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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija 2013. gada septembrī nāca klajā ar priekšlikumu Regulai par elektronisko 
sakaru vienoto tirgu, lai īstenotu savienota kontinenta mērķi.

IMCO komiteja piedalīsies Parlamenta darbā ar šo priekšlikumu, sniedzot normatīvo 
atzinumu par jautājumiem, kas ir komitejas ekskluzīvā kompetencē, proti, par lietotāju 
tiesībām un patērētāju aizsardzību, un par jautājumiem, kuros tā dala kompetenci ar ITRE 
komiteju, proti, par piekļuvi atvērtam internetam. Tāpat izskatīsim parērētāju jautājumus 
saistībā ar ierosināto Viesabonēšanas regulas pārskatīšanu, taču mūsu devums tiks formulēts 
priekšlikuma grozījumu veidā pēc ITRE ziņojuma saņemšanas. Īsajā pieejamajā laikā, 
atzinuma sagatavotājs nav detalizēti izskatījis visus citus ierosinātās regulas aspektus, bet gan 
koncentrējies uz tām jomām, kurās IMCO komitejai ir tieša loma. Komitejas locekļi, protams, 
var iesniegt grozījumus saistībā ar visiem citiem ziņojuma aspektiem. Tāpat viņš šajā posmā 
nav piedāvājis apsvērumu grozījumus –– tos ierosinās turpmākā sadarbībā ar ITRE komiteju.

Sagatavojot ziņojuma projektu, atzinuma sagatavotājs ir ņēmis vērā dažādu iesaistīto personu 
bažas, īpašu uzmanību veltot patērētāju organizāciju un telekomunikāciju nozares regulatīvo 
iestāžu uzskatiem. Viņš piekrīt daudzu paustajām bažām par to, ka, neraugoties uz 
priekšlikuma atzinīgi vērtējamajiem mērķiem un centieniem, ierosinātais instruments ir pārāk 
sadrumstalots, un tam trūkst stratēģiskās virzības, lai ar to varētu sasniegt mērķi –– izveidot 
vienotu ES elektronisko sakaru tirgu. Viņa sniegtais atzinums balstīts uz IMCO komitejas 
plašo pieredzi patērētāju tiesību veicināšanā –– ne tikai elektronisko sakaru nozarē ––, un ar 
to būtiski uzlabo Komisijas priekšlikumu šajā jomā. Viņš ir pārliecināts, ka šāda pieeja 
izraisīs plašu atbalstu.

Atvērta interneta nodrošināšana

Komisijas projekta būtisks elements ir pasākumi tīkla neitralitātes nodrošināšanai, tomēr šāda 
koncepcija nekur normatīvajā tekstā nav definēta. IMCO komitejai ir plaša pieredze šajā 
jomā, un grozījumi, ko tā ierosināja Universālā pakalpojuma un lietotāju tiesību direktīvas 
2009. gada pārskatīšanā, joprojām ir galvenie noteikumi ES regulējošo iestāžu darbam, 
aizstāvot patērētājus pret diskriminējošu attieksmi un negodīgu pakalpojumu bloķēšanu.

Jaunais priekšlikumus uzlabo minētos noteikumus un nodrošina skaidrāku regulējumu 
regulējošo iestāžu darbībām.  Lai arī šī atzinuma sagatavotājs būtu vēlējies tos iekļaut saistībā 
ar spēkā esošās direktīvas pārskatīšanu, ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs uzstāja, lai tos 
piemērotu kā regulu, kuru saskaņoti piemēro visā Savienībā. Atzinuma sagatavotājs ir 
pieņēmis minēto stratēģiju un ierosinājis vairākus priekšlikums, lai skaidrotu un uzlabotu 
tekstu, ko kopīgi izstrādās abas komitejas.

Normatīvs lietotāju tiesību instruments

Komisijas priekšlikums aizstāj daudzus galvenos Universālā pakalpojuma un lietotāju tiesību 
Direktīvas 2002/22/EK (kas attiecīgi grozīta ar Direktīvu 2009/136) noteikumus, izvēloties 
vairākus noteikumus un tos pilnībā saskaņojot regulas formā.  Tajā centralizēti arī lēmumi par 
detalizētiem īstenošanas noteikumiem Komisijas līmenī, atceļot valstu regulatīvo iestāžu tiešo 
atbildību šajā jomā. Komisija šādu ierosinājumu pamato ar noteikumu nevienādo ieviešanu 
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dalībvalstīs.  Tā necenšas šādu pieeju pamatot ar ieguvumiem no vienotā elektronisko sakaru 
tirgus. Atzinuma sagatavotājs šo uzskata par pilnīgi nepareizu pieeju.

Patvaļīga dažu elementu izņemšana no spēkā esošā regulējuma radīs sajukumu, jo maksimālas 
saskaņošanas noteikšana šajās jomās kaitēs patērētāju aizsardzībai. Jau izskatot patērētāju 
tiesību direktīvu 2011. gadā IMCO komiteja iebilda Komisijas pārliecībai par maksimālu 
saskaņošanu, turklāt ļoti mainīgajā elektronisko sakaru jomā arguments par to, ka maksimāla 
saskaņošana var būt traucējoša, ir pat pārliecinošāks.

