziņo par to Eiropas Parlamentam un 
Padomei saskaņā ar 2. līdz 6. punktu.

1.a Komisija pēc sabiedriskās 
apspriešanas līdz 2015. gada 
30. septembrim ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vai ir jāmaina 
termiņš vai jāpārskata 7., 9. un 12. pantā 
paredzētais maksimālo 
vairumtirdzniecības maksu apmērs. Pēc 
apspriešanās ar BEREC Komisija arī 
sagatavo attiecīgu tiesību akta 
priekšlikumu, lai līdz 2015. gada 
31. decembrim visā ES saskaņotu mobilo 
savienojumu pabeigšanas tarifus.
1.b Komisija pēc sabiedriskās 
apspriešanas līdz 2016. gada 30. jūnijam 
Eiropas Parlamentam un Padomei cita 
starpā ziņo par:

a) vai konkurence ir attīstījusies 
pietiekami, lai pamatotu maksimālo 
mazumtirdzniecības maksu izbeigšanu;

a) to, vai konkurence ir attīstījusies 
pietiekami, lai pamatotu maksimālo 
mazumtirdzniecības maksu izbeigšanu;

b) vai konkurence būs pietiekama, lai 
varētu atcelt maksimālās 
vairumtirdzniecības maksas;

b) to, vai konkurence būs pietiekama, lai 
varētu atcelt maksimālās 
vairumtirdzniecības maksas;

c) vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksu attīstību un 
nākotnē paredzamās tendences par
viesabonentiem sniegtiem balss, SMS un 
datu pakalpojumiem salīdzinājumā ar
maksām par mobilo sakaru pakalpojumiem 
iekšzemes līmenī dalībvalstīs, nošķirot 
klientus, kas izvēlas priekšapmaksu vai 
pēcapmaksu; un šo pakalpojumu kvalitāti 
un ātrumu;

c) vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksu attīstību un 
nākotnē paredzamajām tendencēm 
attiecībā uz viesabonentiem sniegtiem 
balss, SMS un datu pakalpojumiem 
salīdzinājumā ar maksām par mobilo 
sakaru pakalpojumiem iekšzemes līmenī 
dalībvalstīs, nošķirot klientus, kas izvēlas 
priekšapmaksu vai pēcapmaksu, un uz šo 
pakalpojumu kvalitāti un ātrumu;

d) pakalpojumu, tostarp to, kuri ir 
alternatīva balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, 
pieejamību un kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā 
tehnoloģisko attīstību;

d) pakalpojumu, tostarp to, kuri ir 
alternatīva balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, 
pieejamību un kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā 
tehnoloģisko attīstību;

e) to, cik lielu labumu patērētāji ir guvuši 
no viesabonēšanas pakalpojumu cenu 
reālas samazināšanas, patērētājiem ar 

e) to, cik lielu labumu patērētāji ir guvuši 
no viesabonēšanas pakalpojumu cenu 
reālas samazināšanas, patērētājiem ar 
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dažādiem zvanīšanas paradumiem 
pieejamo tarifu un produktu dažādību, kā 
arī atšķirību starp viesabonēšanas un valsts 
tarifiem, tostarp tādu piedāvājumu 
pieejamību, kuriem paredzēts vienots tarifs 
valsts un viesabonēšanas pakalpojumiem;

dažādiem zvanīšanas paradumiem 
pieejamo tarifu un produktu dažādību, kā 
arī atšķirību starp viesabonēšanas un valsts 
tarifiem, tostarp tādu piedāvājumu 
pieejamību, kuriem paredzēts vienots tarifs 
valsts un viesabonēšanas pakalpojumiem;

f) konkurences pakāpi gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības tirgos, jo īpaši 
mazāko, neatkarīgo vai nesen darbību 
uzsākušo operatoru konkurences situāciju, 
tostarp konkurences ietekmi uz 
komerclīgumiem un savienojamības pakāpi 
starp operatoriem;

f) konkurences pakāpi gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības tirgos, jo īpaši 
mazāko, neatkarīgo vai nesen darbību 
uzsākušo operatoru konkurences situāciju, 
tostarp konkurences ietekmi uz 
komerclīgumiem un savienojamības pakāpi 
starp operatoriem;

g) kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto 
strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti 
rezultāti, attīstot konkurenci 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū 
tā, lai viesabonēšanas un valsts tarifu 
atšķirība pietuvotos nullei;

g) to, kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto 
strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti 
rezultāti, attīstot konkurenci 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū 
tā, lai viesabonēšanas un valsts tarifu 
atšķirība pietuvotos nullei;

h) kādā mērā vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksimālo maksu 
ierobežojumi patērētājiem ir snieguši 
pienācīgu aizsargmehānismu pret 
pārmērīgām cenām, vienlaikus ļaujot 
attīstīties konkurencei viesabonēšanas 
pakalpojumu iekšējā tirgū.

h) to, kādā mērā vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksimālo maksu 
ierobežojumi patērētājiem ir snieguši 
pienācīgu aizsargmehānismu pret 
pārmērīgām cenām, vienlaikus ļaujot 
attīstīties konkurencei viesabonēšanas 
pakalpojumu iekšējā tirgū.

