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Grozījums Nr. 24
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS KOMISIJAS IETEIKUMS

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu vienotais tirgus ir Eiropas Savienības un 
tās dalībvalstu kopīgā kompetencē. Turklāt saskaņā ar LES 5. pantu ir jāņem vērā 
proporcionalitātes princips. Paredzēto pasākumu mērķus pietiekamā mērā iespējams sasniegt 
dalībvalstu līmenī. Tādēļ nav vajadzīgs saskaņošanas pasākums vai attiecīgi — Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula.

Grozījums Nr. 25
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)
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Or. en

Pamatojums

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas 
izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr. 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā subsidiaritātes principu un proporcionalitātes principu LES 5. pantā, šis teksts 
jāpieņem kā direktīva. Regula ierobežo elastīgumu, kas vajadzīgs, lai ņemtu vērā valstu vai 
reģionu īpatnības, rada lieku birokrātiju, netiek arī ņemti vērā dalībvalstu noteikumi. Tādēļ 
arī tālāk tekstā termins „regula” ir jāaizstāj ar terminu „direktīva”.

Grozījums Nr. 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
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sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai

sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Pamatojums

Regulu visās dalībvalstīs piemēro vienādi, tostarp attiecībā uz konkurences līmeni. ES būtu 
jāļauj dalībvalstīm iespēju īstenot pasākumus atbilstīgi attiecīgās valsts kontekstam.

Grozījums Nr. 28
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Pamatojums

Horizontāli grozījumi, visā tekstā aizstājot vārdu „regula” ar vārdu „direktīva”. Lai šā 
priekšlikuma ietekme būtu lielāka, ir svarīgi, lai dalībvalstis varētu īstenot ierosinātos 
noteikumus elastīgi un atbilstīgi apstākļiem valstī. Īpašumtiesības, zemes īpašnieku tiesības 
un vietējās būvatļaujas ir valstu kompetencē, un visiem ierosinātajiem pasākumiem ir jāatbilst 
subsidiaritātes principam.

Grozījums Nr. 29
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums horizontāli attiecas uz visu tekstu. Ja elektrisko tīklu īpašnieki pauž nopietnas 
bažas un ja dalībvalstu parlamenti iesniedz 14 negatīvus atzinumus attiecībā uz 
subsidiaritātes principu šajā dokumentā, Parlamentam būtu jāizvērtē, vai būtu pareizi šajā 
posmā šo dokumentu virzīt kā regulu. Turklāt ir skaidrs, ka regulas darbības jomā 
galvenokārt ietilpst jautājumi, kas ir aktuāli vietējā līmenī. Cik zināms, vietējā līmenī jau ir 
skaidra izpratne par to, cik svarīgi ir izmantot arī sinerģijas efektu.

Grozījums Nr. 30
Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 
valstu parlamentiem,

ņemot vērā valstu parlamentu atzinumus 
par leģislatīvā akta projektu,

Or. en

Pamatojums

Šie atzinumi jau ir iesniegti un reģistrēti IPEX datubāzē.

Grozījums Nr. 31
Pilar del Castillo Vera
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Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tā kā informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas ir digitālās sabiedrības 
pamatā un pašlaik nodrošina aptuveni 
20 % no Eiropas gada produktivitātes 
pieauguma un 4,5 % no Eiropas IKP, kā 
arī piesaista 25 % no privātā sektora 
līdzekļiem, kas tiek ieguldīti pētniecības 
un izstrādes nozarē, un tādēļ tās var 
ārkārtīgi lielā mērā veicināt izaugsmi un 
nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atzīstot, ka ir svarīgi izvērst ātrdarbīgu 
platjoslas infrastruktūru, dalībvalstis ir 
apstiprinājušas vērienīgos mērķus, kas 
attiecībā uz platjoslu izvirzīti Komisijas 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Eiropas digitalizācijas programma —
digitalizācijas virzīta Eiropas izaugsme”29

(“Digitalizācijas programma”), proti, 
nodrošināt 100 % platjoslas pārklājumu
ne vēlāk kā 2013. gadā un lielāku
ātrumu — 30 Mb/s — visām 
mājsaimniecībām, pie tam vismaz 50 %
mājsaimniecību — interneta pieslēgumu ar 
ātrumu vairāk nekā 100 Mb/s ne vēlāk kā 
2020. gadā.

(2) Atzīstot, ka ir svarīgi izvērst ātrdarbīgu 
platjoslas infrastruktūru, Eiropas 
Savienība un dalībvalstis vēlas apstiprināt
vērienīgos mērķus, kas izvirzīti attiecībā uz 
platjoslu. Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas digitalizācijas 
programma — digitalizācijas virzīta 
Eiropas izaugsme”29 (“Digitalizācijas 
programma”) ir noteikts, ka ne vēlāk kā 
2020. gadā visiem Eiropas iedzīvotājiem ir 
jānodrošina piekļuve internetam ar 
ātrumu vairāk nekā 30 Mb/s un 50 % vai 
vairāk Eiropas mājsaimniecību ir 
jānodrošina interneta pieslēgums ar 
ātrumu vairāk nekā 100 Mb/s. Tomēr, 
ņemot vērā to, ka strauji attīstās 
tehnoloģijas, kas piedāvā arvien ātrākus 
interneta pieslēgumus, un pieaug 
pieprasījums pēc e-pakalpojumiem, ir 
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atbilstīgi kā mērķi izvirzīt lielāku interneta 
pieslēgumu ātrumu — vairāk nekā 
100 Mb/s — un to, lai ne vēlāk kā 
2020. gadā 50 % mājsaimniecību 
nodrošinātu pieslēguma ātrumu 1 Gb/s, 
kā noteikts Eiropas Parlamenta rezolūcijā 
“Digitalizācijas programma izaugsmei, 
mobilitātei un nodarbinātībai: laiks 
palielināt apgriezienus”29a.

__________________ __________________
29 COM(2010) 245; sk. arī Digitalizācijas 
programmas pārskatu, COM(2012) 784 
final.

29 COM(2010) 245; sk. arī Digitalizācijas 
programmas pārskatu, COM(2012) 784 
final.
29a (2013/2593(RSP)).

Or. en

Grozījums Nr. 33
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atzīstot, ka ir svarīgi izvērst ātrdarbīgu 
platjoslas infrastruktūru, dalībvalstis ir 
apstiprinājušas vērienīgos mērķus, kas 
attiecībā uz platjoslu izvirzīti Komisijas 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Eiropas digitalizācijas programma —
digitalizācijas virzīta Eiropas izaugsme”29

(“Digitalizācijas programma”), proti, 
nodrošināt 100 % platjoslas pārklājumu ne 
vēlāk kā 2013. gadā un lielāku ātrumu —
30 Mb/s — visām mājsaimniecībām, pie 
tam vismaz 50 % mājsaimniecību —
interneta pieslēgumu ar ātrumu vairāk nekā 
100 Mb/s ne vēlāk kā 2020. gadā.

(2) Atzīstot, ka ir svarīgi izvērst ātrdarbīgu 
platjoslas infrastruktūru, dalībvalstis ir 
apstiprinājušas mērķus, kas attiecībā uz 
platjoslu izvirzīti Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas digitalizācijas 
programma — digitalizācijas virzīta 
Eiropas izaugsme”29 (“Digitalizācijas 
programma”), proti, nodrošināt 100 % 
platjoslas pārklājumu ne vēlāk kā 
2013. gadā un lielāku ātrumu —
30 Mb/s — visām mājsaimniecībām, pie 
tam vismaz 50 % mājsaimniecību —
interneta pieslēgumu ar ātrumu vairāk nekā 
100 Mb/s ne vēlāk kā 2020. gadā. Tomēr 
norāda, ka, ņemot vērā to, ka strauji 
attīstās tehnoloģijas, kas piedāvā arvien 
ātrākus interneta pieslēgumus, ir atbilstīgi 
attiecībā uz visām mājsaimniecībām 
Savienībā kā mērķi izvirzīt interneta 
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pieslēguma ātrumu vairāk nekā 100 Mb/s 
un to, lai 50 % mājsaimniecību 
nodrošinātu pieslēguma ātrumu 1 Gb/s, 
kā noteikts Eiropas Parlamenta rezolūcijā 
“Digitalizācijas programma izaugsmei, 
mobilitātei un nodarbinātībai: laiks 
palielināt apgriezienus”.

__________________ __________________
29 COM(2010) 245; sk. arī Digitalizācijas 
programmas pārskatu, COM(2012) 784 
final.

29 COM(2010) 245; sk. arī Digitalizācijas 
programmas pārskatu, COM(2012) 784 
final.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atzīstot, ka ir svarīgi izvērst ātrdarbīgu 
platjoslas infrastruktūru, dalībvalstis ir 
apstiprinājušas vērienīgos mērķus, kas 
attiecībā uz platjoslu izvirzīti Komisijas 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Eiropas digitalizācijas programma —
digitalizācijas virzīta Eiropas izaugsme”29

(“Digitalizācijas programma”), proti, 
nodrošināt 100 % platjoslas pārklājumu ne 
vēlāk kā 2013. gadā un lielāku ātrumu —
30 Mb/s — visām mājsaimniecībām, pie 
tam vismaz 50 % mājsaimniecību —
interneta pieslēgumu ar ātrumu vairāk nekā 
100 Mb/s ne vēlāk kā 2020. gadā.

(2) Atzīstot, ka ātrdarbīga platjoslas 
infrastruktūra ir ļoti svarīga, lai
dalībvalstis izpildītu savas saistības 
sasniegt mērķus, kas attiecībā uz platjoslu 
izvirzīti Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas digitalizācijas 
programma — digitalizācijas virzīta 
Eiropas izaugsme”29 (“Digitalizācijas 
programma”), proti, nodrošināt 100 % 
platjoslas pārklājumu ne vēlāk kā
2013. gadā un lielāku ātrumu —
30 Mb/s — visām mājsaimniecībām, pie 
tam vismaz 50 % mājsaimniecību —
interneta pieslēgumu ar ātrumu vairāk nekā 
100 Mb/s ne vēlāk kā 2020. gadā. Tomēr 
uzsver, ka minētie mērķi ir absolūtais 
minimums un ka Savienībai ir jānosaka 
vērienīgāki mērķi attiecībā uz platjoslu.

__________________ __________________
29 COM(2010) 245; sk. arī Digitalizācijas 
programmas pārskatu, COM(2012) 784 

29 COM(2010) 245; sk. arī Digitalizācijas 
programmas pārskatu, COM(2012) 784 
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final. final.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Tā kā tiek lēsts, ka 2020. gadā 
internetam būs pieslēgti 50 miljardi ierīču 
un ka līdz 2017. gada beigām pasaules 
datu plūsma pieaugs 15 reižu, šo 
eksponenciālo platjoslas datplūsmas 
pieaugumu varēs nodrošināt tikai visas 
Savienības un katras dalībvalstu līmenī 
īstenota vērienīga politika, kas ļaus 
palielināt gan fiksēto, gan mobilo tīklu 
jaudu, lai Eiropa patiesi spētu panākt 
straujāku izaugsmi un lielāku 
konkurētspēju un produktivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Digitalizācijas programmā arī 
konstatēts, ka vajadzīga politika platjoslas 
izvēršanas izmaksu samazināšanai visā 
Savienības teritorijā, tostarp pienācīga 
plānošana un koordinēšana un 
administratīvo slogu samazināšana.

(3) Digitalizācijas programmā arī 
konstatēts, ka vajadzīga politika platjoslas 
izvēršanas izmaksu samazināšanai visā 
Savienības teritorijā, tostarp pienācīga 
plānošana un koordinēšana, esošo sakaru 
infrastruktūru, tostarp mūsdienīgu 
apraides tehnoloģiju infrastruktūru 
izmantošana vairāku nozaru vajadzībām 
un savstarpēja tuvināšana, labāks 
tiesiskais regulējums un administratīvo 
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slogu samazināšana.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Tā kā, samazinot ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu izvēršanas 
izmaksas, tiktu sekmēta arī publiskā 
sektora digitalizācija, kas ļautu samazināt 
izmaksas valsts iestādēm un sniegt 
iedzīvotājiem efektīvākus pakalpojumus 
un kas veicinātu digitalizāciju visās 
ekonomikas nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ātrdarbīgu fiksēto un bezvadu 
elektronisko sakaru tīklu izvēršanai visā 
Savienībā vajadzīgi ievērojami 
ieguldījumi, un lielu daļu no tiem veido 
inženiertehnisko darbu izmaksas.

(5) Ātrdarbīgu fiksēto un bezvadu 
elektronisko sakaru tīklu izvēršanai visā 
Savienībā vajadzīgi ievērojami 
ieguldījumi, un lielu daļu no tiem veido 
inženiertehnisko darbu izmaksas.
Atsakoties no (dažiem) dārgiem 
inženiertehniskiem darbiem, iespējams 
uzlabot platjoslas pakalpojumu 
efektivitāti.

Or. de
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Grozījums Nr. 39
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pasākumiem, kuru mērķis ir efektīvāk 
izmantot esošo infrastruktūru un samazināt 
izmaksas un šķēršļus jaunu 
inženiertehnisko darbu veikšanā, vajadzētu 
ievērojami veicināt ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu ātru un plašu izvēršanu, 
vienlaikus saglabājot efektīvu konkurenci.

(7) Pasākumiem, kuru mērķis ir efektīvāk 
izmantot esošo infrastruktūru un samazināt 
izmaksas un šķēršļus jaunu 
inženiertehnisko darbu veikšanā, vajadzētu 
ievērojami veicināt ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu ātru un plašu izvēršanu, 
vienlaikus saglabājot efektīvu konkurenci, 
lai nelabvēlīgi neietekmētu esošo publisko 
infrastruktūru drošumu, drošību un 
veiksmīgu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs regulas mērķis ir noteikt dažu 
tiesību un pienākumu minimumu, kas visā 
Savienībā piemērojams, lai atvieglotu 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanu un starpnozaru koordinēšanu. Lai 
gan tiktu nodrošināts vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu minimālais līmenis, 
saskaņā ar subsidiaritātes principu šis 
process nedrīkstētu skart jau ieviesto 
labāko praksi un valsts un vietējā līmenī 
pieņemtos pasākumus, kuri ietver sīkāk 
izstrādātus noteikumus un nosacījumus, kā 
arī pasākumus, kas papildina minētās 
tiesības un pienākumus.

(9) Saskaņā ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu šīs direktīvas
mērķis ir noteikt dažu tiesību un 
pienākumu minimumu, kas visā Savienībā 
piemērojams, lai atvieglotu ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu izvēršanu un 
starpnozaru koordinēšanu. Lai gan tiktu 
nodrošināts vienlīdzīgu konkurences 
apstākļu minimālais līmenis, saskaņā ar 
subsidiaritātes principu šis process 
nedrīkstētu skart jau ieviesto labāko praksi 
un valsts un vietējā līmenī pieņemtos 
pasākumus, kuri ietver sīkāk izstrādātus 
noteikumus un nosacījumus, kā arī 
pasākumus, kas papildina minētās tiesības 
un pienākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs regulas mērķis ir noteikt dažu 
tiesību un pienākumu minimumu, kas visā 
Savienībā piemērojams, lai atvieglotu 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanu un starpnozaru koordinēšanu. Lai 
gan tiktu nodrošināts vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu minimālais līmenis, 
saskaņā ar subsidiaritātes principu šis 
process nedrīkstētu skart jau ieviesto 
labāko praksi un valsts un vietējā līmenī 
pieņemtos pasākumus, kuri ietver sīkāk 
izstrādātus noteikumus un nosacījumus, kā 
arī pasākumus, kas papildina minētās 
tiesības un pienākumus.

(9) Šīs regulas mērķis ir noteikt dažu 
tiesību un pienākumu minimumu, kas visā 
Savienībā piemērojams, lai atvieglotu 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanu un starpnozaru koordinēšanu. Lai 
gan tiktu nodrošināts vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu minimālais līmenis, 
saskaņā ar subsidiaritātes principu šis 
process nedrīkstētu skart jau ieviesto 
labāko praksi un valsts un vietējā līmenī 
pieņemtos pasākumus, kuri ietver sīkāk 
izstrādātus noteikumus un nosacījumus, kā 
arī pasākumus, kas papildina minētās 
tiesības un pienākumus. Tās mērķis ir arī 
veicināt atvērtību un efektīvu konkurenci 
tīkla pakalpojumu jomā.