Komisija arī nerisina jautājumu par tirgus sadrumstalotības reālo iemeslu, kas ir nevienlīdzīga 
regulējošo iestāžu darbība, pildot pašreizējās saistības.  Nosakot vairākas jaunas centralizētās 
regulatīvās prasības valstīs, kurās šīs iestādes jau nespēj atbilstoši darboties patērētāju 
izglītošanas jomā, cerētie rezultāti droši vien netiks sasniegti. Arī satura ziņā Komisijas 
priekšlikums ir pārāk ierobežojošs. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka apņēmīgas valsts 
regulatīvās iestādes ar BEREC atbalstu var labāk īstenot noteikumus. Šajā ļoti mainīgajā 
nozarē tās varēs labāk pamanīt konkurenci kropļojošas darbības, kuras nekavējoties jānovērš.

Lai arī atzinuma sagatavotājs kritizē tiesisko regulējumu, tomēr atzīst, ka Komisijas 
priekšlikumā ietverti būtiski uzlabojumi lietotāju tiesību jomā. Tādēļ viņš tos ir pārformulējis 
kā ierosinātus spēkā esošās direktīvas grozījumus, ko visas dalībvalstis varēs vienkārši un ātri 
transponēt. 

Jo īpaši atzinuma sagatavotājs ierosina, ka īstenošanas noteikumus izstrādā BEREC, jo tai ir 
labākas iespējas sagatavot detalizētus standartus nekā Komisijai.Viņš neuzskata, ka 
īstenošanas akti ir piemērots formāts šādu pasākumu izstrādei.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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) „interneta piekļuves pakalpojums” ir 
publiski pieejams elektronisko sakaru 
pakalpojums, kas nodrošina interneta 
savienojamību un tādējādi gandrīz visu 
internetam pieslēgto punktu 
savienojamību. Tas dos galalietotājiem 
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iespēju lietot ikvienu lietojumprogrammu 
neatkarīgi no izmantotās tīkla tehnoloģijas, 
tādējādi izmantojot interneta elektronisko 
sakaru funkciju, kas nekādi netiek 
ierobežota nosūtītā satura ziņā, izņemot 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu veikšanai vai tiesas nolēmuma 
izpildei;

Or. en

Pamatojums

Interneta piekļuves pakalpojuma definīcija ir būtiski mainīta. Tā atspoguļo BEREC darbu 
tīkla neitralitātes jomā, jo īpaši vadlīnijas pakalpojumu kvalitātes noteikšanai tīkla 
neitralitātes jomā (2012. gada novembris). Definīcija vairāk pieskaņota grozījumiem, ko 
ievieš 23. panta 5. punktā.

Grozījums Nr. 2

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, kuru 
nodrošina un izmanto slēgtā elektronisko 
sakaru tīklā, balstoties uz interneta 
protokolu un pamatojoties uz stingru 
piekļuves kontroli, kurš ir pielāgots
specifiskam saturam, lietojumprogrammām 
vai pakalpojumiem, vai to kombinācijai un 
kura tehniskie raksturlielumi tiek pielāgoti 
specifiskām lietojumprogrammām, un tās 
balstās uz datplūsmas pārvaldības 
visaptverošu izmantošanu, lai nodrošinātu 
pakalpojuma atbilstību raksturojumam, 
un šādu pakalpojumu neizmanto interneta 
piekļuves pakalpojuma aizstāšanas nolūkā;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija atspoguļo BEREC darbu tīkla neitralitātes jomā, jo īpaši vadlīnijas pakalpojumu 
kvalitātes noteikšanai tīkla neitralitātes jomā (2012. gada novembris). Pēc atzinuma 
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sagatavotāja domām, grozītā definīcija precīzāk parāda atšķirības starp specializētajiem 
pakalpojumiem un interneta piekļuves pakalpojumu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
IV nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Harmonizētas galalietotāju tiesības Lietotāju tiesības piekļūt atvērtam 
internetam

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. pants svītrots
Ierobežojumu un diskriminācijas 

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

To jau nodrošina Līgumā par Eiropas Savienības darbību paredzētie noteikumi par 
nediskriminēšanu saistībā ar dzīvesvietu vai nacionālo piederību, par brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību. Turklāt reālā vajadzība pēc regulējuma noteikšanas 
fiksēto sakaru tirgum ir pārāk niecīga, tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina svītrot šādu 
prasību. Visbeidzot, attiecībā uz mobilajiem sakariem šis jautājums ir iekļauts vispārējā 
pieejā viesabonēšanai, ko paredz III Viesabonēšanas regula.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots
Pārrobežu strīdu izšķiršana 