2. Ja no ziņojuma izriet, ka šajā regulā 
paredzētie strukturālie pasākumi nav 
bijuši pietiekami, lai viesabonēšanas 
pakalpojumu iekšējā tirgū veicinātu 
konkurenci, no kuras ieguvēji ir visi 
Eiropas patērētāji, vai ka viesabonēšanas 
tarifu un valsts tarifu atšķirība nav 
pietuvojusies nullei, Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
piemērotus priekšlikumus, kā rīkoties 
attiecīgajā situācijā un kā panākt mobilo 
sakaru pakalpojumu iekšējo tirgu, kurā 
valsts un viesabonēšanas tarifi neatšķiras.
Komisija īpaši izvērtē, vai ir nepieciešams:

2. Ja no 2. punktā minētā ziņojuma izriet, 
ka ir jāmaina termiņš vai jāpārskata 
maksimālo vairumtirdzniecības maksu 
apmērs, Komisija līdz 2015. gada 
31. decembrim un pēc apspriešanās ar 
BEREC Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz atbilstošu priekšlikumu, lai 
atrisinātu šo situāciju.

a) paredzēt papildu tehniskus un 
strukturālus pasākumus;

Ja no 3. punktā minētā ziņojuma izriet, ka 
šajā regulā paredzētie strukturālie 
pasākumi nav bijuši pietiekami, lai 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū 
veicinātu konkurenci, no kuras ieguvēji ir 
visi Eiropas patērētāji, vai ka 
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viesabonēšanas tarifu un valsts tarifu 
atšķirība nav pietuvojusies nullei, 
Komisija līdz 2015. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz atbilstošus priekšlikumus, lai 
atrisinātu šo situāciju un tādējādi panāktu 
mobilo sakaru pakalpojumu iekšējo tirgu, 
kurā valsts un viesabonēšanas tarifi 
neatšķiras.

b) grozīt strukturālos pasākumus;
c) paredzēt ilgāku termiņu un iespēju 
pārskatīt 8., 10. un 13. pantā paredzēto 
maksimālo mazumtirdzniecības maksu 
apjomu;
d) mainīt termiņu vai pārskatīt 7., 9. un 
12. pantā paredzēto maksimālo 
vairumtirdzniecības maksu apjomu;
e) noteikt jebkādas citas vajadzīgas 
prasības, tostarp viesabonēšanas un valsts 
tarifu nenošķiršanu.
3. Turklāt Komisija Eiropas Parlamentam 
un Padomei iesniedz ziņojumu ik pēc 
diviem gadiem pēc 1. punktā minētā 
ziņojuma. Katrā ziņojumā iekļauj 
pārraudzības pārskatu par viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā un 
izvērtējumu par panākumiem šīs regulas 
mērķu sasniegšanā, tostarp atsaucoties uz 
1. un 2. punktā minētajiem jautājumiem.

3. Turklāt Komisija pēc 1. punktā minētā 
ziņojuma iesniegšanas reizi divos gados 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
jaunu ziņojumu. Katrā ziņojumā iekļauj 
pārraudzības pārskatu par viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā un 
izvērtējumu par panākumiem šīs regulas 
mērķu sasniegšanā, tostarp atsaucoties uz 
2. un 3. punktā minētajiem jautājumiem.

4. Lai novērtētu konkurences attīstību 
Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos, 
BEREC regulāri no valsts regulatīvajām 
iestādēm vāc datus par balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības tarifu attīstību. 
Minētos datus Komisijai paziņo vismaz 
divas reizes gadā. Komisija tos publisko.

4. Lai novērtētu konkurences attīstību 
Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos, 
BEREC regulāri no valstu regulatīvajām 
iestādēm vāc datus par balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības tarifu attīstību. 
Minētos datus Komisijai paziņo vismaz 
divas reizes gadā. Komisija tos publisko.

BEREC katru gadu no valsts regulatīvajām 
iestādēm arī vāc datus par to, cik 
pārredzami un salīdzināmi ir dažādie tarifi, 
ko operatori piedāvā saviem klientiem. 
Komisija minētos datus un atzinumus 
publisko.

BEREC katru gadu no valstu regulatīvajām 
iestādēm arī vāc datus par to, cik 
pārredzami un salīdzināmi ir dažādie tarifi, 
ko operatori piedāvā saviem klientiem. 
Komisija minētos datus un atzinumus 
publisko.”;
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Grozījums Nr. 344
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr regulas 21., 22., 23., 24., 25., 26., 
27., 28., 29. un 30. pantu piemēro no 
2016. gada 1. jūlija.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 345
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS ASQ SAVIENOJAMĪBAS 
PRODUKTU MINIMĀLIE PARAMETRI

svītrots

Tīkla elementi un saistītā informācija
– apraksts par savienojamības produktu, 
kas jānodrošina fiksētajā tīklā, tostarp 
norādot tehniskos raksturlielumus un 
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 
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