Or. sv

Grozījums Nr. 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs regulas mērķis ir noteikt dažu 
tiesību un pienākumu minimumu, kas visā 
Savienībā piemērojams, lai atvieglotu 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanu un starpnozaru koordinēšanu. Lai 
gan tiktu nodrošināts vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu minimālais līmenis, 
saskaņā ar subsidiaritātes principu šis 
process nedrīkstētu skart jau ieviesto 
labāko praksi un valsts un vietējā līmenī 

(9) Šīs direktīvas mērķis ir noteikt dažu 
tiesību un pienākumu minimumu, kas visā 
Savienībā piemērojams, lai atvieglotu 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanu un starpnozaru koordinēšanu. Lai 
gan tiktu nodrošināts vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu minimālais līmenis, 
saskaņā ar subsidiaritātes principu šis 
process nedrīkstētu skart jau ieviesto 
labāko praksi un valsts un vietējā līmenī 
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pieņemtos pasākumus, kuri ietver sīkāk 
izstrādātus noteikumus un nosacījumus, kā 
arī pasākumus, kas papildina minētās 
tiesības un pienākumus.

pieņemtos pasākumus, kuri ietver sīkāk 
izstrādātus noteikumus un nosacījumus, kā 
arī pasākumus, kas papildina minētās 
tiesības un pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ievērojot lex specialis principu − ja 
piemēro specifiskākus regulatīvus 
pasākumus saskaņā ar ES tiesību normām, 
tiem būtu jādod priekšroka salīdzinājumā 
ar šajā regulā noteikto tiesību un 
pienākumu minimumu. Tāpēc šai regulai
nevajadzētu skart ES tiesību normas un jo 
sevišķi nekādus īpašus regulatīvus 
pasākumus, tostarp tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu noteikšanu attiecībā uz 
uzņēmumiem, kam ir būtiska ietekme tirgū, 
saskaņā ar Savienības tiesisko regulējumu 
elektronisko sakaru jomā (Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Direktīva 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem 
attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem 
(Pamatdirektīva)32, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīva 2002/20/EK par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu (Atļauju izsniegšanas 
direktīva)33, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīva 2002/19/EK par piekļuvi 
elektronisko komunikāciju tīkliem un ar 
tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju 
savienojumu (Piekļuves direktīva)34, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK 
par universālo pakalpojumu un lietotāju 

(10) Ievērojot lex specialis principu − ja 
piemēro specifiskākus regulatīvus 
pasākumus saskaņā ar ES tiesību normām, 
tiem būtu jādod priekšroka salīdzinājumā 
ar šajā direktīvā noteikto tiesību un 
pienākumu minimumu. Tāpēc šai
direktīvai nevajadzētu skart ES tiesību 
normas un jo sevišķi nekādus īpašus 
regulatīvus pasākumus, tostarp tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu noteikšanu attiecībā 
uz uzņēmumiem, kam ir būtiska ietekme 
tirgū, saskaņā ar Savienības tiesisko 
regulējumu elektronisko sakaru jomā 
(Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK 
par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem 
(Pamatdirektīva)32, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīva 2002/20/EK par elektronisko 
komunikāciju tīklu un pakalpojumu 
atļaušanu (Atļauju izsniegšanas 
direktīva)33, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīva 2002/19/EK par piekļuvi 
elektronisko komunikāciju tīkliem un ar 
tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju 
savienojumu (Piekļuves direktīva)34, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK 
par universālo pakalpojumu un lietotāju 
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tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru 
tīkliem un pakalpojumiem (Universālā 
pakalpojuma direktīva)35 un Komisijas 
2002. gada 16. septembra 
Direktīva 2002/77/EK par konkurenci 
elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu tirgū36).

tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru 
tīkliem un pakalpojumiem (Universālā 
pakalpojuma direktīva)35 un Komisijas 
2002. gada 16. septembra 
Direktīva 2002/77/EK par konkurenci 
elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu tirgū36).

__________________ __________________
32 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp. 32 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.
33 OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp. 33 OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp.
34 OV L 108, 24.4.2002., 7. lpp. 34 OV L 108, 24.4.2002., 7. lpp.
35 OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp. 35 OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.
36 OV L 249, 17.9.2002., 21. lpp. 36 OV L 249, 17.9.2002., 21. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji, jo īpaši jaunienācēji, varētu 
panākt daudz lielāku efektivitāti, atkārtoti 
izmantojot esošo fizisko infrastruktūru, 
tostarp citu komunālo pakalpojumu 
infrastruktūru, elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanai, jo īpaši teritorijās, kur nav 
pieejams piemērots elektronisko sakaru 
tīkls vai kur jaunas fiziskās infrastruktūras 
izbūve varētu izrādīties ekonomiski 
neizdevīga. Turklāt sinerģija starp nozarēm 
var ievērojami samazināt nepieciešamību 
veikt inženiertehniskos darbus elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanai un līdz ar to arī ar 
šiem darbiem saistītās sociālās un vides 
izmaksas, ko rada, piemēram, 
piesārņojums, traucējumi un satiksmes 
sastrēgumi. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro 
ne tikai elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, bet arī visiem īpašniekiem 

(11) Elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji, jo īpaši jaunienācēji, varētu 
panākt daudz lielāku efektivitāti, atkārtoti 
izmantojot esošo fizisko infrastruktūru, 
tostarp citu komunālo pakalpojumu 
infrastruktūru, elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanai, jo īpaši teritorijās, kur nav 
pieejams piemērots elektronisko sakaru 
tīkls vai kur jaunas fiziskās infrastruktūras 
izbūve varētu izrādīties ekonomiski 
neizdevīga. Turklāt, ņemot vērā minētos 
apstākļus, ir jāpārbauda, cik lielā mērā
sinerģija starp nozarēm varētu samazināt 
nepieciešamību veikt inženiertehniskos 
darbus elektronisko sakaru tīklu izvēršanai 
un līdz ar to arī ar šiem darbiem saistītās 
sociālās un vides izmaksas, ko rada, 
piemēram, piesārņojums, traucējumi un 
satiksmes sastrēgumi. Tāpēc šī regula būtu 
jāpiemēro ne tikai elektronisko sakaru tīklu 
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vai tiesību turētājiem, kuri ir tiesīgi 
izmantot plašu un visuresošu fizisko 
infrastruktūru, kas ir piemērota 
elektronisko sakaru tīklu elementu 
izvietošanai, piemēram, elektroenerģijas, 
gāzes, ūdensapgādes un kanalizācijas, 
siltumapgādes un transporta pakalpojumu 
fiziskos tīklus.

nodrošinātājiem, bet arī visiem īpašniekiem 
vai tiesību turētājiem, kuri ir tiesīgi 
izmantot plašu un visuresošu fizisko 
infrastruktūru, kas ir piemērota 
elektronisko sakaru tīklu elementu 
izvietošanai, piemēram, elektroenerģijas, 
gāzes un transporta pakalpojumu fiziskos 
tīklus.

Or. de

Pamatojums

Tehnisku, juridisku un higiēnas iemeslu dēļ ne visas fiziskās infrastruktūras ir piemērotas 
iekļaušanai šajā piemērošanas jomā.

Grozījums Nr. 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji, jo īpaši jaunienācēji, varētu 
panākt daudz lielāku efektivitāti, atkārtoti 
izmantojot esošo fizisko infrastruktūru, 
tostarp citu komunālo pakalpojumu 
infrastruktūru, elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanai, jo īpaši teritorijās, kur nav 
pieejams piemērots elektronisko sakaru 
tīkls vai kur jaunas fiziskās infrastruktūras 
izbūve varētu izrādīties ekonomiski 
neizdevīga. Turklāt sinerģija starp nozarēm 
var ievērojami samazināt nepieciešamību 
veikt inženiertehniskos darbus elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanai un līdz ar to arī ar 
šiem darbiem saistītās sociālās un vides 
izmaksas, ko rada, piemēram, 
piesārņojums, traucējumi un satiksmes 
sastrēgumi. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro 
ne tikai elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, bet arī visiem īpašniekiem 
vai tiesību turētājiem, kuri ir tiesīgi 
izmantot plašu un visuresošu fizisko 
infrastruktūru, kas ir piemērota 

(11) Elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji, jo īpaši jaunienācēji, varētu 
panākt daudz lielāku efektivitāti, atkārtoti
izmantojot esošo un šim nolūkam 
atbilstīgu fizisko infrastruktūru, tostarp 
citu komunālo pakalpojumu infrastruktūru, 
elektronisko sakaru tīklu izvēršanai, jo 
īpaši teritorijās, kur nav pieejams 
piemērots elektronisko sakaru tīkls vai kur 
jaunas fiziskās infrastruktūras izbūve 
varētu izrādīties ekonomiski neizdevīga. 
Turklāt sinerģija starp nozarēm var 
ievērojami samazināt nepieciešamību veikt 
inženiertehniskos darbus elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanai un līdz ar to arī ar 
šiem darbiem saistītās sociālās un vides 
izmaksas, ko rada, piemēram, 
piesārņojums, traucējumi un satiksmes 
sastrēgumi. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro 
ne tikai elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, bet arī visiem īpašniekiem 
vai tiesību turētājiem, kuri ir tiesīgi 
izmantot plašu un visuresošu fizisko 
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elektronisko sakaru tīklu elementu 
izvietošanai, piemēram, elektroenerģijas, 
gāzes, ūdensapgādes un kanalizācijas, 
siltumapgādes un transporta pakalpojumu 
fiziskos tīklus.

infrastruktūru, kas ir piemērota 
elektronisko sakaru tīklu elementu 
izvietošanai, piemēram, elektroenerģijas, 
gāzes, ūdensapgādes un kanalizācijas, 
siltumapgādes un transporta pakalpojumu 
fiziskos tīklus.

Or. de

Grozījums Nr. 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji, jo īpaši jaunienācēji, varētu 
panākt daudz lielāku efektivitāti, atkārtoti 
izmantojot esošo fizisko infrastruktūru, 
tostarp citu komunālo pakalpojumu 
infrastruktūru, elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanai, jo īpaši teritorijās, kur nav 
pieejams piemērots elektronisko sakaru 
tīkls vai kur jaunas fiziskās infrastruktūras 
izbūve varētu izrādīties ekonomiski 
neizdevīga. Turklāt sinerģija starp nozarēm 
var ievērojami samazināt nepieciešamību 
veikt inženiertehniskos darbus elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanai un līdz ar to arī ar 
šiem darbiem saistītās sociālās un vides 
izmaksas, ko rada, piemēram, 
piesārņojums, traucējumi un satiksmes 
sastrēgumi. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro 
ne tikai elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, bet arī visiem īpašniekiem 
vai tiesību turētājiem, kuri ir tiesīgi 
izmantot plašu un visuresošu fizisko 
infrastruktūru, kas ir piemērota 
elektronisko sakaru tīklu elementu 
izvietošanai, piemēram, elektroenerģijas, 
gāzes, ūdensapgādes un kanalizācijas, 
siltumapgādes un transporta pakalpojumu 
fiziskos tīklus.

(11) Elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji, jo īpaši jaunienācēji, varētu 
panākt daudz lielāku efektivitāti, atkārtoti 
izmantojot esošo fizisko infrastruktūru, 
tostarp citu komunālo pakalpojumu 
infrastruktūru, elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanai, jo īpaši teritorijās, kur nav 
pieejams piemērots elektronisko sakaru 
tīkls vai kur jaunas fiziskās infrastruktūras 
izbūve varētu izrādīties ekonomiski 
neizdevīga. Turklāt sinerģija starp nozarēm 
var ievērojami samazināt nepieciešamību 
veikt inženiertehniskos darbus elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanai un līdz ar to arī ar 
šiem darbiem saistītās sociālās un vides 
izmaksas, ko rada, piemēram, 
piesārņojums, traucējumi un satiksmes 
sastrēgumi. Tāpēc šī direktīva būtu 
jāpiemēro ne tikai elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, bet arī visiem īpašniekiem 
vai tiesību turētājiem, kuri ir tiesīgi 
izmantot plašu un visuresošu fizisko 
infrastruktūru, kas ir piemērota 
elektronisko sakaru tīklu elementu 
izvietošanai, piemēram, elektroenerģijas, 
gāzes, ūdensapgādes un kanalizācijas, 
siltumapgādes un transporta pakalpojumu 
fiziskos tīklus.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Peter Simon

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji, jo īpaši jaunienācēji, varētu 
panākt daudz lielāku efektivitāti, atkārtoti 
izmantojot esošo fizisko infrastruktūru, 
tostarp citu komunālo pakalpojumu 
infrastruktūru, elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanai, jo īpaši teritorijās, kur nav 
pieejams piemērots elektronisko sakaru 
tīkls vai kur jaunas fiziskās infrastruktūras 
izbūve varētu izrādīties ekonomiski 
neizdevīga. Turklāt sinerģija starp nozarēm 
var ievērojami samazināt nepieciešamību 
veikt inženiertehniskos darbus elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanai un līdz ar to arī ar 
šiem darbiem saistītās sociālās un vides 
izmaksas, ko rada, piemēram, 
piesārņojums, traucējumi un satiksmes 
sastrēgumi. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro 
ne tikai elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, bet arī visiem īpašniekiem 
vai tiesību turētājiem, kuri ir tiesīgi 
izmantot plašu un visuresošu fizisko 
infrastruktūru, kas ir piemērota 
elektronisko sakaru tīklu elementu 
izvietošanai, piemēram, elektroenerģijas, 
gāzes, ūdensapgādes un kanalizācijas, 
siltumapgādes un transporta pakalpojumu 
fiziskos tīklus.

(11) Elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji, jo īpaši jaunienācēji, varētu 
panākt daudz lielāku efektivitāti, atkārtoti 
izmantojot esošo fizisko infrastruktūru, 
tostarp citu komunālo pakalpojumu 
infrastruktūru, elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanai, jo īpaši teritorijās, kur nav 
pieejams piemērots elektronisko sakaru 
tīkls vai kur jaunas fiziskās infrastruktūras 
izbūve varētu izrādīties ekonomiski 
neizdevīga. Turklāt sinerģija starp nozarēm 
var ievērojami samazināt nepieciešamību 
veikt inženiertehniskos darbus elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanai un līdz ar to arī ar 
šiem darbiem saistītās sociālās un vides 
izmaksas, ko rada, piemēram, 
piesārņojums, traucējumi un satiksmes 
sastrēgumi. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro 
ne tikai elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, bet arī visiem īpašniekiem 
vai tiesību turētājiem, kuri ir tiesīgi 
izmantot plašu un visuresošu fizisko 
infrastruktūru, kas ir piemērota 
elektronisko sakaru tīklu elementu 
izvietošanai, piemēram, elektroenerģijas, 
gāzes un transporta pakalpojumu fiziskos 
tīklus.

Or. de

Pamatojums

Iejaukšanās infrastruktūrā, kas paredzēta ūdens pārvadei (tostarp notekūdeņu attīrīšanai un 
likvidēšanai), iespējams, apdraud sabiedrības veselību. Tāpēc šīs jomas nebūtu jāiekļauj 
noteikumu piemērošanas jomā. Tāpat nebūtu jāiekļauj siltumapgādes tīkli, jo nav nodrošināta 
ātrdarbīgo tīklu elementu pievades un izvades vajadzīgā aizsardzība pret mitrumu.
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Grozījums Nr. 48
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji, jo īpaši jaunienācēji, varētu 
panākt daudz lielāku efektivitāti, atkārtoti 
izmantojot esošo fizisko infrastruktūru, 
tostarp citu komunālo pakalpojumu 
infrastruktūru, elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanai, jo īpaši teritorijās, kur nav 
pieejams piemērots elektronisko sakaru 
tīkls vai kur jaunas fiziskās infrastruktūras 
izbūve varētu izrādīties ekonomiski 
neizdevīga. Turklāt sinerģija starp nozarēm 
var ievērojami samazināt nepieciešamību 
veikt inženiertehniskos darbus elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanai un līdz ar to arī ar 
šiem darbiem saistītās sociālās un vides 
izmaksas, ko rada, piemēram, 
piesārņojums, traucējumi un satiksmes 
sastrēgumi. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro 
ne tikai elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, bet arī visiem īpašniekiem 
vai tiesību turētājiem, kuri ir tiesīgi 
izmantot plašu un visuresošu fizisko 
infrastruktūru, kas ir piemērota 
elektronisko sakaru tīklu elementu 
izvietošanai, piemēram, elektroenerģijas, 
gāzes, ūdensapgādes un kanalizācijas,
siltumapgādes un transporta pakalpojumu 
fiziskos tīklus.

(11) Elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji, jo īpaši jaunienācēji, varētu 
panākt daudz lielāku efektivitāti, atkārtoti 
izmantojot esošo fizisko infrastruktūru, 
tostarp citu komunālo pakalpojumu 
infrastruktūru, elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanai, jo īpaši teritorijās, kur nav 
pieejams piemērots elektronisko sakaru 
tīkls vai kur jaunas fiziskās infrastruktūras 
izbūve varētu izrādīties ekonomiski 
neizdevīga. Turklāt sinerģija starp nozarēm 
var ievērojami samazināt nepieciešamību 
veikt inženiertehniskos darbus elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanai un līdz ar to arī ar 
šiem darbiem saistītās sociālās un vides 
izmaksas, ko rada, piemēram, 
piesārņojums, traucējumi un satiksmes 
sastrēgumi. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro 
ne tikai elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, bet arī visiem īpašniekiem 
vai tiesību turētājiem, kuri ir tiesīgi 
izmantot plašu un visuresošu fizisko 
infrastruktūru, kas ir piemērota 
elektronisko sakaru tīklu elementu 
izvietošanai, piemēram, elektroenerģijas, 
gāzes, siltumapgādes un transporta 
pakalpojumu fiziskos tīklus.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā šādu tīklu fizisko objektu 
zemo diferenciācijas pakāpi, nereti tajos 
var vienlaikus izvietot dažādus 
elektronisko sakaru tīkla elementus, tostarp 
tos, kas atbilstīgi tehnoloģiskās neitralitātes 
principam spēj nodrošināt platjoslas 
piekļuves pakalpojumus ar ātrumu vismaz 
30 Mb/s, neietekmējot galvenā 
pakalpojuma sniegšanu un pielāgošanas 
izmaksas saglabājot iespējami zemākas. 
Tādējādi fizisko infrastruktūru, kas 
paredzēta tikai citu tīkla elementu 
izvietošanai, bet kas nav aktīvs tīkla 
elements, principā var izmantot 
elektronisko sakaru kabeļu, iekārtu vai 
jebkādu citu elektronisko sakaru tīklu 
elementu izvietošanai neatkarīgi no tās 
faktiskā izmantojuma vai īpašumtiesībām.
Neskarot ar galvenā pakalpojuma 
sniegšanu saistītu konkrētu vispārējo 
interešu mērķu īstenošanu, būtu jāsekmē 
sinerģija starp tīklu operatoriem, lai 
vienlaikus palīdzētu sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķus.

(12) Ņemot vērā šādu tīklu fizisko objektu 
zemo diferenciācijas pakāpi, nereti tajos 
var vienlaikus izvietot dažādus 
elektronisko sakaru tīkla elementus, tostarp 
tos, kas atbilstīgi tehnoloģiskās neitralitātes 
principam spēj nodrošināt platjoslas 
piekļuves pakalpojumus ar ātrumu vismaz 
30 Mb/s, neietekmējot galvenā 
pakalpojuma sniegšanu un pielāgošanas 
izmaksas saglabājot iespējami zemākas. 
Tādējādi fizisko infrastruktūru, kas 
paredzēta tikai citu tīkla elementu 
izvietošanai, bet kas nav aktīvs tīkla 
elements, principā var izmantot 
elektronisko sakaru kabeļu, iekārtu vai 
jebkādu citu elektronisko sakaru tīklu 
elementu izvietošanai, ja fiziskā 
infrastruktūra tam ir piemērota tehniski 
un higiēnas ziņā un ir ievērotas 
īpašumtiesības un izmantojuma tiesības.