1. Ārpustiesas procedūras, kas paredzētas 
saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
34. panta 1. punktu, izmanto arī attiecībā 
uz strīdiem par līgumiem, kurus 
noslēguši, no vienas puses, patērētāji un 
citi galalietotāji, ciktāl šādas ārpustiesas 
procedūras ir pieejamas arī viņiem, un, 
no otras puses, publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji, kas uzņēmējdarbību 
veic citā dalībvalstī. Attiecībā uz strīdiem, 
kas ietilpst Direktīvas 2013/11/ES 
darbības jomā, piemēro minētās direktīvas 
noteikumus.
___________________
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33 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 21. maija 
Direktīva 2013/11/ES par patērētāju 
strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un 
Direktīvu 2009/22/EK, OV L 165, 
18.6.2013., 63. lpp.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs ierosina svītrot šo pantu, kas ir saskaņā ar vispārējo pieeju grozīt 
Direktīvu 2002/22/EK, nevis regulas priekšlikumā iekļautos noteikumus.  Detalizētākai 
informācijai skat. 36. panta grozījumus.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Galalietotāji, izmantojot savu interneta 
piekļuves pakalpojumu, var brīvi piekļūt 
informācijai un saturam un izplatīt to, lietot 
lietojumprogrammas un pašu izvēlētus 
pakalpojumus un ierīces, neatkarīgi no to 
avota vai mērķa.

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.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs ierosina precizēt noteikumu darbības jomu, tekstam pievienojot „un 
ierīces, neatkarīgi no to avota vai mērķa”. Tāpat atzinuma sagatavotājs ierosina svītrot šī 
punkta otro teikumu, jo galalietotāji arī bez šāda noteikuma varēs slēgt vienošanās un 
izmantot šādus piedāvājumus.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Valsts regulējošās iestādes nodrošina, 
ka galalietotāji var brīvi izmantot 
specializētus pakalpojumus, ko piedāvā  
elektronisko sakaru nodrošinātāji vai 
satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu nodrošinātāji.

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 interneta piekļuves 
pakalpojumiem piedāvāt specializētus 
pakalpojumus, ja ar šādiem 
pakalpojumiem neietekmē interneta 
piekļuves pakalpojumus vai to darbību, 
pieejamību vai kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs vēlas nodrošināt, ka 1. un 2. punkts nav pretrunā viens otram. Tādēļ 
viņš ierosina būtiski vienkāršot tekstu, atsaucoties uz BEREC, Eiropas Padomes un citu 
neatkarīgu ekspertu paveikto darbu.

Grozījums Nr. 8

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 

4. Galalietotājiem sniedz pilnīgu 
informāciju saskaņā ar Direktīvas 
2002/22/EK 20. panta 2. punktu, 
21. panta 3. punktu un 21.a pantu, tostarp 
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2. punktu. informāciju par piemērotajiem racionālas 
datplūsmas pārvaldības pasākumiem, kas 
varētu ietekmēt piekļuvi informācijai, 
saturam, lietojumprogrammām un 
pakalpojumiem un to izplatīšanu un kas 
noteikti 1. un 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā racionālu datplūsmas pārvaldības pasākumu ietekmi uz privātumu un personas 
datu aizsardzību, tiek pievienota atsauce uz 23. panta 5. punktu, lai pastiprinātu informācijas 
sniegšanas prasību ietekmes jomu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Interneta piekļuves pakalpojumu 
sniedzēji, diskriminējot, ierobežojot vai 
citādi traucējot interneta datu plūsmu,  
neierobežo 1. punktā paredzēto 
brīvībuizņemot gadījumos, kad tas 
nepieciešams datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumu veikšanai vai tiesas 
nolēmuma izpildei.

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

Šādus pasākumus nosaka pārredzamas 
procedūras, tie nav spēkā ilgāk nekā 
obligāti nepieciešams un nodrošina 
pienācīgus drošības mehānismus. Jo īpaši 
tos izmanto, lai nodrošinātu, ka jebkādi 
ierobežojumi tiktu veikti tikai 
nepieciešamajā apmērā, tie būtu 
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nediskriminējoši un samērīgi. Minētos 
drošības pasākumus regulāri pārskata un 
paredz pārsūdzības iespēju.

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

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

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs vēlas nodrošināt, ka 1. punktā paredzētās brīvības var ierobežot tikai 
datplūsmas racionālas pārvaldības pasākumu veikšanai vai tiesas nolēmuma izpildei. Turklāt 
atzinuma sagatavotājs atgādina par Direktīvu 2011/92/ES par seksuālās vardarbības pret 
bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu un ierosina 
iekļaut pienācīgus drošības pasākumus, tostarp, pārsūdzības iespēju.

Grozījums Nr. 10

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 

1. Valstu regulatīvās iestādes cieši 
pārrauga un nodrošina īstenas iespējas 
galalietotājiem gūt labumu no 23. panta 
1. un 2. punktā minētajām brīvībām un 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu piemērošanas atbilstīgi 
23. panta 5. punktam, pilnībā ņemot vērā 
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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.

BEREC vadlīnijas, kas minētas šī panta 
2. punktā un Direktīvas 2002/22/EK 
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

Pamatojums

Pēc atzinuma sagatavotāja domām –– lai nodrošinātu pieejas konsekventu piemērošanu un 
23. pantā minēto brīvību efektīvu piemērošanu, BEREC jānosaka vispārējās vadlīnijas gan 
datplūsmas racionālas pārvaldības piemērošanas, gan pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas 
jomā.

Grozījums Nr. 11

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 

Valstu regulatīvās iestādes savlaicīgi pirms 
šādu prasību noteikšanas iesniedz 
Komisijai kopsavilkumu ar pamatojumu 
šādai rīcībai, paredzētajām prasībām un 
ierosināto turpmāko rīcību. Minēto 
informāciju dara pieejamu arī BEREC. Pēc 
iepazīšanās ar šo informāciju Komisija 
sniedz komentārus vai ieteikumus, jo īpaši, 
lai nodrošinātu, ka paredzamās prasības 
negatīvi neietekmē iekšējā tirgus darbību. 
Valstu regulatīvās iestādes rūpīgi ņem vērā 
Komisijas komentārus vai ieteikumus un 
pieņemtās prasības nosūta Komisijai un 
BEREC.
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ieteikumus un pieņemtās prasības nosūta 
Komisijai un BEREC.

Līdz (iesniegšanas termiņš) BEREC, 
apspriežoties ar iesaistītajām personām 
un ciešā sadarbībā ar Komisiju nosaka 
vispārējās vadlīnijas datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumu 
piemērošanai. BEREC izstrādā minētās 
vadlīnijas, pamatojoties uz 23. pantu un 
šo pantu.

Or. en

Pamatojums

Pēc atzinuma sagatavotāja domām –– lai nodrošinātu pieejas konsekventu piemērošanu un 
23. pantā minēto brīvību efektīvu piemērošanu, BEREC jānosaka vispārējās vadlīnijas gan 
datplūsmas racionālas pārvaldības piemērošanas, gan pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas 
jomā.

Grozījums Nr. 12

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

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs nepiekrīt, ka šie noteikumi tiek minēti visā īstenošanas akta tekstā. Tā 
vietā ierosina šo uzdevumu nodot BEREC, sk. arī 24. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
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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 
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 
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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;
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.
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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 
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 
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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

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs ierosina svītrot šo pantu, kas ir saskaņā ar vispārējo pieeju grozīt 
Direktīvu 2002/22/EK, nevis regulas priekšlikumā iekļautos noteikumus.  Detalizētākai 
informācijai skat. 36. panta grozījumus.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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26. pants svītrots
Līgumos norādāmās informācijas 

prasības 
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;
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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;
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 
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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;
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 
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pieejamais ātrums un citi pakalpojumu 
kvalitātes parametri, un augstākas 
kvalitātes specializēto pakalpojumu 
vienlaicīga izmantošana var praktiski 
ietekmēt satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu izmantošanu.
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

Atzinuma sagatavotājs ierosina svītrot šo pantu, kas ir saskaņā ar vispārējo pieeju grozīt 
Direktīvu 2002/22/EK, nevis regulas priekšlikumā iekļautos noteikumus.  Detalizētākai 
informācijai skat. 36. panta grozījumus.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
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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 
palīdzības numuru „112” līdz līgumā 
paredzētā rēķina apmaksas termiņa 
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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

Atzinuma sagatavotājs ierosina svītrot šo pantu, kas ir saskaņā ar vispārējo pieeju grozīt 
Direktīvu 2002/22/EK, nevis regulas priekšlikumā iekļautos noteikumus.  Detalizētākai 
informācijai skat. 36. panta grozījumus.

Grozījums Nr. 16

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 



PE522.939v01-00 24/52 PA\1008919LV.doc

LV

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.
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 
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nodrošinātājs, uzskata par veiktspējas 
neatbilstību, ko izmanto, nosakot 
galalietotāja tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 
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. 
7. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji piemēro tādus līguma 
izbeigšanas nosacījumus un procedūras, 
kas nerada šķēršļus pakalpojuma 
nodrošinātāja maiņai un nekavē to.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs ierosina svītrot šo pantu, kas ir saskaņā ar vispārējo pieeju grozīt 
Direktīvu 2002/22/EK, nevis regulas priekšlikumā iekļautos noteikumus.  Detalizētākai 
informācijai skat. 36. panta grozījumus.

Grozījums Nr. 17

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. en
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Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs ierosina šo pantu svītrot pilnībā. Lai arī būtu vēlams, ka patērētāji tiek 
pienācīgi aizsargāti attiecībā uz visiem piedāvājumu komplekta elementiem, atzinuma 
sagatavotājs tomēr uzskata, ka šādā veidā to nevar vislabāk sasniegt –– telekomunikāciju 
nozares regulējums attiecas tikai uz elektronisko sakaru pakalpojumiem un tīkliem. Darbības 
jomas daļēja paplašināšana (kā ierosināts 29. pantā) rada juridiski neskaidru situāciju, un 
tās skaidrošanai būtu nepieciešami daudzi turpmākie grozījumi visā regulējumā (taču tādi 
netiek ierosināti).

Grozījums Nr. 18

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 
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 
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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 nepārslēdz 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 
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 
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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

Atzinuma sagatavotājs ierosina svītrot šo pantu, kas ir saskaņā ar vispārējo pieeju grozīt 
Direktīvu 2002/22/EK, nevis regulas priekšlikumā iekļautos noteikumus.  Detalizētākai 
informācijai skat. 36. panta grozījumus.