Or. de

Grozījums Nr. 50
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā šādu tīklu fizisko objektu 
zemo diferenciācijas pakāpi, nereti tajos 
var vienlaikus izvietot dažādus 
elektronisko sakaru tīkla elementus, tostarp 
tos, kas atbilstīgi tehnoloģiskās neitralitātes 
principam spēj nodrošināt platjoslas 
piekļuves pakalpojumus ar ātrumu vismaz 
30 Mb/s, neietekmējot galvenā 
pakalpojuma sniegšanu un pielāgošanas 

(12) Ņemot vērā šādu tīklu fizisko objektu 
zemo diferenciācijas pakāpi, nereti tajos 
var vienlaikus izvietot dažādus 
elektronisko sakaru tīkla elementus, tostarp 
tos, kas atbilstīgi tehnoloģiskās neitralitātes 
principam spēj nodrošināt platjoslas 
piekļuves pakalpojumus ar ātrumu vismaz 
30 Mb/s, neietekmējot galvenā 
pakalpojuma sniegšanu un pielāgošanas 
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izmaksas saglabājot iespējami zemākas. 
Tādējādi fizisko infrastruktūru, kas 
paredzēta tikai citu tīkla elementu 
izvietošanai, bet kas nav aktīvs tīkla 
elements, principā var izmantot 
elektronisko sakaru kabeļu, iekārtu vai 
jebkādu citu elektronisko sakaru tīklu 
elementu izvietošanai neatkarīgi no tās 
faktiskā izmantojuma vai īpašumtiesībām. 
Neskarot ar galvenā pakalpojuma 
sniegšanu saistītu konkrētu vispārējo 
interešu mērķu īstenošanu, būtu jāsekmē 
sinerģija starp tīklu operatoriem, lai 
vienlaikus palīdzētu sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķus.

izmaksas saglabājot iespējami zemākas. 
Tādējādi fizisko infrastruktūru, kas 
paredzēta tikai citu tīkla elementu 
izvietošanai, bet kas nav aktīvs tīkla 
elements, principā var izmantot 
elektronisko sakaru kabeļu, iekārtu vai 
jebkādu citu elektronisko sakaru tīklu 
elementu izvietošanai, ja infrastruktūras 
īpašniekiem nav nekādu drošības 
problēmu vai turpmāku uzņēmējdarbības 
interešu. Neskarot ar galvenā pakalpojuma 
sniegšanu saistītu konkrētu vispārējo 
interešu mērķu īstenošanu, būtu jāsekmē 
sinerģija starp tīklu operatoriem, lai 
vienlaikus palīdzētu sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā šādu tīklu fizisko objektu 
zemo diferenciācijas pakāpi, nereti tajos 
var vienlaikus izvietot dažādus 
elektronisko sakaru tīkla elementus, tostarp 
tos, kas atbilstīgi tehnoloģiskās neitralitātes 
principam spēj nodrošināt platjoslas 
piekļuves pakalpojumus ar ātrumu vismaz 
30 Mb/s, neietekmējot galvenā 
pakalpojuma sniegšanu un pielāgošanas 
izmaksas saglabājot iespējami zemākas. 
Tādējādi fizisko infrastruktūru, kas 
paredzēta tikai citu tīkla elementu 
izvietošanai, bet kas nav aktīvs tīkla 
elements, principā var izmantot 
elektronisko sakaru kabeļu, iekārtu vai 
jebkādu citu elektronisko sakaru tīklu 
elementu izvietošanai neatkarīgi no tās 
faktiskā izmantojuma vai īpašumtiesībām. 
Neskarot ar galvenā pakalpojuma 
sniegšanu saistītu konkrētu vispārējo 

(12) Ņemot vērā šādu tīklu fizisko objektu 
zemo diferenciācijas pakāpi, nereti tajos 
var vienlaikus izvietot dažādus 
elektronisko sakaru tīkla elementus, tostarp 
tos, kas atbilstīgi tehnoloģiskās neitralitātes 
principam spēj nodrošināt platjoslas 
piekļuves pakalpojumus ar ātrumu vismaz 
30 Mb/s, neietekmējot galvenā 
pakalpojuma sniegšanu un pielāgošanas 
izmaksas saglabājot iespējami zemākas. 
Tādējādi fizisko infrastruktūru, kas 
paredzēta tikai citu tīkla elementu 
izvietošanai, bet kas nav aktīvs tīkla 
elements, principā var izmantot 
elektronisko sakaru kabeļu, iekārtu vai 
jebkādu citu elektronisko sakaru tīklu 
elementu izvietošanai neatkarīgi no tās 
faktiskā izmantojuma vai īpašumtiesībām. 
Neskarot ar galvenā pakalpojuma 
sniegšanu saistītu konkrētu vispārējo 
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interešu mērķu īstenošanu, būtu jāsekmē 
sinerģija starp tīklu operatoriem, lai 
vienlaikus palīdzētu sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķus.

interešu mērķu īstenošanu, būtu jāsekmē 
sinerģija starp tīklu operatoriem, iekļaujot 
arī visas pieejamās tehnoloģijas, lai 
vienlaikus palīdzētu sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķus.

Or. de

Grozījums Nr. 52
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā šādu tīklu fizisko objektu 
zemo diferenciācijas pakāpi, nereti tajos 
var vienlaikus izvietot dažādus 
elektronisko sakaru tīkla elementus, tostarp 
tos, kas atbilstīgi tehnoloģiskās neitralitātes 
principam spēj nodrošināt platjoslas
piekļuves pakalpojumus ar ātrumu vismaz 
30 Mb/s, neietekmējot galvenā 
pakalpojuma sniegšanu un pielāgošanas 
izmaksas saglabājot iespējami zemākas. 
Tādējādi fizisko infrastruktūru, kas 
paredzēta tikai citu tīkla elementu 
izvietošanai, bet kas nav aktīvs tīkla 
elements, principā var izmantot 
elektronisko sakaru kabeļu, iekārtu vai 
jebkādu citu elektronisko sakaru tīklu 
elementu izvietošanai neatkarīgi no tās 
faktiskā izmantojuma vai īpašumtiesībām. 
Neskarot ar galvenā pakalpojuma 
sniegšanu saistītu konkrētu vispārējo 
interešu mērķu īstenošanu, būtu jāsekmē 
sinerģija starp tīklu operatoriem, lai 
vienlaikus palīdzētu sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķus.

(12) Ņemot vērā šādu tīklu fizisko objektu 
zemo diferenciācijas pakāpi, nereti tajos 
var vienlaikus izvietot dažādus 
elektronisko sakaru tīkla elementus, tostarp 
tos, kas atbilstīgi tehnoloģiskās neitralitātes 
principam spēj nodrošināt platjoslas
piekļuvi ar ātrumu 100 Mb/s un 1 Gb/s vai 
vairāk, neietekmējot galvenā pakalpojuma 
sniegšanu un pielāgošanas izmaksas 
saglabājot iespējami zemākas. Tādējādi 
fizisko infrastruktūru, kas paredzēta tikai 
citu tīkla elementu izvietošanai, bet kas nav 
aktīvs tīkla elements, principā var izmantot 
elektronisko sakaru kabeļu, iekārtu vai 
jebkādu citu elektronisko sakaru tīklu 
elementu izvietošanai neatkarīgi no tās 
faktiskā izmantojuma vai īpašumtiesībām. 
Neskarot ar galvenā pakalpojuma 
sniegšanu saistītu konkrētu vispārējo 
interešu mērķu īstenošanu, būtu jāsekmē 
sinerģija starp tīklu operatoriem, lai 
vienlaikus palīdzētu sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Amelia Andersdotter
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā šādu tīklu fizisko objektu 
zemo diferenciācijas pakāpi, nereti tajos 
var vienlaikus izvietot dažādus 
elektronisko sakaru tīkla elementus, tostarp 
tos, kas atbilstīgi tehnoloģiskās 
neitralitātes principam spēj nodrošināt 
platjoslas piekļuves pakalpojumus ar 
ātrumu vismaz 30 Mb/s, neietekmējot 
galvenā pakalpojuma sniegšanu un 
pielāgošanas izmaksas saglabājot iespējami 
zemākas. Tādējādi fizisko infrastruktūru, 
kas paredzēta tikai citu tīkla elementu 
izvietošanai, bet kas nav aktīvs tīkla 
elements, principā var izmantot 
elektronisko sakaru kabeļu, iekārtu vai 
jebkādu citu elektronisko sakaru tīklu 
elementu izvietošanai neatkarīgi no tās 
faktiskā izmantojuma vai īpašumtiesībām. 
Neskarot ar galvenā pakalpojuma 
sniegšanu saistītu konkrētu vispārējo 
interešu mērķu īstenošanu, būtu jāsekmē 
sinerģija starp tīklu operatoriem, lai 
vienlaikus palīdzētu sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķus.

(12) Ņemot vērā šādu tīklu fizisko objektu 
zemo diferenciācijas pakāpi, nereti tajos 
var vienlaikus izvietot dažādus 
elektronisko sakaru tīkla elementus, 
neietekmējot galvenā pakalpojuma 
sniegšanu un pielāgošanas izmaksas 
saglabājot iespējami zemākas. Tādējādi 
fizisko infrastruktūru, kas paredzēta tikai 
citu tīkla elementu izvietošanai, bet kas nav 
aktīvs tīkla elements, principā var izmantot 
elektronisko sakaru kabeļu, iekārtu vai 
jebkādu citu elektronisko sakaru tīklu 
elementu izvietošanai neatkarīgi no tās 
faktiskā izmantojuma vai īpašumtiesībām. 
Neskarot ar galvenā pakalpojuma 
sniegšanu saistītu konkrētu vispārējo 
interešu mērķu īstenošanu, būtu jāsekmē 
sinerģija starp tīklu operatoriem, lai 
vienlaikus palīdzētu sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Šī regula nedrīkstētu skart arī nevienu 
no īpašajiem aizsardzības pasākumiem, 
kuri jāveic, lai nodrošinātu tīklu drošību un 
integritāti un panāktu, ka netiek ietekmēti 

(13) Šī direktīva nedrīkstētu skart arī 
nevienu no īpašajiem aizsardzības 
pasākumiem, kuri jāveic, lai nodrošinātu 
tīklu drošību un integritāti un panāktu, ka 
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galvenie tīkla operatora sniegtie 
pakalpojumi, taču valstu tiesību aktos 
izklāstīti vispārīgi noteikumi, kuri liedz 
tīklu operatoriem risināt sarunas par 
elektronisko sakaru tīklu nodrošinātāju 
piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai, varētu 
kavēt tirgus izveidi attiecībā uz piekļuvi 
fiziskajai infrastruktūrai, un tāpēc tie būtu 
jāatceļ. Tajā pašā laikā šajā regulā
paredzētie pasākumi neskar dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar piemērojamajiem ES 
tiesību aktiem nodrošināt pievilcīgākus 
nosacījumus attiecībā uz infrastruktūras 
pieejamību komunālo pakalpojumu 
sniedzējiem, no šādiem pakalpojumiem 
gūtus ieņēmumus izslēdzot no to tarifu 
aprēķina bāzes, kuri galalietotājiem 
noteikti par pakalpojumu sniedzēju 
galveno darbību vai darbībām.

netiek ietekmēti galvenie tīkla operatora 
sniegtie pakalpojumi, taču valstu tiesību 
aktos izklāstīti vispārīgi noteikumi, kuri 
liedz tīklu operatoriem risināt sarunas par 
elektronisko sakaru tīklu nodrošinātāju 
piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai, varētu 
kavēt tirgus izveidi attiecībā uz piekļuvi 
fiziskajai infrastruktūrai, un tāpēc tie būtu 
jāatceļ. Tajā pašā laikā šajā direktīvā
paredzētie pasākumi neskar dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar piemērojamajiem ES 
tiesību aktiem nodrošināt pievilcīgākus 
nosacījumus attiecībā uz infrastruktūras 
pieejamību komunālo pakalpojumu 
sniedzējiem, no šādiem pakalpojumiem 
gūtus ieņēmumus izslēdzot no to tarifu 
aprēķina bāzes, kuri galalietotājiem 
noteikti par pakalpojumu sniedzēju 
galveno darbību vai darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Šī regula nedrīkstētu skart arī nevienu 
no īpašajiem aizsardzības pasākumiem, 
kuri jāveic, lai nodrošinātu tīklu drošību un 
integritāti un panāktu, ka netiek ietekmēti 
galvenie tīkla operatora sniegtie 
pakalpojumi, taču valstu tiesību aktos 
izklāstīti vispārīgi noteikumi, kuri liedz 
tīklu operatoriem risināt sarunas par 
elektronisko sakaru tīklu nodrošinātāju 
piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai, varētu 
kavēt tirgus izveidi attiecībā uz piekļuvi 
fiziskajai infrastruktūrai, un tāpēc tie būtu 
jāatceļ. Tajā pašā laikā šajā regulā 
paredzētie pasākumi neskar dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar piemērojamajiem ES 
tiesību aktiem nodrošināt pievilcīgākus 
nosacījumus attiecībā uz infrastruktūras 

(13) Šī regula nedrīkstētu skart arī nevienu 
no īpašajiem aizsardzības pasākumiem, 
kuri jāveic, lai nodrošinātu tīklu drošumu,
drošību un integritāti un panāktu, ka netiek 
ietekmēti galvenie tīkla operatora sniegtie 
pakalpojumi, taču valstu tiesību aktos 
izklāstīti vispārīgi noteikumi, kuri liedz 
tīklu operatoriem risināt sarunas par 
elektronisko sakaru tīklu nodrošinātāju 
piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai, varētu 
kavēt tirgus izveidi attiecībā uz piekļuvi 
fiziskajai infrastruktūrai, un tāpēc tie būtu 
jāatceļ. Tajā pašā laikā šajā regulā 
paredzētie pasākumi neskar dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar piemērojamajiem ES 
tiesību aktiem nodrošināt pievilcīgākus 
nosacījumus attiecībā uz infrastruktūras 
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pieejamību komunālo pakalpojumu 
sniedzējiem, no šādiem pakalpojumiem 
gūtus ieņēmumus izslēdzot no to tarifu 
aprēķina bāzes, kuri galalietotājiem 
noteikti par pakalpojumu sniedzēju 
galveno darbību vai darbībām.

pieejamību komunālo pakalpojumu 
sniedzējiem, no šādiem pakalpojumiem 
gūtus ieņēmumus izslēdzot no to tarifu 
aprēķina bāzes, kuri galalietotājiem 
noteikti par pakalpojumu sniedzēju 
galveno darbību vai darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tīkla operators objektīvu iemeslu dēļ 
var atteikt piekļuvi konkrētām fiziskajām 
infrastruktūrām. Piemēram, fiziskā 
infrastruktūra var būt tehniski nepiemērota, 
ja saistībā ar infrastruktūru, attiecībā uz 
kuru ir pieprasīta piekļuve, ir izveidojušies 
īpaši apstākļi, tostarp pieejamas telpas 
trūkums. Tāpat īpašos apstākļos 
infrastruktūras koplietošana var apdraudēt 
tīkla integritāti un drošību vai tādu 
pakalpojumu sniegšanu, kuriem šī 
infrastruktūra tiek izmantota pirmām 
kārtām. Turklāt, ja tīkla operators jau 
nodrošina piekļuves prasītāja vajadzībām 
atbilstošu vairumtirdzniecības piekļuvi 
fiziskajai tīkla infrastruktūrai, tad piekļuve 
pamata fiziskajai infrastruktūrai var radīt 
negatīvu ekonomisko ietekmi uz tā 
uzņēmējdarbības modeli un stimuliem 
veikt ieguldījumus un, iespējams, novest 
pie tīkla elementu neefektīvas dublēšanās. 
Tajā pašā laikā situācijas, kurās saskaņā ar 
Savienības regulējumu elektronisko sakaru 
jomā ir noteikti pienākumi nodrošināt 
piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai, 
piemēram, pienākumi uzņēmumiem, kam 
ir būtiska ietekme tirgū, varētu būt 
reglamentētas ar īpašiem reglamentējošiem 
pienākumiem, ko šai regulai nevajadzētu 

(14) Tīkla operators objektīvu iemeslu dēļ 
var atteikt piekļuvi konkrētām fiziskajām 
infrastruktūrām. Piemēram, fiziskā 
infrastruktūra var būt tehniski nepiemērota, 
ja saistībā ar infrastruktūru, attiecībā uz 
kuru ir pieprasīta piekļuve, ir izveidojušies 
īpaši apstākļi, tostarp pieejamas telpas 
trūkums. Tāpat īpašos apstākļos 
infrastruktūras koplietošana var apdraudēt 
tīkla integritāti un drošību vai tādu 
pakalpojumu sniegšanu, kuriem šī 
infrastruktūra tiek izmantota pirmām 
kārtām. Turklāt, ja tīkla operators jau 
nodrošina piekļuves prasītāja vajadzībām 
atbilstošu vairumtirdzniecības piekļuvi 
fiziskajai tīkla infrastruktūrai, tad piekļuve 
pamata fiziskajai infrastruktūrai var radīt 
negatīvu ekonomisko ietekmi uz tā 
uzņēmējdarbības modeli un stimuliem 
veikt ieguldījumus un, iespējams, novest 
pie tīkla elementu neefektīvas dublēšanās. 
Tajā pašā laikā situācijas, kurās saskaņā ar 
Savienības regulējumu elektronisko sakaru 
jomā ir noteikti pienākumi nodrošināt 
piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai, 
piemēram, pienākumi uzņēmumiem, kam 
ir būtiska ietekme tirgū, varētu būt 
reglamentētas ar īpašiem reglamentējošiem 
pienākumiem, ko šai direktīvai nevajadzētu 
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skart. skart.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ja elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji pieprasa piekļuvi noteiktā 
teritorijā, tīklu operatoriem būtu jādara 
pieejams piedāvājums par savu objektu 
koplietošanu saskaņā ar taisnīgiem 
noteikumiem un nosacījumiem, tostarp 
attiecībā uz cenu, ja vien piekļuve nav 
atteikta objektīvu iemeslu dēļ. Atkarībā no 
apstākļiem šādas piekļuves piešķiršanas 
nosacījumus varētu ietekmēt vairāki 
faktori, piemēram: jebkādas papildu 
uzturēšanas un pielāgošanas izmaksas; 
jebkādi profilaktiski aizsardzības 
pasākumi, kuri jāpieņem, lai samazinātu 
negatīvu ietekmi uz tīkla drošību un 
integritāti; jebkāds īpašs atbildības 
regulējums kaitējuma gadījumā; jebkādu 
infrastruktūras izbūvei piešķirtu publisko 
subsīdiju izmantošana, tostarp īpaši 
noteikumi un nosacījumi, kas saistīti ar 
subsīdijām vai atbilstīgi Eiropas Savienības 
tiesību aktiem paredzēti valstu tiesību 
aktos; jebkādi ierobežojumi, kas izriet no 
valsts noteikumiem, kuru mērķis ir 
aizsargāt vidi, sabiedrības veselību, valsts 
drošību vai sasniegt pilsētu un lauku 
plānošanas mērķus.