Grozījums Nr. 19

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

1a) direktīvas 20. panta nosaukumu 
aizstāj ar šādu:

Līgumi „Līgumiem noteiktās informācijas 
prasības” 

Or. en

Grozījums Nr. 20

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

1b) direktīvas 20. pantam pievieno šādu 
punktu:
„-1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā 
minētā informācija tiek sniegta skaidri, 
visaptveroši un viegli pieejamā veidā, 
neskarot Patērētāju tiesību direktīvas* 
prasības saistībā ar distances līgumiem 
vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem 
līgumiem. Patērētājs vai cits galalietotājs, 
kurš to vēlas, saņem līguma kopiju vismaz 
elektroniski un rakstiski. Dalībvalstis 
valsts tiesību aktos var paturēt spēkā vai 
ieviest valodas prasības saistībā ar 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 
Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes 
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Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 
22.11.2011., 64. lpp.).”

Or. en

Grozījums Nr. 21

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

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 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 norāda vismaz 
šādu informāciju:

a) uzņēmuma identitāti un adresi; a) uzņēmuma identitāti, adresi un 
kontaktinformāciju, un, ja tā ir atšķirīga –
adresi un kontaktinformāciju sūdzību 
iesniegšanai;

b) sniedzamos pakalpojumus, konkrēti 
norādot:

b) sniegto pakalpojumu galvenos 
raksturlielumus, 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 

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

un norāda 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 
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 parametrus, 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,

— pēcpārdošanas pakalpojumu, tehniskās 
apkopes pakalpojumu veidus un 
nodrošinātos klientu atbalsta dienestus, 
šādu pakalpojumu nosacījumus un 
maksas, kā arī iespējas sazināties ar šādu 
pakalpojumu sniedzējiem;

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

— visus ierobežojumus, ko pakalpojumu 
nodrošinātājs uzliek piegādāto galiekārtu 
lietojumam, tostarp informāciju par 
galiekārtu atbloķēšanu, un visas maksas 
par līguma izbeigšanu pirms minimālā 
līguma termiņa beigām;

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 

d) informāciju 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; 
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maksāšanas paņēmiena;

da) piedāvātie maksāšanas veidi un visas 
izmaksu atšķirības saistībā ar maksāšanas 
veidu, kā arī iespējas nodrošināt 
maksājumu pārskatāmību 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,

—obligāto lietošanas termiņu vai apjomu, 
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 
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 –– atbilstošos 
gadījumos –– arī skaidru atsauci uz 
likumā paredzētajām galalietotāju 
tiesībām;

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

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

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

Dalībvalstis var arī prasīt, lai līgumā būtu 
ietverta visa informācija, ko attiecīgas 

Dalībvalstis var arī prasīt, lai līgumā būtu 
ietverta visa informācija, ko attiecīgas 
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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.

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.”

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

1d) direktīvas 20. pantam pievieno šādu 
punktu:
„1.a Papildus informācijai, kas minēta 
1. punktā, ja līgums paredz interneta 
piekļuves 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) iespējas, kā galalietotāji var jebkurā 
brīdī pārraudzīt savu faktiski patērēto 
apjomu un brīvprātīgi noteikt 
ierobežojumus;
c) fiksētajiem datu posmiem –– paredzēto 
datu lejupielādes un augšupielādes 
ātrumu galalietotāja dzīvesvietā;
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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 
parametrus saskaņā ar Regulas (XXX)* 
24. panta 2. punktu; 
f) informāciju par sakaru nodrošinātāja 
ieviestajām procedūrām, ar kurām mēra 
un kontrolē datu plūsmu, 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 paskaidrojumu 
par to, kā datu apjoma ierobežojumi, 
faktiski pieejamais ātruma diapazons un 
citi pakalpojuma kvalitātes parametri, kā 
arī specializēto pakalpojumu vienlaicīga 
izmantošana var praktiski ietekmēt satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
izmantošanu.
_________________
* Eiropas Parlamenta un Komisijas 
[datums] 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

Grozījums Nr. 23

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

1e) direktīvas 20. panta 2. punktu svītro.
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 tādu 
paziņojumu formu.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs ierosina jaunu 20.a pantu par līgumu darbības laiku un izbeigšanu. 
Tajā ir iekļauts minētais noteikums.

Grozījums Nr. 24

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

1f) direktīvas 20. pantam pievieno šādu 
punktu:
„2.a Dalībvalstis var paturēt spēkā vai 
ieviest prasības par papildu informācijas 
sniegšanu par līgumiem, kam piemēro šo 
pantu.”
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Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

1g) direktīvas 20. pantam pievieno šādu 
punktu:
„2 b. BEREC nosaka vadlīnijas standarta 
līgumu paraugu izstrādei, un tajos iekļauj 
informāciju, kas prasīta šī panta 1. un 
1.a punktā. Visi BEREC noteiktie 
standarti attiecībā uz paredzētā datu 
piegādes ātruma mērīšanas metodēm un 
publicēšanas formātu saskaņā ar 
21. panta 3.a punktu attiecas uz līgumos 
iekļauto informāciju, ko nosaka šī panta 
1.a punkts.”  