(15) Ja elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji pieprasa piekļuvi noteiktā 
teritorijā, tīklu operatoriem būtu jādara 
pieejams piedāvājums par savu objektu 
koplietošanu saskaņā ar taisnīgiem 
noteikumiem un nosacījumiem, tostarp 
attiecībā uz cenu, ja vien piekļuve nav 
atteikta objektīvu iemeslu dēļ. Atkarībā no 
apstākļiem šādas piekļuves piešķiršanas 
nosacījumus varētu ietekmēt vairāki 
faktori, piemēram: jebkādas papildu 
uzturēšanas un pielāgošanas izmaksas;
jebkāda ietekme uz jaudu un sniegumu 
saistībā ar galvenā pakalpojuma 
sniegšanu; jebkādi profilaktiski 
aizsardzības pasākumi, kuri jāpieņem, lai 
samazinātu negatīvu ietekmi uz tīkla
drošumu, drošību un integritāti; jebkāds 
īpašs atbildības regulējums kaitējuma 
gadījumā; jebkādu infrastruktūras izbūvei 
piešķirtu publisko subsīdiju izmantošana, 
tostarp īpaši noteikumi un nosacījumi, kas 
saistīti ar subsīdijām vai atbilstīgi Eiropas 
Savienības tiesību aktiem paredzēti valstu 
tiesību aktos; spēja nodrošināt 
infrastruktūras jaudu, lai izpildītu 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistības, jebkādi ierobežojumi, kas izriet 
no valsts noteikumiem, kuru mērķis ir 
aizsargāt vidi, sabiedrības veselību, valsts 
drošību vai sasniegt pilsētu un lauku 
plānošanas mērķus. Papildu izmaksas, kas 
saistītas ar gaidāmajiem tīklu 
inženiertehniskajiem darbiem, neatkarīgi 
no tā, kurš sāka minētos darbus, un 
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elektronisko sakaru tīklu elementiem, var 
attiecināt uz tiem uzņēmumiem, kuriem 
pieder attiecīgie elektronisko sakaru tīklu 
elementi.

Or. en

Pamatojums

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted.The Regulation should also take future 
costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks into 
consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Grozījums Nr. 58
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ja komerciālās sarunās par 
tehniskajiem un komerciālajiem 
noteikumiem un nosacījumiem neizdodas 
panākt vienošanos, jebkurai no pusēm 
vajadzētu būt iespējai valsts līmenī vērsties 
pie strīdu izšķiršanas struktūras, kura 
pusēm var noteikt risinājumu, tādējādi 
ļaujot izvairīties no nepamatotiem 
atteikumiem vai nesamērīgiem 
nosacījumiem. Nosakot piekļuves 
piešķiršanas tarifu, strīdu izšķiršanas 
struktūrai būtu jāņem vērā fiziskajā 
infrastruktūrā veiktie ieguldījumi. 
Konkrētajā gadījumā, attiecībā uz piekļuvi 
elektronisko sakaru tīklu operatoru 
fiziskajai infrastruktūrai, šajā infrastruktūrā 
veiktie ieguldījumi var tiešā veidā sekmēt 
Eiropas digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanu, un „parazitēšana” var 
ietekmēt konkurenci lejupējā tirgū. Tāpēc 

(16) Ja komerciālās sarunās par 
tehniskajiem un komerciālajiem 
noteikumiem un nosacījumiem neizdodas 
panākt vienošanos, jebkurai no pusēm 
vajadzētu būt iespējai valsts līmenī vērsties 
pie strīdu izšķiršanas struktūras, kura 
pusēm var noteikt risinājumu, tādējādi 
ļaujot izvairīties no nepamatotiem 
atteikumiem vai nesamērīgiem 
nosacījumiem. Nosakot piekļuves 
piešķiršanas tarifu, strīdu izšķiršanas 
struktūrai būtu jāņem vērā fiziskajā 
infrastruktūrā veiktie ieguldījumi, valsts 
līdzekļu noplūdes iespējamība un jebkādu 
to attiecīgo ekonomisko regulatoru 
uzskati, kas regulē konkrētās 
infrastruktūras nozares. Konkrētajā 
gadījumā, attiecībā uz piekļuvi 
elektronisko sakaru tīklu operatoru 
fiziskajai infrastruktūrai, šajā infrastruktūrā 
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attiecībā uz visiem pienākumiem 
nodrošināt piekļuvi būtu jāņem vērā šo 
ieguldījumu ekonomiskā dzīvotspēja, ko 
nosaka atbilstīgi šādiem aspektiem: 
iespējamais ieguldījumu atdeves grafiks, 
piekļuves iespējamā ietekme uz konkurenci 
lejupējā tirgū, tīkla aktīvu amortizācija 
piekļuves pieprasīšanas laikā, iespējamais 
veikto ieguldījumu ekonomiskais 
pamatojums, jo īpaši nesen izbūvētās 
fiziskajās infrastruktūrās, ko izmanto 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanai, un visi 
piedāvājumi piekļuves pieprasītājam 
izvēršanu veikt kopīgi.

veiktie ieguldījumi var tiešā veidā sekmēt 
Eiropas digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanu, un „parazitēšana” var 
ietekmēt konkurenci lejupējā tirgū. Tāpēc 
attiecībā uz visiem pienākumiem 
nodrošināt piekļuvi būtu jāņem vērā šo 
ieguldījumu ekonomiskā dzīvotspēja, ko 
nosaka atbilstīgi iespējamajam
ieguldījumu atdeves grafikam. Strīdu 
izšķiršanas struktūrām arī būtu jāņem 
vērā jebkāda piekļuves iespējamā ietekme 
uz jaudu un sniegumu saistībā ar galvenā 
pakalpojuma nodrošināšanu, piekļuves 
iespējamā ietekme uz konkurenci lejupējā 
tirgū, tīkla aktīvu amortizācija piekļuves 
pieprasīšanas laikā, iespējamais veikto 
ieguldījumu ekonomiskais pamatojums, jo 
īpaši nesen izbūvētās fiziskajās 
infrastruktūrās, ko izmanto ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanai, un visi piedāvājumi piekļuves 
pieprasītājam izvēršanu veikt kopīgi.

Or. en

Pamatojums

Jebkāda ietekme uz jaudu un sniegumu būtu jāpievieno to faktoru sarakstam, kuri būtu jāņem 
vērā attiecībā uz pienākumu nodrošināt piekļuvi.

Grozījums Nr. 59
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ja komerciālās sarunās par 
tehniskajiem un komerciālajiem 
noteikumiem un nosacījumiem neizdodas 
panākt vienošanos, jebkurai no pusēm 
vajadzētu būt iespējai valsts līmenī vērsties 
pie strīdu izšķiršanas struktūras, kura 
pusēm var noteikt risinājumu, tādējādi 
ļaujot izvairīties no nepamatotiem 
atteikumiem vai nesamērīgiem 

(16) Ja komerciālās sarunās par 
tehniskajiem un komerciālajiem 
noteikumiem un nosacījumiem neizdodas 
panākt vienošanos, jebkurai no pusēm 
vajadzētu būt iespējai valsts līmenī vērsties 
pie strīdu izšķiršanas struktūras, kura 
pusēm var noteikt risinājumu, tādējādi 
ļaujot izvairīties no nepamatotiem 
atteikumiem vai nesamērīgiem 



AM\1005010LV.doc 29/97 PE519.832v01-00

LV

nosacījumiem. Nosakot piekļuves 
piešķiršanas tarifu, strīdu izšķiršanas 
struktūrai būtu jāņem vērā fiziskajā 
infrastruktūrā veiktie ieguldījumi. 
Konkrētajā gadījumā, attiecībā uz piekļuvi 
elektronisko sakaru tīklu operatoru 
fiziskajai infrastruktūrai, šajā infrastruktūrā 
veiktie ieguldījumi var tiešā veidā sekmēt 
Eiropas digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanu, un “parazitēšana” var 
ietekmēt konkurenci lejupējā tirgū. Tāpēc 
attiecībā uz visiem pienākumiem 
nodrošināt piekļuvi būtu jāņem vērā šo 
ieguldījumu ekonomiskā dzīvotspēja, ko 
nosaka atbilstīgi šādiem aspektiem: 
iespējamais ieguldījumu atdeves grafiks, 
piekļuves iespējamā ietekme uz konkurenci 
lejupējā tirgū, tīkla aktīvu amortizācija 
piekļuves pieprasīšanas laikā, iespējamais 
veikto ieguldījumu ekonomiskais 
pamatojums, jo īpaši nesen izbūvētās 
fiziskajās infrastruktūrās, ko izmanto 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanai, un visi 
piedāvājumi piekļuves pieprasītājam 
izvēršanu veikt kopīgi.

nosacījumiem. Nosakot piekļuves 
piešķiršanas tarifu, strīdu izšķiršanas 
struktūrai būtu jāņem vērā fiziskajā 
infrastruktūrā veiktie ieguldījumi un visas 
papildu izmaksas, kas saistītas ar 
piekļuves piešķiršanu. Konkrētajā 
gadījumā, attiecībā uz piekļuvi 
elektronisko sakaru tīklu operatoru 
fiziskajai infrastruktūrai, šajā infrastruktūrā 
veiktie ieguldījumi var tiešā veidā sekmēt 
Eiropas digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanu, un “parazitēšana” var 
ietekmēt konkurenci lejupējā tirgū. Tāpēc 
attiecībā uz visiem pienākumiem 
nodrošināt piekļuvi būtu jāņem vērā šo 
ieguldījumu ekonomiskā dzīvotspēja, ko 
nosaka atbilstīgi šādiem aspektiem: 
iespējamais ieguldījumu atdeves grafiks, 
piekļuves iespējamā ietekme uz konkurenci 
lejupējā tirgū, tīkla aktīvu amortizācija 
piekļuves pieprasīšanas laikā, iespējamais 
veikto ieguldījumu ekonomiskais 
pamatojums, jo īpaši nesen izbūvētās 
fiziskajās infrastruktūrās, ko izmanto 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanai, un visi 
piedāvājumi piekļuves pieprasītājam 
izvēršanu veikt kopīgi.

Or. de

Pamatojums

Infrastruktūru apsekojumi var būt ļoti dārgi. Tīkla īpašniekam šīs izmaksas nebūtu jāsedz.

Grozījums Nr. 60
Peter Simon

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ja komerciālās sarunās par 
tehniskajiem un komerciālajiem 
noteikumiem un nosacījumiem neizdodas 
panākt vienošanos, jebkurai no pusēm 

(16) Ja komerciālās sarunās par 
tehniskajiem un komerciālajiem 
noteikumiem un nosacījumiem neizdodas 
panākt vienošanos, jebkurai no pusēm 
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vajadzētu būt iespējai valsts līmenī vērsties 
pie strīdu izšķiršanas struktūras, kura 
pusēm var noteikt risinājumu, tādējādi 
ļaujot izvairīties no nepamatotiem 
atteikumiem vai nesamērīgiem 
nosacījumiem. Nosakot piekļuves 
piešķiršanas tarifu, strīdu izšķiršanas 
struktūrai būtu jāņem vērā fiziskajā 
infrastruktūrā veiktie ieguldījumi. 
Konkrētajā gadījumā, attiecībā uz piekļuvi 
elektronisko sakaru tīklu operatoru 
fiziskajai infrastruktūrai, šajā infrastruktūrā 
veiktie ieguldījumi var tiešā veidā sekmēt 
Eiropas digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanu, un “parazitēšana” var 
ietekmēt konkurenci lejupējā tirgū. Tāpēc 
attiecībā uz visiem pienākumiem 
nodrošināt piekļuvi būtu jāņem vērā šo 
ieguldījumu ekonomiskā dzīvotspēja, ko 
nosaka atbilstīgi šādiem aspektiem: 
iespējamais ieguldījumu atdeves grafiks, 
piekļuves iespējamā ietekme uz konkurenci 
lejupējā tirgū, tīkla aktīvu amortizācija 
piekļuves pieprasīšanas laikā, iespējamais 
veikto ieguldījumu ekonomiskais 
pamatojums, jo īpaši nesen izbūvētās 
fiziskajās infrastruktūrās, ko izmanto 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanai, un visi 
piedāvājumi piekļuves pieprasītājam 
izvēršanu veikt kopīgi.

vajadzētu būt iespējai valsts līmenī vērsties 
pie strīdu izšķiršanas struktūras, kura 
pusēm var noteikt risinājumu, tādējādi 
ļaujot izvairīties no nepamatotiem 
atteikumiem vai nesamērīgiem 
nosacījumiem. Nosakot piekļuves 
piešķiršanas tarifu, strīdu izšķiršanas 
struktūrai būtu jāņem vērā fiziskajā 
infrastruktūrā veiktie ieguldījumi un visas 
papildu izmaksas, kas saistītas ar 
piekļuves piešķiršanu. Konkrētajā 
gadījumā, attiecībā uz piekļuvi 
elektronisko sakaru tīklu operatoru 
fiziskajai infrastruktūrai, šajā infrastruktūrā 
veiktie ieguldījumi var tiešā veidā sekmēt 
Eiropas digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanu, un “parazitēšana” var 
ietekmēt konkurenci lejupējā tirgū. Tāpēc 
attiecībā uz visiem pienākumiem 
nodrošināt piekļuvi būtu jāņem vērā šo 
ieguldījumu ekonomiskā dzīvotspēja, ko 
nosaka atbilstīgi šādiem aspektiem: 
iespējamais ieguldījumu atdeves grafiks, 
piekļuves iespējamā ietekme uz konkurenci 
lejupējā tirgū, tīkla aktīvu amortizācija 
piekļuves pieprasīšanas laikā, iespējamais 
veikto ieguldījumu ekonomiskais 
pamatojums, jo īpaši nesen izbūvētās 
fiziskajās infrastruktūrās, ko izmanto 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanai, un visi 
piedāvājumi piekļuves pieprasītājam 
izvēršanu veikt kopīgi.

Or. de

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka, nosakot tarifu, papildus jau veiktajiem ieguldījumiem r jāņem vērā arī 
izmaksas, kas saistītas ar fiziskās infrastruktūras paralēlas izmantošanas nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šī regula neuzliek dalībvalstīm 
nekādus jaunus kartēšanas pienākumus, 
taču tā paredz, ka informācijas minimums, 
ko publiskā sektora iestādes jau ir 
savākušas un kas jau ir pieejams 
elektroniskā formātā saskaņā ar valstu 
iniciatīvām un Savienības tiesību aktiem
(piemēram, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 14. marta 
Direktīvu 2007/2/EK, ar ko izveido 
Telpiskās informācijas infrastruktūru 
Eiropas Kopienā (INSPIRE)37), būtu jādara 
pieejams, piemēram, izmantojot hipersaiti 
uz vienoto informācijas centru, lai 
elektronisko sakaru tīklu nodrošinātājiem 
varētu piešķirt koordinētu piekļuvi 
informācijai par fiziskajām 
infrastruktūrām, vienlaikus nodrošinot 
jebkādas šādas informācijas drošību un
integritāti. Šādai informācijas sniegšanai 
nevajadzētu skart pārredzamības prasības, 
kas publiskā sektora informācijas 
atkalizmantošanai jau ir piemērojamas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 17. novembra 
Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora 
informācijas atkalizmantošanu38. Ja 
publiskajam sektoram pieejamā 
informācija nesniedz pietiekamas zināšanas 
par esošajām fiziskajām infrastruktūrām 
konkrētā teritorijā vai noteikta veida 
infrastruktūru, tīklu operatoriem pēc 
pieprasījuma būtu jādara informācija 
pieejama vienotajam informācijas centram.

(18) Šī direktīva neuzliek dalībvalstīm 
nekādus jaunus kartēšanas pienākumus, 
taču tā paredz, ka informācijas minimums, 
ko publiskā sektora iestādes jau ir 
savākušas un kas jau ir pieejams 
elektroniskā formātā saskaņā ar valstu 
iniciatīvām un Savienības tiesību aktiem
(piemēram, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 14. marta 
Direktīvu 2007/2/EK, ar ko izveido 
Telpiskās informācijas infrastruktūru 
Eiropas Kopienā (INSPIRE)37), būtu jādara 
pieejams, piemēram, izmantojot hipersaiti 
uz vienoto informācijas centru, lai 
elektronisko sakaru tīklu nodrošinātājiem 
varētu piešķirt koordinētu piekļuvi 
informācijai par fiziskajām 
infrastruktūrām, vienlaikus nodrošinot 
jebkādas šādas informācijas drošību un 
integritāti. Šādai informācijas sniegšanai 
nevajadzētu skart pārredzamības prasības, 
kas publiskā sektora informācijas 
atkalizmantošanai jau ir piemērojamas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 17. novembra 
Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora 
informācijas atkalizmantošanu38. Ja 
publiskajam sektoram pieejamā 
informācija nesniedz pietiekamas zināšanas 
par esošajām fiziskajām infrastruktūrām 
konkrētā teritorijā vai noteikta veida 
infrastruktūru, tīklu operatoriem pēc 
pieprasījuma būtu jādara informācija 
pieejama vienotajam informācijas centram.

__________________ __________________
37 OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp. 37 OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.
38 OV L 345, 31.12.2003., 90. lpp. 38 OV L 345, 31.12.2003., 90. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Gunnar Hökmark
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Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu Digitalizācijas 
programmas mērķus, infrastruktūras 
izvēršanai jānotiek iespējami tuvāk 
galalietotāju telpām, bet vienlaikus 
atbilstīgi vispārējām interesēm pilnībā 
jāievēro proporcionalitātes princips 
attiecībā uz jebkādiem īpašumtiesību 
ierobežojumiem. Būtu jāveicina ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu izvēršana līdz 
pašam galalietotājam, taču vienlaikus būtu 
jānodrošina tehnoloģiskā neitralitāte, jo 
īpaši ātrdarbīgiem sakariem gatavā ēkas 
fiziskajā infrastruktūrā. Ņemot vērā, ka 
mazu kanālu ierīkošana ēkas būvniecības 
laikā rada pavisam nelielas papildu 
izmaksas, bet ēku modernizēšana, aprīkojot 
tās ar ātrdarbīgu infrastruktūru, var prasīt 
lielu daļu no ātrdarbīga tīkla izvēršanas 
kopējām izmaksām, ar fizisko 
infrastruktūru būtu jāaprīko visas 
jaunbūves vai kapitāli renovētās ēkas, 
ļaujot galalietotājiem izmantot ātrdarbīgu 
tīklu pieslēgumus. Turklāt, lai izvērstu 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu, 
daudzdzīvokļu jaunceltnēm, kā arī kapitāli
renovētām daudzdzīvokļu ēkām vajadzētu 
būt aprīkotām ar pieslēgumpunktu vai 
koncentrācijas punktu, kuru izmantojot, 
pakalpojumu sniedzējs var piekļūt ēkā 
ierīkotajam tīklam. Praksē tas nozīmētu, ka 
ēkas attīstītājiem būtu jāparedz, ka brīvi 
kanāli savieno katru daudzdzīvokļu ēkas 
dzīvokli ar koncentrācijas punktu, kas 
atrodas ēkā vai ārpus tās. Atsevišķos 
gadījumos, kad jaunuzceltas vienģimenes 
dzīvojamās mājas vai ēkas, kur tiek veikti 
kapitālās renovācijas darbi, atrodas izolētā 
teritorijā, objektīvu iemeslu dēļ var 
uzskatīt, ka ir pārāk mazas izredzes ierīkot 
ātrdarbīgu pieslēgumu, lai ātrdarbīgiem 
sakariem gatavas ēkas infrastruktūras 
un/vai koncentrācijas punkta izvēršanas 
papildu izmaksas būtu pamatotas.

(26) Lai sasniegtu Digitalizācijas 
programmas mērķus, infrastruktūras 
izvēršanai jānotiek iespējami tuvāk 
galalietotāju telpām, bet vienlaikus 
atbilstīgi vispārējām interesēm pilnībā 
jāievēro proporcionalitātes princips 
attiecībā uz jebkādiem īpašumtiesību 
ierobežojumiem. Būtu jāveicina ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu izvēršana līdz 
pašam galalietotājam, taču vienlaikus būtu 
jānodrošina tehnoloģiskā neitralitāte, jo 
īpaši ātrdarbīgiem sakariem gatavā ēkas 
fiziskajā infrastruktūrā. Ņemot vērā, ka 
mazu kanālu ierīkošana ēkas būvniecības 
laikā rada pavisam nelielas papildu 
izmaksas, bet ēku modernizēšana, aprīkojot 
tās ar ātrdarbīgu infrastruktūru, var prasīt 
lielu daļu no ātrdarbīga tīkla izvēršanas 
kopējām izmaksām, ar fizisko 
infrastruktūru var aprīkot visas jaunbūves 
vai kapitāli renovētās ēkas, ļaujot 
galalietotājiem izmantot ātrdarbīgu tīklu 
pieslēgumus. Turklāt, lai izvērstu 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu, 
daudzdzīvokļu jaunceltnēm, kā arī kapitāli
renovētās daudzdzīvokļu ēkas varētu 
aprīkot ar pieslēgumpunktu vai 
koncentrācijas punktu, kuru izmantojot, 
pakalpojumu sniedzējs var piekļūt ēkā 
ierīkotajam tīklam. Praksē tas nozīmētu, ka 
ēkas attīstītājiem būtu jāparedz, ka brīvi 
kanāli savieno katru daudzdzīvokļu ēkas 
dzīvokli ar koncentrācijas punktu, kas 
atrodas ēkā vai ārpus tās. Atsevišķos 
gadījumos, kad jaunuzceltas vienģimenes 
dzīvojamās mājas vai ēkas, kur tiek veikti 
kapitālās renovācijas darbi, atrodas izolētā 
teritorijā, objektīvu iemeslu dēļ var 
uzskatīt, ka ir pārāk mazas izredzes ierīkot 
ātrdarbīgu pieslēgumu, lai ātrdarbīgiem 
sakariem gatavas ēkas infrastruktūras 
un/vai koncentrācijas punkta izvēršanas 
papildu izmaksas būtu pamatotas.
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Or. en

Grozījums Nr. 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Neskarot uzdevumus, kuri valstu 
regulatīvajām iestādēm uzticēti atbilstīgi 
Savienības regulējumam elektronisko 
sakaru jomā, gadījumos, kad dalībvalstis 
nav izraudzījušās konkrētas iestādes, lai 
nodrošinātu konsekventu strīdu izšķiršanas 
lēmumu pieņemšanu, šajā regulā
paredzētās attiecīgās funkcijas, ņemot vērā 
attiecīgo kompetenci un garantijas 
nodrošināt neatkarību un objektivitāti, būtu 
jāpiešķir iestādēm, kuras veic 
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantā 
paredzētos uzdevumus. Tomēr saskaņā ar 
subsidiaritātes principu šai regulai
nevajadzētu skart dalībvalstu tiesības tajā 
paredzētās regulatīvās funkcijas piešķirt 
iestādēm, kas ir piemērotākas to izpildei 
atbilstīgi attiecīgās valsts konstitucionālajai 
sistēmai, saskaņā ar kuru paredzēts 
kompetenču un pilnvaru sadalījums, un 
šajā regulā paredzētajām prasībām.

(29) Neskarot uzdevumus, kuri valstu 
regulatīvajām iestādēm uzticēti atbilstīgi 
Savienības regulējumam elektronisko 
sakaru jomā, gadījumos, kad dalībvalstis 
nav izraudzījušās konkrētas iestādes, lai 
nodrošinātu konsekventu strīdu izšķiršanas 
lēmumu pieņemšanu, šajā direktīvā
paredzētās attiecīgās funkcijas, ņemot vērā 
attiecīgo kompetenci un garantijas 
nodrošināt neatkarību un objektivitāti, būtu 
jāpiešķir iestādēm, kuras veic 
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantā 
paredzētos uzdevumus. Tomēr saskaņā ar 
subsidiaritātes principu šai direktīvai
nevajadzētu skart dalībvalstu tiesības tajā 
paredzētās regulatīvās funkcijas piešķirt 
iestādēm, kas ir piemērotākas to izpildei 
atbilstīgi attiecīgās valsts konstitucionālajai 
sistēmai, saskaņā ar kuru paredzēts 
kompetenču un pilnvaru sadalījums, un 
šajā direktīvā paredzētajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto 
informācijas punktu efektīvu darbību, 
dalībvalstīm, kuras nolemj iecelt citas 

(31) Lai nodrošinātu šajā direktīvā
paredzēto informācijas punktu efektīvu 
darbību, dalībvalstīm, kuras nolemj iecelt 
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iestādes, nevis valsts regulatīvo iestādi, 
kura veic Direktīvas 2002/21/EK 20. pantā 
paredzētos uzdevumus, būtu jānodrošina, 
ka šādos informācijas centros ir pieejami 
pietiekami resursi, kā arī attiecīgā 
informācija optimālā apjomā par konkrēto 
teritoriju, ja šādi tās saistībā ar uzticētajiem 
uzdevumiem (kadastra reģistrs) var 
nodrošināt ievērojamu efektivitāti. Šajā 
sakarībā dalībvalstis var apsvērt iespējamās 
sinerģijas un apjomradītos ietaupījumus, ko 
varētu panākt saistībā ar vienotajiem 
kontaktpunktiem 2006. gada 12. decembra 
Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu 
direktīvas) 6. panta izpratnē, izmantojot 
esošās struktūras un maksimāli palielinot 
ieguvumus galalietotājiem.

citas iestādes, nevis valsts regulatīvo 
iestādi, kura veic Direktīvas 2002/21/EK 
20. pantā paredzētos uzdevumus, būtu 
jānodrošina, ka šādos informācijas centros 
ir pieejami pietiekami resursi, kā arī 
attiecīgā informācija optimālā apjomā par 
konkrēto teritoriju, ja šādi tās saistībā ar 
uzticētajiem uzdevumiem (kadastra 
reģistrs) var nodrošināt ievērojamu 
efektivitāti. Šajā sakarībā dalībvalstis var 
apsvērt iespējamās sinerģijas un 
apjomradītos ietaupījumus, ko varētu 
panākt saistībā ar vienotajiem 
kontaktpunktiem 2006. gada 12. decembra 
Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu 
direktīvas) 6. panta izpratnē, izmantojot 
esošās struktūras un maksimāli palielinot 
ieguvumus galalietotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti –
tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību 
un komercnoslēpuma aizsardzību, 
darījumdarbības brīvība, tiesības uz 
īpašumu un tiesības uz efektīvu tiesisko 
aizsardzību. Dalībvalstīm šī regula
jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un 
principiem,

(33) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
konkrēti – tiesības uz privātās dzīves 
neaizskaramību un komercnoslēpuma 
aizsardzību, darījumdarbības brīvība, 
tiesības uz īpašumu un tiesības uz efektīvu 
tiesisko aizsardzību. Dalībvalstīm šī
direktīva jāpiemēro saskaņā ar šīm 
tiesībām un principiem,

Or. en

Grozījums Nr. 66
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas mērķis ir atvieglot un 
stimulēt ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
tīklu izvēršanu, veicinot esošo fizisko 
infrastruktūru koplietošanu un jaunu 
fizisko infrastruktūru efektīvāku 
ierīkošanu, lai šādus tīklus varētu izvērst 
par zemākām izmaksām.

1. Šīs regulas mērķis ir atvieglot un 
stimulēt ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
tīklu izmantošanu un izvēršanu, veicinot 
drošu un aizsargātu esošo un turpmāko
fizisko infrastruktūru koplietošanu, 
nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu 
un lai šādus tīklus varētu izvērst par 
zemākām izmaksām.

Or. ro

Grozījums Nr. 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas mērķis ir atvieglot un 
stimulēt ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
tīklu izvēršanu, veicinot esošo fizisko 
infrastruktūru koplietošanu un jaunu 
fizisko infrastruktūru efektīvāku 
ierīkošanu, lai šādus tīklus varētu izvērst 
par zemākām izmaksām.

1. Šīs direktīvas mērķis ir atvieglot un 
stimulēt ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
tīklu izvēršanu, veicinot esošo fizisko 
infrastruktūru koplietošanu un jaunu 
fizisko infrastruktūru efektīvāku 
ierīkošanu, lai šādus tīklus varētu izvērst 
par zemākām izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu piemēro visiem 
inženiertehniskajiem darbiem un fiziskajai 

2. Šo direktīvu piemēro visiem 
inženiertehniskajiem darbiem un fiziskajai 
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infrastruktūrai, kam definīcijas sniegtas 
2. pantā.

infrastruktūrai, kam definīcijas sniegtas 
2. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī regula neskar dalībvalstu tiesības 
saglabāt vai ieviest pasākumus saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, kuros ietverti 
sīkāk izstrādāti noteikumi nekā šajā regulā
izklāstītie.

3. Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības 
saglabāt vai ieviest pasākumus saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, kuros ietverti 
sīkāk izstrādāti noteikumi nekā šajā
direktīvā izklāstītie.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regula neskar Direktīvu 2002/21/EK, 
Direktīvu 2002/20/EK, 
Direktīvu 2002/19/EK, 
Direktīvu 2002/22/EK un 
Direktīvu 2002/77/EK.

4. Šī direktīva neskar 
Direktīvu 2002/21/EK, 
Direktīvu 2002/20/EK, 
Direktīvu 2002/19/EK, 
Direktīvu 2002/22/EK un 
Direktīvu 2002/77/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

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

Šajā regulā piemēro definīcijas, kas 
izklāstītas Direktīvā 2002/21/EK, 
Direktīvā 2002/20/EK, 
Direktīvā 2002/19/EK, 
Direktīvā 2002/22/EK un 
Direktīvā 2002/77/EK.

Šajā direktīvā piemēro definīcijas, kas 
izklāstītas Direktīvā 2002/21/EK, 
Direktīvā 2002/20/EK, 
Direktīvā 2002/19/EK, 
Direktīvā 2002/22/EK un 
Direktīvā 2002/77/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „tīkla operators” ir elektronisko sakaru 
tīkla nodrošinātājs, kā arī uzņēmums, kurš 
nodrošina fizisko infrastruktūru, kas 
izveidota nolūkā sniegt gāzes un 
elektroenerģijas ražošanas, transportēšanas 
vai sadales pakalpojumus, tostarp 
sabiedrisko vietu apgaismošanas 
pakalpojumus, siltumapgādes un 
ūdensapgādes pakalpojumus, tostarp 
notekūdeņu un kanalizācijas izvadīšanas 
vai attīrīšanas pakalpojumus, kā arī 
transporta pakalpojumus, aptverot 
dzelzceļu, autoceļus, ostas un lidostas;

1) „tīkla operators” ir elektronisko sakaru 
tīkla nodrošinātājs, kā arī uzņēmums, kurš 
nodrošina fizisko infrastruktūru, kas 
izveidota nolūkā sniegt gāzes un 
elektroenerģijas ražošanas, transportēšanas 
vai sadales pakalpojumus, tostarp 
sabiedrisko vietu apgaismošanas 
pakalpojumus, siltumapgādes, kā arī 
transporta pakalpojumus, aptverot 
dzelzceļu un autoceļus;

Or. en

Pamatojums

Ierobežota darbības joma, izņemot īpaši svarīgas infrastruktūras, kas būtiski ietekmē drošību 
un sabiedrību, paredz, ka direktīvā var galveno uzmanību pievērst ar šķiedru izvietošanu 
saistītām infrastruktūrām.

Grozījums Nr. 73
Peter Simon
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „tīkla operators” ir elektronisko sakaru 
tīkla nodrošinātājs, kā arī uzņēmums, kurš 
nodrošina fizisko infrastruktūru, kas 
izveidota nolūkā sniegt gāzes un 
elektroenerģijas ražošanas, transportēšanas 
vai sadales pakalpojumus, tostarp 
sabiedrisko vietu apgaismošanas 
pakalpojumus, siltumapgādes un 
ūdensapgādes pakalpojumus, tostarp 
notekūdeņu un kanalizācijas izvadīšanas 
vai attīrīšanas pakalpojumus, kā arī 
transporta pakalpojumus, aptverot 
dzelzceļu, autoceļus, ostas un lidostas;

1) „tīkla operators” ir elektronisko sakaru 
tīkla nodrošinātājs, kā arī uzņēmums, kurš 
nodrošina fizisko infrastruktūru, kas 
izveidota nolūkā sniegt gāzes un 
elektroenerģijas ražošanas, transportēšanas 
vai sadales pakalpojumus, tostarp 
sabiedrisko vietu apgaismošanas 
pakalpojumus, kā arī transporta 
pakalpojumus, aptverot dzelzceļu, 
autoceļus, ostas un lidostas;

Or. de

Pamatojums

Iejaukšanās infrastruktūrā, kas paredzēta ūdens pārvadei (tostarp notekūdeņu attīrīšanai un 
likvidēšanai), iespējams, apdraud sabiedrības veselību. Tāpēc šīs jomas nebūtu jāiekļauj 
noteikumu piemērošanas jomā. Tāpat nebūtu jāiekļauj siltumapgādes tīkli, jo nav nodrošināta 
ātrdarbīgo tīklu elementu pievades un izvades vajadzīgā aizsardzība pret mitrumu.

Grozījums Nr. 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „tīkla operators” ir elektronisko sakaru 
tīkla nodrošinātājs, kā arī uzņēmums, kurš 
nodrošina fizisko infrastruktūru, kas 
izveidota nolūkā sniegt gāzes un 
elektroenerģijas ražošanas, transportēšanas 
vai sadales pakalpojumus, tostarp 
sabiedrisko vietu apgaismošanas 
pakalpojumus, siltumapgādes un 
ūdensapgādes pakalpojumus, tostarp 
notekūdeņu un kanalizācijas izvadīšanas 
vai attīrīšanas pakalpojumus, kā arī 

1) „tīkla operators” ir elektronisko sakaru 
tīkla nodrošinātājs, kā arī uzņēmums, kurš 
nodrošina fizisko infrastruktūru, kas 
izveidota nolūkā sniegt gāzes un 
elektroenerģijas ražošanas, transportēšanas 
vai sadales pakalpojumus, tostarp 
sabiedrisko vietu apgaismošanas 
pakalpojumus, kā arī transporta 
pakalpojumus, aptverot dzelzceļu, 
autoceļus, ostas un lidostas;
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transporta pakalpojumus, aptverot 
dzelzceļu, autoceļus, ostas un lidostas;

Or. de

Pamatojums

Tehnisku, juridisku un higiēnas iemeslu dēļ ne visas fiziskās infrastruktūras ir piemērotas 
iekļaušanai šajā piemērošanas jomā.

Grozījums Nr. 75
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) „fiziskā infrastruktūra” ir jebkurš 
neaktīvs tīkla elements, piemēram, 
caurules, masti, kanāli, kontrolkameras, 
kabeļu akas, sadales skapji, ēkas vai ēku 
ievadi, antenu iekārtas, torņi un balsti un ar 
tiem saistītie objekti;

2) „fiziskā infrastruktūra” ir jebkurš 
neaktīvs tīkla elements, piemēram,
caurules, masti, kanāli, kontrolkameras, 
kabeļu akas, sadales skapji, ēkas vai ēku 
ievadi, antenu iekārtas, torņi un balsti un ar 
tiem saistītie objekti, izņemot caurules, 
kas paredzētas ūdens pārvadei (tostarp 
notekūdeņu attīrīšanai un likvidēšanai), 
kā arī siltumapgādei;

Or. de

Pamatojums

Iejaukšanās infrastruktūrā, kas paredzēta ūdens pārvadei (tostarp notekūdeņu attīrīšanai un 
likvidēšanai), iespējams, apdraud sabiedrības veselību. Tāpēc šīs jomas nebūtu jāiekļauj 
noteikumu piemērošanas jomā. Tāpat nebūtu jāiekļauj siltumapgādes tīkli, jo nav nodrošināta 
ātrdarbīgo tīklu elementu pievades un izvades vajadzīgā aizsardzība pret mitrumu.