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

1h) direktīvas pievieno 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 
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nodrošinātāji patērētājiem piedāvā iespēju 
līgumu noslēgt arī uz 12 mēnešiem. 
2. Patērētājiem ir tiesības izbeigt distances 
līgumu vai ārpus uzņēmuma telpām 
noslēgtu līgumu 14 dienu laikā pēc tā 
parakstīšanas saskaņā ar Direktīvu 
2011/83/ES.
3. Ja līgumā vai valsts tiesību aktos 
paredzēts, ka līguma termiņu var 
pagarināt automātiski, publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājs laikus 
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, uzskata, kas līgums ir 
noslēgts pastāvīgi un uz nenoteiktu laiku, 
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 izmaksaslauzt 
līgumu tad, kad viņi ir saņēmuši 
paziņojumu par izmaiņām līguma 
noteikumos, ko ierosina publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājs. 
Sakaru 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 pēc analoģijas.
5. Jebkuru būtisku neatbilstību starp 
faktisko veiktspēju ātruma vai citu 
kvalitātes parametru 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 



PE522.939v01-00 38/52 PA\1008919LV.doc

LV

saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 
6. Dalībvalstis nodrošina, ka, abonējot 
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 esošā 
līguma atjaunošanu.
7. Dalībvalstis nodrošina, ka publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji piemēro 
tādus līguma izbeigšanas nosacījumus un 
procedūras, kas nerada šķēršļus 
pakalpojuma nodrošinātāja maiņai un 
nekavē to.”

Or. en

Grozījums Nr. 27

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:

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 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 piekļuvi šo uzņēmumu 
piedāvātajiem pakalpojumiem un par to 
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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.

izmantošanu saskaņā ar II pielikumu. Šādu 
informāciju publicē skaidri, vispusīgi un 
viegli pieejamā veidā un regulāri 
atjaunina. Skaidri norāda jebkādas 
atšķirības patērētājiem un citiem 
galalietotājiem piemērojamajos 
nosacījumos. Valsts regulatīvās iestādes 
var noteikt papildu prasības par to, kādā 
veidā minētā informācija ir publicējama, 
tostarp ieviešot valodas prasības, lai 
nodrošinātu, ka minētā informācija 
galalietotājiem ir viegli saprotama.
Dalībvalstis nodrošina, ka publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem ir 
pienākums pēc pieprasījuma piegādāt 
attiecīgajām dalībvalstu regulatīvajām 
iestādēm informāciju pirms tās 
publicēšanas.”

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

1j) direktīvas 21. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

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 

„2. Valsts regulatīvās iestādes nodrošina, 
ka galalietotājiem ir pieejami neatkarīgas 
novērtēšanas rīki, kas viņiem dod iespēju 
salīdzināt elektronisko sakaru tīklu 
piekļuves un pakalpojumu veiktspēju un 
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 
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elektronisko komunikāciju pakalpojumu 
sniedzēju un/vai elektronisko komunikāciju 
tīkla nodrošinātāju publiskoto informāciju 
nolūkā pārdot vai darīt pieejamas šādas 
interaktīvas rokasgrāmatas vai līdzīgus 
paņēmienus.

komunikāciju pakalpojumu sniedzēju 
un/vai elektronisko komunikāciju tīkla 
nodrošinātāju publiskoto informāciju 
nolūkā pārdot vai darīt pieejamas šādas 
interaktīvas rokasgrāmatas vai līdzīgus 
paņēmienus.”

Or. en

Grozījums Nr. 29

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

1k) direktīvas 21. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„2.a BEREC izveido brīvprātīgu 
sertifikācijas sistēmu interaktīvām 
salīdzināšanas interneta vietnēm, 
rokasgrāmatām vai līdzīgiem rīkiem, tās 
pamatā liekot objektīvas, parredzamas un 
samērīgas prasības, tostarp jo īpaši 
neatkarību no publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāja.”

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

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

regulatīvajām iestādēm ir iespēja 
uzņēmumiem, kas nodrošina publisko 
elektronisko komunikāciju tīklu un/vai 
publiski pieejamus elektronisko 
komunikāciju 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 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;

b) nodrošināt galalietotājiem iespēju 
sazināties ar neatliekamās palīdzības 
iestādēm un sniegt zvanītāja atrašanās 
vietas informāciju iestādēm, kas 
nodrošina neatliekamo palīdzību, kā arī 
informēt par neatliekamās palīdzības 
pakalpojumu sniegšanu atbilstīgi 
26. pantam un 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 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 
maksimāla vai pārmērīga, un informāciju 
par to, kā šīs procedūras var ietekmēt 
pakalpojuma kvalitāti;

da) nodrošināt informāciju par interneta 
piekļuves 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 
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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 paskaidrojumu 
par to, kā datu apjoma ierobežojumi, 
faktiski pieejamais ātrums un citi 
kvalitātes parametri, 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 datu plūsmu, 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 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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 31