Grozījums Nr. 76
Giles Chichester

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

2a) „komunālo pakalpojumu sniedzējs” ir 
uzņēmums, kurš nodrošina fizisko 
infrastruktūru, kas izveidota nolūkā 
sniegt elektroenerģijas ražošanas, 
transportēšanas vai sadales 
pakalpojumus, tostarp sabiedrisko vietu 
apgaismošanas pakalpojumus, 
siltumapgādes un ūdensapgādes 
pakalpojumus, izņemot dzeramo ūdeni, kā 
arī notekūdeņu un kanalizācijas 
izvadīšanas vai attīrīšanas pakalpojumus, 
kā arī transporta pakalpojumus, aptverot 
dzelzceļu, autoceļus, ostas un lidostas;

Or. en

Pamatojums

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Grozījums Nr. 77
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „ātrdarbīgs elektronisko sakaru tīkls” ir 
elektronisko sakaru tīkls, kas spēj 
nodrošināt platjoslas piekļuves 
pakalpojumus ar ātrumu vismaz 30 Mb/s;

3) „ātrdarbīgs elektronisko sakaru tīkls” ir 
elektronisko sakaru tīkls, kas spēj 
nodrošināt platjoslas piekļuves 
pakalpojumus ar ātrumu vismaz 100 Mb/s
un 1 Gb/s, ja tas ir iespējams;

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „ātrdarbīgs elektronisko sakaru tīkls” ir 
elektronisko sakaru tīkls, kas spēj 
nodrošināt platjoslas piekļuves 
pakalpojumus ar ātrumu vismaz 30 Mb/s;

3) „ātrdarbīgs elektronisko sakaru tīkls” ir 
elektronisko sakaru tīkls, kas spēj 
nodrošināt platjoslas piekļuves 
pakalpojumus ar ātrumu vismaz 100 Mb/s
un 1 Gb/s, ja tas ir iespējams;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) „atvērti tīkli” ir tīkli, kur 
pakalpojumu sniedzēji un tīklu īpašnieki 
ir nodalīti un kur pakalpojumu 
sniedzējiem ir piekļuve privātajiem 
klientiem tīklā ar nediskriminējošiem 
nosacījumiem;

Or. sv

Grozījums Nr. 80
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienam tīkla operatoram ir tiesības 
piedāvāt piekļuvi savai fiziskajai 
infrastruktūrai, lai tajā izvērstu ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus.

1. Ikvienam tīkla operatoram ir tiesības 
piedāvāt piekļuvi savai fiziskajai 
infrastruktūrai, lai tajā izvērstu ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus, un 
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attiecīgi elektronisko sakaru tīklu 
operatoriem ir tiesības piedāvāt piekļuvi 
savai fiziskajai infrastruktūrai, lai tajā 
izvērstu citus tīklus.

Or. en

Pamatojums

The proposed regulation opens up various networks to electronic communications network 
provider, with the aim of facilitating the deployment of broadband communication networks. 
This amendment aims at introducing more reciprocity in the text, also giving the possible for 
other network operators to take advantage of the construction works started by a 
telecommunication operator. This amendment is in line with the recital 11, which reads 
“[…]this Regulation should be applicable not only to electronic communications network 
providers but to any owner or holder of rights to use extensive and ubiquitous physical 
infrastructures […]”.

Grozījums Nr. 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienam tīkla operatoram ir tiesības 
piedāvāt piekļuvi savai fiziskajai 
infrastruktūrai, lai tajā izvērstu ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus.

1. Ikvienam tīkla operatoram ir tiesības 
piedāvāt piekļuvi savai fiziskajai 
infrastruktūrai, lai tajā izvērstu ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus, ja 
izvēršanai piekrituši īpašnieki un 
kompetentās iestādes.

Or. de

Pamatojums

Operators ne vienmēr ir tīklu īpašnieks. Tāpēc lēmumi par sakaru tīklu iespējamu 
izmantošanu būtu jāpieņem abām pusēm.

Grozījums Nr. 82
Silvia-Adriana Ţicău

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

1. Ikvienam tīkla operatoram ir tiesības 
piedāvāt piekļuvi savai fiziskajai 
infrastruktūrai, lai tajā izvērstu ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus.

1. Ikvienam tīkla operatoram ir tiesības 
piedāvāt piekļuvi savai fiziskajai 
infrastruktūrai, lai tajā izvērstu ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus, 
garantējot tīkla drošumu un drošību.

Or. ro

Grozījums Nr. 83
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikvienam tīkla operatoram ir pienākums
izpildīt visus pamatotus pieprasījumus par 
piekļuvi tā fiziskajai infrastruktūrai 
saskaņā ar taisnīgiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenu, 
nolūkā izvērst ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu elementus.

2. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikvienam tīkla operatoram ir pienākums 
izpildīt visus pamatotus pieprasījumus par 
piekļuvi tā fiziskajai infrastruktūrai 
saskaņā ar taisnīgiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenu, 
nolūkā izvērst ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu elementus. Tīkla 
nodrošinātāju pienākums apmierināt 
visus pamatotos pieprasījumus par 
piekļuvi saskaņā ar taisnīgiem 
noteikumiem un nosacījumiem nedrīkst 
būt pretrunā to pienākumam ievērot 
Savienības noteikumus attiecībā uz valsts 
līdzekļiem gadījumā, ja valdība finansē 
vai nodrošina ieguldījumu infrastruktūrā.

Or. en

Pamatojums

Tie, kuriem ir nepieciešama piekļuve un kuri vēlas izvērst elektronisko sakaru tīklus, nedrīkst 
izmantot nekādu valsts atbalstu, kas bija paredzēts citam nolūkam. Tas būtu negodīgi, un tā 
būtu valsts līdzekļu nelikumīga izmantošana, un tas būtu pretrunā ES valsts atbalsta 
noteikumiem, jo uzņēmumiem, kas saņem valsts atbalstu, saskaņā ar valsts atbalsta 
noteikumiem juridiski nedrīkst šķērssubsidēt trešās personas darbības.
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Grozījums Nr. 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikvienam tīkla operatoram ir pienākums 
izpildīt visus pamatotus pieprasījumus par 
piekļuvi tā fiziskajai infrastruktūrai
saskaņā ar taisnīgiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenu, 
nolūkā izvērst ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu elementus.

2. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikvienam tīkla operatoram ir pienākums 
pārbaudīt pamatotus pieprasījumus par 
piekļuvi tā fiziskajai infrastruktūrai, tostarp 
attiecībā uz cenu, nolūkā izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus, un 
operators tiek mudināts sagatavot 
piedāvājumu par savas fiziskās 
infrastruktūras paralēlu izmantošanu.

Or. de

Pamatojums

Pienākums izpildīt visus pamatotos pieprasījumus būtu nepamatota iejaukšanās 
infrastruktūras īpašnieka īpašumtiesībās.

Grozījums Nr. 85
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikvienam tīkla operatoram ir pienākums 
izpildīt visus pamatotus pieprasījumus par 
piekļuvi tā fiziskajai infrastruktūrai 
saskaņā ar taisnīgiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenu, 
nolūkā izvērst ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu elementus.

2. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikvienam tīkla operatoram ir pienākums 
izpildīt visus pamatotus pieprasījumus par 
piekļuvi tā fiziskajai infrastruktūrai 
saskaņā ar taisnīgiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenu un 
ar nosacījumu, ka nevar rasties 
problēmas saistībā ar tīkla drošību un 
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drošumu, nolūkā izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus.

Or. nl

Grozījums Nr. 86
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikvienam tīkla operatoram ir pienākums 
izpildīt visus pamatotus pieprasījumus par 
piekļuvi tā fiziskajai infrastruktūrai 
saskaņā ar taisnīgiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenu, 
nolūkā izvērst ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu elementus.

2. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikvienam tīkla operatoram atbilstīgi tīkla 
jaudas pieejamībai ir pienākums izpildīt 
visus pamatotus pieprasījumus par piekļuvi 
tā fiziskajai infrastruktūrai saskaņā ar 
taisnīgiem noteikumiem un nosacījumiem, 
tostarp attiecībā uz cenu, nolūkā izvērst 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus.

Or. ro

Grozījums Nr. 87
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikvienam tīkla operatoram ir pienākums 
izpildīt visus pamatotus pieprasījumus par 
piekļuvi tā fiziskajai infrastruktūrai 
saskaņā ar taisnīgiem noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenu, 
nolūkā izvērst ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu elementus.

2. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikvienam komunālo pakalpojumu 
sniedzējam ir pienākums izpildīt visus 
pamatotus pieprasījumus par piekļuvi tā 
fiziskajai infrastruktūrai saskaņā ar 
taisnīgiem noteikumiem un nosacījumiem, 
tostarp attiecībā uz cenu, nolūkā izvērst 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
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elementus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka 3. pants ir vērsts uz to, lai nodrošinātu piekļuvi komunālo 
pakalpojumu tīklu infrastruktūrai. Piekļuve telekomunikāciju infrastruktūrai jau tiek regulēta 
ar Pamatdirektīvu 2009/140/EK par elektronisko komunikāciju.

Grozījums Nr. 88
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šis noteikums neskar zemes īpašnieku 
un privātīpašuma īpašnieku tiesības lemt 
par līdzekļu pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkuru atteikumu piešķirt piekļuvi pamato 
ar objektīviem kritērijiem, kas jo īpaši var 
attiekties uz:

Jebkuru atteikumu piešķirt piekļuvi pamato 
ar objektīviem kritērijiem, piemēram:

Or. en

Grozījums Nr. 90
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) drošumu un sabiedrības veselību;

Or. en

Pamatojums

Piemēram, gāzes un dzeramā ūdens infrastruktūra ir neatbilstoša attiecībā uz drošumu un 
sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 91
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) svarīgu valsts infrastruktūras objektu 
drošību;

Or. en

Pamatojums

Piemēram, lidostas un dzelzceļš.

Grozījums Nr. 92
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) šā punkta a) apakšpunktā minēto 
elementu izvietošanai vajadzīgās telpas
pieejamību;

b) šā punkta a) apakšpunktā minēto 
elementu izvietošanai vajadzīgās tīkla 
jaudas pieejamību;

Or. ro
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Grozījums Nr. 93
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) šā punkta a) apakšpunktā minēto 
elementu izvietošanai vajadzīgās telpas 
pieejamību;

b) šā punkta a) apakšpunktā minēto 
elementu izvietošanai vajadzīgās telpas 
pieejamību pašlaik un turpmāk;

Or. en

Pamatojums

Izvērtējot to, vai ir pieejama vieta elektronisko sakaru tīklu elementiem, tīklu operatoriem 
būtu jāļauj ņemt vērā to turpmākās vajadzības.

Grozījums Nr. 94
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) jebkura jau izvērsta tīkla integritāti un 
drošību;

c) jebkura jau izvērsta tīkla integritāti, 
drošumu un drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Norbert Glante, Peter Simon

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nopietnu traucējumu risku, ko varētu 
radīt plānotie elektronisko sakaru 
pakalpojumi saistībā ar citiem 
pakalpojumiem, kurus sniedz vienā un tajā 
pašā fiziskajā infrastruktūrā;

d) pierādāmu traucējumu risku, ko varētu 
radīt plānotie elektronisko sakaru 
pakalpojumi saistībā ar citiem 
pakalpojumiem, kurus sniedz vienā un tajā 
pašā fiziskajā infrastruktūrā;
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Or. de

Pamatojums

Pašreizējais formulējums vācu valodā ir pārāk neskaidrs.

Grozījums Nr. 96
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tādu alternatīvu risinājumu pieejamību, 
kurus izmantojot, tīkla operators var 
nodrošināt vairumtirdzniecības piekļuvi 
fiziskajai tīkla infrastruktūrai, un kuri ir 
piemēroti ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
tīklu nodrošināšanai.

e) tādu alternatīvu risinājumu pieejamību
vai plānoto pieejamību saskaņā ar 
publicētajiem izvēršanas plāniem, kurus 
izmantojot, tīkla operators var nodrošināt 
vairumtirdzniecības piekļuvi fiziskajai tīkla 
infrastruktūrai, un kuri ir piemēroti 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

Šajā tekstā būtu jāņem vērā arī plānotā pieejamība, ja to īsteno saprātīgā termiņā.

Grozījums Nr. 97
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tādu alternatīvu risinājumu pieejamību, 
kurus izmantojot, tīkla operators var 
nodrošināt vairumtirdzniecības piekļuvi 
fiziskajai tīkla infrastruktūrai, un kuri ir 
piemēroti ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
tīklu nodrošināšanai.

e) tādu alternatīvu risinājumu pieejamību, 
kurus izmantojot, komunālo pakalpojumu 
sniedzējs var nodrošināt 
vairumtirdzniecības piekļuvi fiziskajai tīkla 
infrastruktūrai, un kuri ir piemēroti 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
nodrošināšanai.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka 3. pants ir vērsts uz to, lai nodrošinātu piekļuvi komunālo 
pakalpojumu tīklu infrastruktūrai. Piekļuve telekomunikāciju infrastruktūrai jau tiek regulēta 
ar Pamatdirektīvu 2009/140/EK par elektronisko komunikāciju.

Grozījums Nr. 98
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) augstu fiziskās drošības risku 
strādājošajiem, saskarē ar citām 
infrastruktūrām, nevis tām, ar kurām 
viņus sākotnēji apmācīja darboties;

Or. en

Pamatojums

Nodrošinot piekļuvi strādājošajiem, kuri nepārzina elektrības drošības procedūras, 
izmantojot elektroenerģijas sadales sastāvdaļas un iekārtas, palielinās negadījumu un avāriju 
risks. Lai strādātu ar elektriskajiem tīkliem, ir nepieciešama speciāla apmācība un iemaņas 
un ir jāievēro noteikumi, normas, veselības prasības un stingri drošības un vides standarti. 
Īpašu iekārtu gadījumā tīkla operators var noteikt, ka ir pārāk bīstami ļaut kādai trešai 
personai strādāt attiecīgā operatora tīklā.

Grozījums Nr. 99
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) proporcionālu pieejamo telpu 
izmantošanu, lai tīkla operators, kam 
pieder konkrētā fiziskā infrastruktūra, 
varētu rezervēt telpu saviem 
turpmākajiem ieguldījumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) tādu plānoto alternatīvu risinājumu 
pieejamību, kurus izmantojot, var 
nodrošināt vairumtirdzniecības piekļuvi 
fiziskajai tīkla infrastruktūrai, ja ir spēkā 
valsts plāni par Eiropas dzelzceļa 
satiksmes vadības sistēmas izvēršanu;

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma projektā ir jāņem vērā spēkā esošie valsts plāni attiecībā uz Eiropas dzelzceļa 
satiksmes vadības sistēmas izvēršanu dzelzceļa nozarē.

Grozījums Nr. 101
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – ed apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ed) tādiem gadījumiem, kad piekļuves 
piešķiršana pazemes transporta sistēmām 
var nelabvēlīgi ietekmēt ilgtermiņa 
ieguldījumus un pilnveidošanu un/vai var 
radīt satiksmes traucējumus, kas var radīt 
nesamērīgu ekonomisko ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai pilsētām, kurās izmanto pazemes transporta sistēmas, būtu skaidri noteiktas 
tiesības lemt par to, vai nodrošināt piekļuvi vai nē. 3. pantā ir jāiekļauj noteikums, kas paredz 
iespēju infrastruktūrām, kuras būtiski ietekmē ikdienas dzīvi pilsētā, atteikt piekļuvi, ja tā var 
radīt satiksmes traucējumus un nelabvēlīgi ietekmēt ekonomiku.
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Grozījums Nr. 102
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – ee apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ee) ekskluzīviem līguma noteikumiem 
starp tīklu operatoriem un to klientiem;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāiekļauj arī līguma noteikumi starp tīkla operatoru un tā klientiem, ja līgums ir noslēgts 
ekskluzivitātes dēļ. Piemēram, datu apstrādes centri drošības nolūkos bieži noslēdz 
ekskluzivitātes līgumu.

Grozījums Nr. 103
Werner Langen, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkura atteikuma iemeslus tīkla operators 
norāda viena mēneša laikā pēc rakstiska 
piekļuves pieprasījuma saņemšanas.

Jebkura atteikuma iemeslus tīkla operators 
norāda sešu mēnešu laikā pēc rakstiska 
piekļuves pieprasījuma saņemšanas.

Or. de

Grozījums Nr. 104
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkura atteikuma iemeslus tīkla operators 
norāda viena mēneša laikā pēc rakstiska 

Jebkura atteikuma iemeslus tīkla operators 
norāda trīs mēnešu laikā pēc rakstiska 
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piekļuves pieprasījuma saņemšanas. piekļuves pieprasījuma saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkura atteikuma iemeslus tīkla operators
norāda viena mēneša laikā pēc rakstiska 
piekļuves pieprasījuma saņemšanas.

Jebkura atteikuma iemeslus komunālo 
pakalpojumu sniedzējs norāda viena 
mēneša laikā pēc rakstiska piekļuves 
pieprasījuma saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka 3. pants ir vērsts uz to, lai nodrošinātu piekļuvi komunālo 
pakalpojumu tīklu infrastruktūrai. Piekļuve telekomunikāciju infrastruktūrai jau tiek regulēta 
ar Pamatdirektīvu 2009/140/EK par elektronisko komunikāciju.