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

1m) direktīvas 21. pantam pievieno šādu 
punktu:
„3.a Līdz (Regulā XXX* minētā termiņa 
piemērošana) BEREC, apspriežoties ar 
iesaistītajām personām un ciešā sadarbībā 
ar Komisiju, nosaka vispārējās vadlīnijas 
attiecībā uz interneta piekļuves 
pakalpojumu pārraides ātruma mērīšanas 
metodēm, mērāmo pakalpojumu 
paramentru kvalitāti (tostarp salīdzinot 
faktisko un reklamēto ātrumu; ātruma 
parametrus, tostarp latentumu un 
vibrāciju; tīkla pārslodzes līmeni, 
interneta piekļuves pakalpojumu 
veiktspēju salīdzinājumā ar 
specializētajiem pakalpojumiem; lietotāju 
pamanīto kvalitāti) un metodēm to 
mērīšanai ilgākā laika posmā, kā arī tā 
nosaka publicējamās informācijas saturu 
formu un veidu, tostarp iespējamos 
kvalitātes sertificēšanas mehānismus, lai 
nodrošinātu, ka galalietotājiem, tostarp 
galalietotājiem ar invaliditāti, ir iespēja 
izmantot visa[tverošu, salīdzināmu, 
stabilu un lietotājdraudzīgu informāciju. 
Attiecīgos gadījumos var izmantot III 
pielikumā izklāstītos parametrus, 



PE522.939v01-00 44/52 PA\1008919LV.doc

LV

definīcijas un mērījuma metodes.

_________________
* Eiropas Parlamenta un Komisijas 
[datums] 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

Grozījums Nr. 32

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

1n) direktīvai pievieno šādu 21.a pantu:
„21.a pants

Patēriņa kontrole
1. Dalībvalstis nodrošina, ka elektronisko 
sakaru pakalpojumu nodrošinātāji 
patērētājiem un galalietotājiem piedāva 
rīku, ar kuru viņi var pārraudzīt un 
kontrolēt savu elektronisko sakaru 
izmantojumu. Ar šādu rīku jānodrošina: 
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; 
c) detalizēts rēķins elektroniskā vai papīra 
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formātā. 
2. BEREC nosaka vadlīnijas 1. punkta 
īstenošanai un norāda, vai ar izmaksām 
saistītās maksas ir pamatotas.”

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
Direktīva 2002/22/EK
20. pants, 21. pants, 22. pants un 30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2) direktīvas 22. pantu svītro.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar atzinuma sagatavotāja vispārējo pieeju grozīt Direktīvu 2002/22/EK, 20., 21. un 
30. pantu vairs nesvītro, bet groza, lai dokumentā iekļautu dažus jauninājumus, ko paredz 
Komisijas priekšlikums. 

Grozījums Nr. 34

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

2a) direktīvas 30. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi abonenti 
ar numuriem no valsts telefona numerācijas 
plāna pēc pieprasījuma var saglabāt savu(-
s) numuru(-us) neatkarīgi no uzņēmuma, 
kas sniedz pakalpojumus, saskaņā ar I 
pielikuma C daļas noteikumiem.

„1. Dalībvalstis nodrošina to, ka visi 
abonenti ar numuriem no valsts telefona 
numerācijas plāna pēc pieprasījuma var 
saglabāt savu(-s) numuru(-us) neatkarīgi 
no publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāja, kas sniedz pakalpojumus, 
saskaņā ar I pielikuma C daļas 
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noteikumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.b apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2b) direktīvas 30. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

4. Numura pārnešanu un tai sekojošo 
aktivizēšanu 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 jaunā sakaru 
nodrošinātāja tīklu, minēto numuru 
aktivizē vienas darbdienas laikā pēc 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 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, kompetentas valsts 
regulatīvās iestādes var noteikt vispārējo 
numuru maiņas un pārnešanas procesu 
saskaņā ar BEREC vadlīnijām. 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 
sniedzēji ir pieļāvuši pārkāpumus vai tie 
pieļauti viņu vārdā.

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem 
tiek paredzētas atbilstīgas sankcijas, tostarp 
saistības izmaksāt kompensācijas 
abonentiem, ja numuru pārnešana ir 
novēlota vai tās laikā pakalpojumu 
sniedzēji ir pieļāvuši pārkāpumus, vai tie 
pieļauti viņu vārdā.”
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Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.c apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 4.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2c) direktīvas 30. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„4.a BEREC nosaka vadlīnijas saistībā ar 
datu saņemšanas un nosūtīšanas 
nodrošinātāja maiņas un numura 
pārnešanas procesu, tostarp prasības 
saistībā ar e-pasta pārsūtīšanas 
pakalpojumiem un citiem attiecīgajiem 
noteikumiem un procedūrām saskaņā ar 
šo pantu.”