Grozījums Nr. 106
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 4. punktā minētā valsts strīdu 
izšķiršanas struktūra, pilnībā ievērojot 
proporcionalitātes principu, iespējami īsākā 
termiņā un katrā ziņā četru mēnešu laikā 
izdod saistošu lēmumu, lai atrisinātu strīdu, 
kas radies 4. punktā minētajā situācijā, 
tostarp nosakot taisnīgus noteikumus, 
nosacījumus un vajadzības gadījumā cenu 
un nevienai no pusēm neliedzot ierosināt 
lietu tiesā. Strīdu izšķiršanas struktūra 
visos gadījumos, nosakot cenu, ņem vērā 
pieprasītās piekļuves ietekmi uz 

5. Šā panta 4. punktā minētā valsts strīdu 
izšķiršanas struktūra, pilnībā ievērojot 
proporcionalitātes principu, iespējami īsākā 
termiņā un katrā ziņā četru mēnešu laikā 
izdod saistošu lēmumu, lai atrisinātu strīdu, 
kas radies 4. punktā minētajā situācijā, 
tostarp nosakot taisnīgus noteikumus, 
nosacījumus un vajadzības gadījumā cenu
un nevienai no pusēm neliedzot ierosināt 
lietu tiesā. Strīdu izšķiršanas struktūra 
visos gadījumos, nosakot cenu, vai tiesībās 
valsts atbalsta jomā, valsts infrastruktūras 
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uzņēmējdarbības plānu, kam atbilstīgi 
ieguldījumus veicis tīkla operators, kuram 
šī piekļuve ir pieprasīta; jo īpaši tas attiecas 
uz nesen izbūvētām fiziskajām 
infrastruktūrām, ko izmanto ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanai.

paziņojumā, dalībvalstu infrastruktūras 
finansēšanas nolīgumā un PSO līgumā,
ņem vērā pieprasītās piekļuves ietekmi uz 
uzņēmējdarbības plānu, kam atbilstīgi 
ieguldījumus veicis tīkla operators, kuram 
šī piekļuve ir pieprasīta; jo īpaši tas attiecas 
uz nesen izbūvētām fiziskajām 
infrastruktūrām, ko izmanto ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanai. Valsts strīdu izšķiršanas 
struktūra lēmuma pieņemšanas procesā 
ņem vērā arī šo ieguldījumu ekonomisko 
dzīvotspēju, ko nosaka atbilstīgi šādiem 
aspektiem: iespējamais ieguldījumu 
atdeves grafiks, jebkāda piekļuves 
iespējamā ietekme uz jaudu un sniegumu, 
piekļuves iespējamā ietekme uz 
konkurenci lejupējā tirgū, tīkla aktīvu 
amortizācija piekļuves pieprasīšanas laikā 
un visi piedāvājumi piekļuves 
pieprasītājam izvēršanu veikt kopīgi.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis ir norādīt 16. apsvērumā minēto informāciju. Strīdu izšķiršanas 
struktūrai lēmuma pieņemšanas procedūrā ir jāņem vērā dažādi aspekti, kas var ietekmēt 
taisnīgus noteikumus, nosacījumus un cenu.

Grozījums Nr. 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 4. punktā minētā valsts strīdu 
izšķiršanas struktūra, pilnībā ievērojot 
proporcionalitātes principu, iespējami īsākā 
termiņā un katrā ziņā četru mēnešu laikā 
izdod saistošu lēmumu, lai atrisinātu 
strīdu, kas radies 4. punktā minētajā 
situācijā, tostarp nosakot taisnīgus
noteikumus, nosacījumus un vajadzības 
gadījumā cenu un nevienai no pusēm 

5. Šā panta 4. punktā minētā valsts strīdu 
izšķiršanas struktūra, pilnībā ievērojot 
proporcionalitātes principu, iespējami īsākā 
termiņā un katrā ziņā četru mēnešu laikā 
izdod lēmumu, lai atrisinātu strīdu, kas 
radies 4. punktā minētajā situācijā, tostarp 
ierosinot noteikumus, nosacījumus un 
vajadzības gadījumā cenu un nevienai no 
pusēm neliedzot ierosināt lietu tiesā. Strīdu 
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neliedzot ierosināt lietu tiesā. Strīdu 
izšķiršanas struktūra visos gadījumos, 
nosakot cenu, ņem vērā pieprasītās 
piekļuves ietekmi uz uzņēmējdarbības 
plānu, kam atbilstīgi ieguldījumus veicis 
tīkla operators, kuram šī piekļuve ir 
pieprasīta; jo īpaši tas attiecas uz nesen 
izbūvētām fiziskajām infrastruktūrām, ko 
izmanto ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanai.

izšķiršanas struktūra visos gadījumos, 
nosakot cenu, ņem vērā pieprasītās 
piekļuves ietekmi uz uzņēmējdarbības 
plānu, kam atbilstīgi ieguldījumus veicis 
tīkla operators, kuram šī piekļuve ir 
pieprasīta; jo īpaši tas attiecas uz nesen 
izbūvētām fiziskajām infrastruktūrām, ko 
izmanto ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 108
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 4. punktā minētā valsts strīdu 
izšķiršanas struktūra, pilnībā ievērojot 
proporcionalitātes principu, iespējami īsākā 
termiņā un katrā ziņā četru mēnešu laikā 
izdod saistošu lēmumu, lai atrisinātu strīdu, 
kas radies 4. punktā minētajā situācijā, 
tostarp nosakot taisnīgus noteikumus, 
nosacījumus un vajadzības gadījumā cenu 
un nevienai no pusēm neliedzot ierosināt 
lietu tiesā. Strīdu izšķiršanas struktūra 
visos gadījumos, nosakot cenu, ņem vērā 
pieprasītās piekļuves ietekmi uz 
uzņēmējdarbības plānu, kam atbilstīgi 
ieguldījumus veicis tīkla operators, kuram 
šī piekļuve ir pieprasīta; jo īpaši tas attiecas 
uz nesen izbūvētām fiziskajām 
infrastruktūrām, ko izmanto ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanai.

5. Šā panta 4. punktā minētā valsts strīdu 
izšķiršanas struktūra, pilnībā ievērojot 
proporcionalitātes principu, iespējami īsākā 
termiņā un katrā ziņā četru mēnešu laikā 
izdod saistošu lēmumu, lai atrisinātu strīdu, 
kas radies 4. punktā minētajā situācijā, 
tostarp nosakot taisnīgus noteikumus, 
nosacījumus un vajadzības gadījumā cenu 
un nevienai no pusēm neliedzot ierosināt 
lietu tiesā. Strīdu izšķiršanas struktūra 
visos gadījumos, nosakot cenu, ņem vērā 
pieprasītās piekļuves ietekmi uz 
uzņēmējdarbības plānu, kam atbilstīgi 
ieguldījumus veicis komunālo 
pakalpojumu sniedzējs, kuram šī piekļuve 
ir pieprasīta; jo īpaši tas attiecas uz nesen 
izbūvētām fiziskajām infrastruktūrām, ko 
izmanto ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka 3. pants ir vērsts uz to, lai nodrošinātu piekļuvi komunālo 
pakalpojumu tīklu infrastruktūrai. Piekļuve telekomunikāciju infrastruktūrai jau tiek regulēta 
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ar Pamatdirektīvu 2009/140/EK par elektronisko komunikāciju.

Grozījums Nr. 109
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Uzdevumus, kas saistīti ar 
infrastruktūras koplietošanu, var veikt
tikai tīkla operators vai persona, ar kuru 
tīkla operators ir noslēdzis līgumu par 
attiecīgā uzdevuma veikšanu.

Or. nl

Grozījums Nr. 110
Norbert Glante, Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pasākumus, kas saistīti ar 
infrastruktūras paralēlu izmantošanu, var 
veikt tikai attiecīgais tīkla operators vai 
viņa uzdevumā trešās personas.

Or. de

Pamatojums

Tikai tādā veidā tīkla operators var garantēt sava tīkla darbības spēju.

Grozījums Nr. 111
Judith A. Merkies

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



AM\1005010LV.doc 57/97 PE519.832v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a 3. panta 2. un 5. punkts neattiecas uz 
kanalizācijas caurulēm, kuras cilvēki 
nevar pārbaudīt.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pieprasītu piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaņā ar 3. pantu, visiem 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības ar 
vienotā informācijas centra starpniecību 
pēc pieprasījuma piekļūt šādam 
informācijas kopuma minimumam par 
jebkura tīkla operatora esošo fizisko 
infrastruktūru:

Lai pieprasītu piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaņā ar 3. pantu, visiem 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības ar 
vienotā informācijas centra starpniecību 
pēc pamatota pieprasījuma, lai turpmāk 
nodrošinātu labākus telesakaru 
pakalpojumus, piekļūt šādam informācijas 
kopuma minimumam par jebkura tīkla 
operatora esošo fizisko infrastruktūru:

Or. en

Grozījums Nr. 113
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pieprasītu piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaņā ar 3. pantu, visiem 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības ar 
vienotā informācijas centra starpniecību
pēc pieprasījuma piekļūt šādam 
informācijas kopuma minimumam par 

Lai pieprasītu piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaņā ar 3. pantu, visiem 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības ar 
vienotā informācijas centra starpniecību 
pēc pieprasījuma piekļūt šādam 
informācijas kopuma minimumam par 
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jebkura tīkla operatora esošo fizisko 
infrastruktūru:

jebkura tīkla operatora esošo fizisko 
infrastruktūru, ja tas neietekmē tīkla 
drošumu, integritāti un drošību:

Or. en

Pamatojums

Sniedzot informāciju ar vienotā informācijas centra starpniecību, ir jāievēro drošums un 
drošība. Būtu jāiekļauj arī termins „drošums”.

Grozījums Nr. 114
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pieprasītu piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaņā ar 3. pantu, visiem 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības ar 
vienotā informācijas centra starpniecību 
pēc pieprasījuma piekļūt šādam 
informācijas kopuma minimumam par 
jebkura tīkla operatora esošo fizisko 
infrastruktūru:

Lai pieprasītu piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaņā ar 3. pantu, visiem 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus un sagatavot 
ātrdarbīgu sakaru tīklu izvēršanas plānu, 
ir tiesības ar vienotā informācijas centra 
starpniecību pēc pieprasījuma piekļūt 
šādam informācijas kopuma minimumam 
par jebkura tīkla operatora esošo fizisko 
infrastruktūru:

Or. ro

Grozījums Nr. 115
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pieprasītu piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaņā ar 3. pantu, visiem 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības ar 
vienotā informācijas centra starpniecību 

Lai pieprasītu piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaņā ar 3. pantu, visiem 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības ar 
vienotā informācijas centra starpniecību 
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pēc pieprasījuma piekļūt šādam 
informācijas kopuma minimumam par 
jebkura tīkla operatora esošo fizisko 
infrastruktūru:

pēc pieprasījuma piekļūt šādam 
informācijas kopuma minimumam par 
jebkura tīkla operatora esošo fizisko 
infrastruktūru, ar noteikumu, ka minētā 
informācija ir pieejama digitālā formātā:

Or. nl

Grozījums Nr. 116
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pieprasītu piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaņā ar 3. pantu, visiem 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības ar 
vienotā informācijas centra starpniecību 
pēc pieprasījuma piekļūt šādam 
informācijas kopuma minimumam par 
jebkura tīkla operatora esošo fizisko 
infrastruktūru:

Lai pieprasītu piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaņā ar 3. pantu, visiem 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības ar 
vienotā informācijas centra starpniecību 
pēc pieprasījuma katrā ģeogrāfiskajā 
apgabalā piekļūt šādam informācijas 
kopuma minimumam par jebkura tīkla 
operatora esošo fizisko infrastruktūru:

Or. en

Grozījums Nr. 117
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pieprasītu piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaņā ar 3. pantu, visiem 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības ar 
vienotā informācijas centra starpniecību
pēc pieprasījuma piekļūt šādam 
informācijas kopuma minimumam par 
jebkura tīkla operatora esošo fizisko 
infrastruktūru:

Lai pieprasītu piekļuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaņā ar 3. pantu, visiem 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības pēc 
pieprasījuma piekļūt šādam informācijas 
kopuma minimumam par jebkura tīkla 
operatora esošo fizisko infrastruktūru:
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Or. en

Pamatojums

Vienotā informācijas centra izmantošana radīs liekas papildu izmaksas un birokrātiju un 
dublēsies ar pašreizējām sistēmām, kuras jau darbojas vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 118
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) infrastruktūras izmērs, veids un 
pašreizējais izmantojums;

b) infrastruktūras veids un pašreizējais 
izmantojums;

Or. de

Pamatojums

Lai platjoslas pakalpojumus izvērstu paralēliem lietotājiem, šī informācija ir lieka, un tā 
nebūtu jāizpauž.

Grozījums Nr. 119
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmums, kas pieprasa piekļuvi, precīzi 
norāda attiecīgo teritoriju, kurā paredzēts 
izvērst ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus.

Uzņēmums, kas pieprasa piekļuvi, precīzi 
norāda attiecīgo teritoriju, kurā paredzēts 
izvērst ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus, un tāpēc uzņēmumam ir 
nepieciešama piekļuve tikai konkrētās 
ģeogrāfiskās teritorijas datiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 120
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmums, kas pieprasa piekļuvi, precīzi 
norāda attiecīgo teritoriju, kurā paredzēts 
izvērst ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus.

Uzņēmums, kas pieprasa piekļuvi, precīzi 
norāda attiecīgo teritoriju, izvēršot
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus.

Or. ro

Grozījums Nr. 121
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmums, kas pieprasa piekļuvi, 
nedrīkst izpaust nekādu informāciju, kas 
iegūta saskaņā ar šo regulu.

Or. ro

Grozījums Nr. 122
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju piešķir nekavējoties, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, saskaņā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem. Vienotais 
informācijas centrs piekļuvi informācijas 
minimumam var ierobežot tikai tad, ja tas 
nepieciešams saistībā ar tīklu drošību un 
integritāti vai ekspluatācijas noslēpumiem 
un komercnoslēpumiem.

Piekļuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju piešķir nekavējoties, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, saskaņā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem. Vienotais 
informācijas centrs piekļuvi informācijas 
minimumam var ierobežot tikai tad, ja tas 
nepieciešams saistībā ar tīklu drošību un 
integritāti vai ekspluatācijas noslēpumiem 
un komercnoslēpumiem. Lai garantētu 
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valsts drošību un tīkla vai tā daļu noteiktu 
elementu drošību un integritāti, 
dalībvalstis var dažām jomām nenoteikt 
prasību piešķirt informācijas minimumu 
elektroniskā formātā. Tādā gadījumā 
piekļuve informācijas minimumam var 
attiekties tikai uz pārbaudi tīkla operatora 
birojā. Par visiem šādiem pasākumiem 
paziņo Komisijai.

Or. en

Pamatojums

For reasons of high economical and or societal importance, certain parts of the physical 
infrastructure of a network can be identified as critical infrastructures for a Member State. 
From this importance accorded to these infrastructures, results their relative attractiveness 
for acts of terror or sabotage. By creating the possibility for these critical parts of a network 
to exclude them from the obligation of giving access to the minimum information in electronic 
form, and limiting it to an examination of the minimum information in the offices of the 
network operator, the risk of an unwanted diffusion of the document will be reduced tangibly.

Grozījums Nr. 123
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju piešķir nekavējoties, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, saskaņā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem. Vienotais 
informācijas centrs piekļuvi informācijas
minimumam var ierobežot tikai tad, ja tas 
nepieciešams saistībā ar tīklu drošību un 
integritāti vai ekspluatācijas noslēpumiem 
un komercnoslēpumiem.

Piekļuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju piešķir, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus, saskaņā ar 
samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, nodrošinot 
konfidencialitāti un izmantošanu tikai 
informācijas sniegšanas mērķim. Attiecīgo 
tīkla operatoru informē par minēto 
informācijas sniegšanu.

Or. fr

Pamatojums

Lai iegūtu datus attiecīgajā jomā, ir jāveic datorizētas darbības, lai piekļuvi informācijai 
nevarētu piešķirt „nekavējoties”.
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Grozījums Nr. 124
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju piešķir nekavējoties, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, saskaņā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem. Vienotais 
informācijas centrs piekļuvi informācijas 
minimumam var ierobežot tikai tad, ja tas 
nepieciešams saistībā ar tīklu drošību un 
integritāti vai ekspluatācijas noslēpumiem 
un komercnoslēpumiem.

Piekļuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju piešķir nekavējoties, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, saskaņā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem. Vienotais 
informācijas centrs piekļuvi informācijas 
minimumam var ierobežot tad, ja tas 
nepieciešams saistībā ar tīklu drošību un 
integritāti vai ekspluatācijas noslēpumiem 
un komercnoslēpumiem un ja tas ir 
nepieciešams, lai aizsargātu sabiedrības 
un iedzīvotāju pamatintereses saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju piešķir nekavējoties, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, saskaņā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem. Vienotais 
informācijas centrs piekļuvi informācijas 
minimumam var ierobežot tikai tad, ja tas 
nepieciešams saistībā ar tīklu drošību un 
integritāti vai ekspluatācijas noslēpumiem 
un komercnoslēpumiem.

Piekļuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju piešķir nekavējoties, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, saskaņā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un
pilnīgi pārredzamiem nosacījumiem. 
Vienotais informācijas centrs piekļuvi 
informācijas minimumam var ierobežot 
tikai tad, ja tas nepieciešams saistībā ar 
tīklu drošību un integritāti vai 
ekspluatācijas noslēpumiem un 
komercnoslēpumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 126
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienotais informācijas centrs nodrošina, lai 
piekļuve informācijas minimumam saskaņā 
ar šo punktu tiktu nodrošināta vēlākais līdz 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu 
datumu: šīs regulas spēkā stāšanās datums 
+ 12 mēneši].

Vienotais informācijas centrs nodrošina, lai 
piekļuve informācijas minimumam saskaņā 
ar šo punktu tiktu nodrošināta vēlākais līdz 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu 
datumu: šīs regulas spēkā stāšanās datums 
+ 12 mēneši]. Informāciju un jebkādu 
jaunu informācijas minimumu padara 
pieejamu un atjaunina saskaņā ar 
procedūrām, kas nodrošina 
konfidencialitāti, un to drīkst izmantot 
tikai informācijas sniegšanas mērķim.

Or. fr

Pamatojums

Lai ilgtermiņā nodrošinātu pieejamo datu kvalitāti attiecīgajā jomā, ir ļoti svarīgi noslēgt 
vienošanos par konfidencialitāti, lai nepieļautu nepareizas vai neatjauninātas informācijas 
apriti.