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.d apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2d) direktīvas 30. panta 5. punktu svītro;
5. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumi, ko 
patērētāji ir noslēguši ar uzņēmējiem, kas 
nodrošina elektronisko komunikāciju 
pakalpojumus, neatļauj pirmo saistību 
posmu, kas ir ilgāks par 24 mēnešiem.  
Dalībvalstis arī nodrošina, ka uzņēmumi 
piedāvā lietotājiem iespēju parakstīt 
līgumu, kura maksimālais termiņš ir 12 
mēneši.
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Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs ierosina jaunu 20.a pantu par līgumu darbības laiku un izbeigšanu. 
Tur minētais noteikums ir iekļauts.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.e apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
30. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2e) direktīvas 30. panta 6. punktu svītro;
6. Neskarot jebkādu minimālo līguma 
termiņu, dalībvalstis nodrošina, ka līguma 
pārtraukšanas nosacījumi un kārtība 
nekavē pakalpojumu sniedzēja nomaiņu.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs ierosina jaunu 20.a pantu par līgumu darbības laiku un izbeigšanu. 
Tajā ir iekļauts minētais noteikums.

Grozījums Nr. 39

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

2f) direktīvas 34. pantam pievieno šādu 
punktu:
„1.a Ārpustiesas procedūras, kas 
paredzētas saskaņā 1. punktā, izmanto arī 
attiecībā uz strīdiem par līgumiem, kurus 
noslēguši, no vienas puses, patērētāji un 
citi galalietotāji, ciktāl šādas ārpustiesas 
procedūras ir pieejamas arī viņiem, un, 
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no otras puses, publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji, kas uzņēmējdarbību 
veic citā dalībvalstī. Attiecībā uz strīdiem, 
kas ietilpst Direktīvas 2013/11/ES* 
darbības jomā, piemēro minētās direktīvas 
noteikumus. 
________________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 21. maija 
Direktīva 2013/11/ES par patērētāju 
strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un 
Direktīvu 2009/22/EK (OV L 165, 
18.6.2013., 63. lpp.)”

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.g apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
II pielikums – 1. iedaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

2g) direktīvas II pielikuma 1. iedaļu 
aizstāj ar šādu:

1. Uzņēmuma(-u) nosaukums un adrese „1. Uzņēmuma(-u) nosaukums, adrese un 
kontaktinformācija  

To uzņēmumu nosaukums un galvenā 
biroja adrese, kas nodrošina publiskos 
komunikāciju tīklus un/vai publiski 
pieejamus telefona pakalpojumus.

 To uzņēmumu nosaukums un galvenā 
biroja adrese, kas nodrošina publiskos 
komunikāciju tīklus un/vai publiski 
pieejamus telefona pakalpojumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
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36. pants – 1. punkts – 2.h apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
II pielikums – 2.2. iedaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

2h) direktīvas II pielikuma 2.2. iedaļu 
aizstāj ar šādu:

2.2. Standarta tarifi norādot, kādi 
pakalpojumi ir ietverti katrā tarifa 
elementā (piemēram, maksa par piekļuvi, 
visi maksājumi par lietošanu, maksa par 
tehnisko apkopi), un iekļaujot sīku 
informāciju par piemērotajām standarta 
atlaidēm un īpašiem tarifu režīmiem, un 
konkrētām grupām paredzētiem tarifu 
režīmiem, un visiem papildu 
maksājumiem, kā arī maksu par gala
iekārtām.

„2.2. Par katru tarifu plānu –– piedāvātie
pakalpojumi, attiecīgie pakalpojumu 
kvalitātes parametri, piemērojamie tarifu 
plāni, un attiecība uz katru šādu tarifu 
plānu –– piedāvāto pakalpojumu veidi, 
tostarp sakaru apjoms un jebkādas 
piemērojamās maksas (par piekļuvi, 
lietošanu, uzturēšanu un citas papildu 
maksas), kā arī maksa par galiekārtām.”

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.i apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
II pielikums – 2.2.a iedaļa (jauna)

Spēkā esošais teksts Grozījums

2i) direktīvas II nodaļai pievieno šādu 
iedaļu:
‘2.2.a) Papildu informācija par interneta 
piekļuves pakalpojumiem, ja tādi tiek 
piedāvāti, tostarp detalizēta informācija 
par datu tarifu plāniem, datu lejupielādes 
un augšupielādes ātrumu un 
piemērojamiem ātruma ierobežojumiem, 
iespējām pārraudzīt patēriņa līmeņus, par 
piemērojamām datplūsmas pārvaldības 
procedūrām un to ietekmi uz 
paklapojumu kvalitāti, galalietotāju 
privātumu un personas datu aizsardzību.
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Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.j apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/22/EK
II pielikums – 2.5. iedaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

2j) direktīvas II pielikuma 2.5. iedaļu 
aizstāj ar šādu:

2.5. Standarta līguma nosacījumi, tostarp 
jebkāds minimālais līguma termiņš, līguma 
pārtraukšanas nosacījumi un kārtība un 
tiešie maksājumi saistībā ar numura un citu 
identifikatoru saglabāšanu, ja tādi ir.

‘2.5. Standarta līguma noteikumi un
nosacījumi, tostarp jebkāds minimālais 
līguma termiņš, nosacījumi, kādos līgumu 
var izbeigt 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. 44

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.

Tomēr regulas 23., 24. un 36. pantu 
piemēro no 2016. gada 1. jūlija.

Or. en
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