Grozījums Nr. 127
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja esošā infrastruktūra nav tehniski 
piemērota ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
tīklu izvēršanai, dalībvalstis var paredzēt 
atbrīvojumu no 1. punktā minētajiem 
pienākumiem. Par to informē Komisiju, 
un šo lēmumu pienācīgi pamato, un visām 
ieinteresētajām personām dod iespēju 
izteikt apsvērumus par pasākuma 
projektu.
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Or. en

Grozījums Nr. 128
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas publiskā sektora iestādes, kuru 
rīcībā ir elektroniskā formātā sagatavots 
1. punktā minētais informācijas minimums 
par tīkla operatora fizisko infrastruktūru, 
savu pilnvaru robežās, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus, dara to pieejamu 
vienotajam informācijas centram līdz 
[Publikāciju birojs – ierakstīt precīzu 
datumu: šīs regulas spēkā stāšanās datums 
+ 6 mēneši]. Visus šādas informācijas 
papildinājumus un jaunu 1. punktā minēto 
informācijas minimumu, ko saņēmusi 
publiskā sektora iestāde, dara pieejamus 
vienotajam informācijas centram viena 
mēneša laikā pēc attiecīgās informācijas 
saņemšanas.

2. Neskarot šīs regulas 9. panta 3. punkta 
noteikumus, visas publiskā sektora 
iestādes, kuru rīcībā ir elektroniskā formātā 
sagatavots 1. punktā minētais informācijas 
minimums par tīkla operatora fizisko 
infrastruktūru, savu pilnvaru robežās, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, dara to 
pieejamu vienotajam informācijas centram 
līdz [Publikāciju birojs – ierakstīt precīzu 
datumu: šīs regulas spēkā stāšanās datums 
+ 6 mēneši]. Visus šādas informācijas 
papildinājumus un jaunu 1. punktā minēto 
informācijas minimumu, ko saņēmusi 
publiskā sektora iestāde, dara pieejamus 
vienotajam informācijas centram viena 
mēneša laikā pēc attiecīgās informācijas 
saņemšanas. Informāciju un jebkādu 
jaunu informācijas minimumu padara 
pieejamu un atjaunina saskaņā ar 
procedūrām, kas nodrošina 
konfidencialitāti, un to drīkst izmantot 
tikai informācijas sniegšanas mērķim. 
Attiecīgo tīkla operatoru informē par 
minēto informācijas sniegšanu.

Or. fr

Pamatojums

Atsevišķos gadījumos publiskā sektora iestāde darbojas kā vienotais informācijas centrs, un 
tādā gadījumā 4. panta 2. punktā minētais posms vairs nav spēkā. Lai nodrošinātu pieejamo 
datu attiecīgajā jomā kvalitāti ilgtermiņā, datus nodod vai atjaunina saskaņā ar vienošanos 
par konfidencialitāti, lai nepieļautu nepareizas vai neatjauninātas informācijas apriti.

Grozījums Nr. 129
Giles Chichester
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas publiskā sektora iestādes, kuru 
rīcībā ir elektroniskā formātā sagatavots 
1. punktā minētais informācijas minimums 
par tīkla operatora fizisko infrastruktūru, 
savu pilnvaru robežās, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus, dara to pieejamu 
vienotajam informācijas centram līdz 
[Publikāciju birojs – ierakstīt precīzu 
datumu: šīs regulas spēkā stāšanās datums 
+ 6 mēneši]. Visus šādas informācijas 
papildinājumus un jaunu 1. punktā minēto 
informācijas minimumu, ko saņēmusi 
publiskā sektora iestāde, dara pieejamus
vienotajam informācijas centram viena 
mēneša laikā pēc attiecīgās informācijas 
saņemšanas.

2. Visas publiskā sektora iestādes, kuru 
rīcībā ir elektroniskā formātā sagatavots 
1. punktā minētais informācijas minimums 
par tīkla operatora fizisko infrastruktūru, 
savu pilnvaru robežās, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus, dara to pieejamu 
vienotajam informācijas centram līdz 
[Publikāciju birojs – ierakstīt precīzu 
datumu: šīs regulas spēkā stāšanās datums 
+ 6 mēneši]. Visus šādas informācijas 
papildinājumus un jaunu 1. punktā minēto 
informācijas minimumu, ko saņēmusi 
publiskā sektora iestāde, dara pieejamus 
viena mēneša laikā pēc attiecīgās 
informācijas saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Vienotā informācijas centra izmantošana radīs liekas papildu izmaksas un birokrātiju un 
dublēsies ar esošajām sistēmām, kuras jau darbojas vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 130
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja 1. punktā minētais informācijas 
minimums nav publiskā sektora iestāžu 
rīcībā, kā noteikts 2. punktā, pēc vienotā
informācijas centra īpaša pieprasījuma 
ikviens tīkla operators elektroniski dara 
pieejamu 1. punktā minēto informācijas 
minimumu par savu fizisko infrastruktūru 
viena mēneša laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas. Tīkla operators dara 

3. Ja 1. punktā minētais informācijas 
minimums nav publiskā sektora iestāžu 
rīcībā, kā noteikts 2. punktā, pēc vienotā 
informācijas centra īpaša rakstiska 
pieprasījuma ikviens tīkla operators par 
attiecīgo teritoriju saistībā ar uzņēmumu, 
kuram ir atļauts nodrošināt elektronisko 
sakaru tīklus, attiecībā uz iespējamu 
ātrgaitas ierīkošanu, elektroniski dara 
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pieejamus vienotajam informācijas centram 
visus informācijas minimuma 
papildinājumus viena mēneša laikā no 
fiziskā tīkla faktiskās pārveidošanas, 
atbilstīgi kurai mainīts šis informācijas 
minimums.

pieejamu 1. punktā minēto informācijas 
minimumu par savu fizisko infrastruktūru 
viena mēneša laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas. Tīkla operators dara 
pieejamus vienotajam informācijas centram 
visus informācijas minimuma 
papildinājumus viena gada laikā no fiziskā 
tīkla faktiskās pārveidošanas, atbilstīgi 
kurai mainīts šis informācijas minimums.
Informācijas publiskošanas vai 
atjaunināšanas procedūras nodrošina to, 
lai tīkla operatoram nebūtu jāsedz ar 
minētajām darbībām saistītās izmaksas.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā tīkla operatora lielumu, informācijas daudzums, ja tas neattiecas tikai uz 
ātrgaitas ierīkošanu vienā teritorijā, var būt ļoti liels, un minētās informācijas ieguve un 
atbilstoša noformēšana var radīt nesamērīgas izmaksas. Lai iegūtu informāciju un to 
atbilstoši noformētu, ir jāveic datorizētas darbības, un tāpēc to nevar darīt pieejamu „viena 
mēneša laikā”. Viena gada termiņš ir reālāks.

Grozījums Nr. 131
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ņemot vērā ierobežojumus saistībā ar 
tīklu drošību vai ekspluatācijas 
noslēpumiem un komercnoslēpumiem, 
vienotais informācijas centrs var pēc 
pieprasījuma vai ar tīmekļa vietnes 
starpniecību privātpersonām nodrošināt 
piekļuvi noteiktas informācijas 
minimumam. Lai gan ar vienotā 
informācijas centra starpniecību personas 
par administratīvu samaksu vai bez tās 
var iegūt minēto informāciju, tā bez 
maksas ir jāsniedz attiecīgā īpašuma vai 
zemes īpašniekam vai tā īpašuma 
īpašniekam, kas atrodas blakus 
attiecīgajam īpašumam.
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Or. en

Pamatojums

Informācija par tīklu izvietojumu tieši ietekmē īpašuma vērtību. Mājokļu cenas vai lēmumu 
būvēt jaunu māju var ietekmēt tas, vai ir viegli pieejami ātrdarbīgi tīkli un vai tie atrodas 
attiecīgajā īpašumā vai tā tuvumā. Ja minētā informācija ir pieejama, var izvairīties arī no 
nejaušas sakaru līnijas sabojāšanas, veicot zemes darbus. Tāpēc īpašuma īpašniekam būtu 
jānodrošina piekļuve šai informācijai vai vismaz tās daļai.

Grozījums Nr. 132
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja 1. punktā minētais informācijas 
minimums nav pieejams ar vienotā 
informācijas centra starpniecību, tīklu 
operatori nodrošina piekļuvi šādai 
informācijai pēc tā uzņēmuma īpaša 
rakstiska pieprasījuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus.
Pieprasījumā precīzi norāda attiecīgo 
teritoriju, kurā paredzēts izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus.
Piekļuvi informācijai piešķir viena mēneša 
laikā pēc rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas saskaņā ar samērīgiem, 
nediskriminējošiem un pārredzamiem 
nosacījumiem, neskarot atbilstīgi 
1. punktam noteiktos ierobežojumus.

4. Ja 1. punktā minētais informācijas 
minimums nav pieejams ar vienotā 
informācijas centra starpniecību, tīklu 
operatori nodrošina piekļuvi šādai 
informācijai pēc tā uzņēmuma īpaša 
rakstiska pieprasījuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus.
Pieprasījumā precīzi norāda attiecīgo 
teritoriju, kurā paredzēts izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus.
Piekļuvi informācijai piešķir viena mēneša 
laikā pēc rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas saskaņā ar samērīgiem, 
nediskriminējošiem un pārredzamiem 
nosacījumiem, neskarot atbilstīgi 
1. punktam noteiktos ierobežojumus.
Informācijas publiskošanas procedūras 
nodrošina to, lai tīkla operatoram nebūtu 
jāsedz ar minētajām darbībām saistītās 
izmaksas.

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Kathleen Van Brempt
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Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja 1. punktā minētais informācijas 
minimums nav pieejams ar vienotā 
informācijas centra starpniecību, tīklu 
operatori nodrošina piekļuvi šādai 
informācijai pēc tā uzņēmuma īpaša 
rakstiska pieprasījuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus. 
Pieprasījumā precīzi norāda attiecīgo 
teritoriju, kurā paredzēts izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus. 
Piekļuvi informācijai piešķir viena mēneša 
laikā pēc rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas saskaņā ar samērīgiem, 
nediskriminējošiem un pārredzamiem 
nosacījumiem, neskarot atbilstīgi 
1. punktam noteiktos ierobežojumus.

4. Ja 1. punktā minētais informācijas 
minimums nav pieejams ar vienotā 
informācijas centra starpniecību, tīklu 
operatori nodrošina piekļuvi šādai 
informācijai pēc tā uzņēmuma īpaša 
rakstiska pieprasījuma, ko apstiprinājis 
dalībvalsts oficiālais regulators un kuram 
atļauts nodrošināt elektronisko sakaru 
tīklus. Uzņēmums, kas pieprasa piekļuvi, 
sedz visas izmaksas, kas saistītas ar 
informācijas pieprasījumu, un precīzi 
norāda attiecīgo teritoriju, kurā paredzēts 
izvērst ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus. Piekļuvi informācijai piešķir 
viena mēneša laikā pēc rakstiska 
pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar 
samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, neskarot 
atbilstīgi 1. punktam noteiktos 
ierobežojumus.

Or. nl

Grozījums Nr. 134
Werner Langen, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja 1. punktā minētais informācijas 
minimums nav pieejams ar vienotā 
informācijas centra starpniecību, tīklu 
operatori nodrošina piekļuvi šādai 
informācijai pēc tā uzņēmuma īpaša 
rakstiska pieprasījuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus. 
Pieprasījumā precīzi norāda attiecīgo 
teritoriju, kurā paredzēts izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus. 
Piekļuvi informācijai piešķir viena mēneša

4. Ja 1. punktā minētais informācijas 
minimums nav pieejams ar vienotā 
informācijas centra starpniecību, tīklu 
operatori nodrošina piekļuvi šādai 
informācijai pēc tā uzņēmuma īpaša 
rakstiska pieprasījuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus. 
Pieprasījumā precīzi norāda attiecīgo 
teritoriju, kurā paredzēts izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus. 
Piekļuvi informācijai piešķir sešu mēnešu
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laikā pēc rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas saskaņā ar samērīgiem, 
nediskriminējošiem un pārredzamiem 
nosacījumiem, neskarot atbilstīgi 
1. punktam noteiktos ierobežojumus.

laikā pēc rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas saskaņā ar samērīgiem, 
nediskriminējošiem un pārredzamiem 
nosacījumiem, neskarot atbilstīgi 
1. punktam noteiktos ierobežojumus.

Or. de

Grozījums Nr. 135
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, tīklu 
operatori izpilda pamatotus pieprasījumus 
veikt vietas apsekojumus attiecībā uz to 
fiziskās infrastruktūras konkrētiem 
elementiem. Pieprasījumā precīzi norāda 
attiecīgos tīkla elementus nolūkā izvērst 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus. Atļauju veikt vietas 
apsekojumus attiecībā uz norādītajiem tīkla 
elementiem piešķir viena mēneša laikā pēc 
rakstiska pieprasījuma saņemšanas saskaņā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, neskarot 
atbilstīgi 1. punktam noteiktos 
ierobežojumus.

5. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, ko 
apstiprinājis dalībvalsts oficiālais 
regulators, tīklu operatori izpilda 
pamatotus pieprasījumus veikt vietas 
apsekojumus attiecībā uz to fiziskās 
infrastruktūras konkrētiem elementiem. 
Pieprasījumā precīzi norāda attiecīgos tīkla 
elementus nolūkā izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus.
Persona, kas pieprasa informāciju, sedz 
visas ar pieprasījumu saistītās izmaksas.
Atļauju veikt vietas apsekojumus attiecībā 
uz norādītajiem tīkla elementiem piešķir 
viena mēneša laikā pēc rakstiska 
pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar 
samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, neskarot 
atbilstīgi 1. punktam noteiktos 
ierobežojumus.

Or. nl

Grozījums Nr. 136
Norbert Glante, Peter Simon

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, tīklu 
operatori izpilda pamatotus pieprasījumus 
veikt vietas apsekojumus attiecībā uz to 
fiziskās infrastruktūras konkrētiem 
elementiem. Pieprasījumā precīzi norāda 
attiecīgos tīkla elementus nolūkā izvērst 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus. Atļauju veikt vietas 
apsekojumus attiecībā uz norādītajiem tīkla 
elementiem piešķir viena mēneša laikā pēc 
rakstiska pieprasījuma saņemšanas saskaņā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, neskarot 
atbilstīgi 1. punktam noteiktos 
ierobežojumus.

5. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, tīklu 
operatori izpilda pamatotus pieprasījumus 
veikt vietas apsekojumus attiecībā uz to 
fiziskās infrastruktūras konkrētiem 
elementiem. Pieprasījumā precīzi norāda 
attiecīgos tīkla elementus nolūkā izvērst 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus. Atļauju veikt vietas 
apsekojumus attiecībā uz norādītajiem tīkla 
elementiem piešķir viena mēneša laikā pēc 
rakstiska pieprasījuma saņemšanas saskaņā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, neskarot 
atbilstīgi 1. punktam noteiktos 
ierobežojumus. Pieprasījuma iesniedzējs 
sedz visas izmaksas, kas saistītas ar vietas 
apsekojuma organizēšanu un izpildi.

Or. de

Pamatojums

Infrastruktūru apmeklējumi var būt ļoti dārgi. Tīkla īpašniekam šīs izmaksas nebūtu jāsedz.

Grozījums Nr. 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikviens tīkla operators dara pieejamu 
turpmāk minēto informācijas kopuma 
minimumu par notiekošajiem vai 
plānotajiem inženiertehniskajiem 
darbiem, kas saistīti ar fizisko 
infrastruktūru, attiecībā uz kuriem atļauja 
ir piešķirta, atļaujas piešķiršanas 

svītrots
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procedūra ir uzsākta vai pirmo atļaujas 
pieprasījumu kompetentajām iestādēm 
paredzēts iesniegt nākamajos sešos 
mēnešos:
a) atrašanās vieta un darbu veids;
b) iesaistītie tīkla elementi;
c) plānotais darbu sākšanas datums un to 
ilgums;
d) kontaktinformācija.
Tā uzņēmuma pieprasījumā, kuram 
atļauts nodrošināt elektronisko sakaru 
tīklus, precīzi norāda attiecīgo teritoriju, 
kurā paredzēts izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus. Divu 
nedēļu laikā pēc rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas tīklu operatori sniedz 
pieprasīto informāciju saskaņā ar 
samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, neskarot 
atbilstīgi 1. punktam noteiktos 
ierobežojumus.

Or. de

Pamatojums

Atļauju piešķiršanas procedūra jau pietiekamā mērā tiek regulēta dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 138
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja no uzņēmuma, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saņemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikviens tīkla operators dara pieejamu 
turpmāk minēto informācijas kopuma 
minimumu par notiekošajiem vai 
plānotajiem inženiertehniskajiem darbiem, 
kas saistīti ar fizisko infrastruktūru, 
attiecībā uz kuriem atļauja ir piešķirta, 
atļaujas piešķiršanas procedūra ir uzsākta 
vai pirmo atļaujas pieprasījumu 

Ikviens uzņēmums, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 
sagatavot ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
tīklu izvēršanas plānu, pamatojoties uz 
rakstisku pieprasījumu un izvēršanas 
plānu, var prasīt ikvienam tīkla 
operatoram darīt pieejamu turpmāk 
minēto informācijas kopuma minimumu 
par notiekošajiem vai plānotajiem 
inženiertehniskajiem darbiem, kas saistīti 
ar fizisko infrastruktūru, attiecībā uz 
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kompetentajām iestādēm paredzēts iesniegt 
nākamajos sešos mēnešos:

kuriem atļauja ir piešķirta, atļaujas 
piešķiršanas procedūra ir uzsākta vai pirmo 
atļaujas pieprasījumu kompetentajām 
iestādēm paredzēts iesniegt nākamajos 
sešos mēnešos:

Or. ro

Grozījums Nr. 139
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā uzņēmuma pieprasījumā, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, 
precīzi norāda attiecīgo teritoriju, kurā 
paredzēts izvērst ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu elementus. Divu nedēļu laikā 
pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 
tīklu operatori sniedz pieprasīto 
informāciju saskaņā ar samērīgiem, 
nediskriminējošiem un pārredzamiem 
nosacījumiem, neskarot atbilstīgi 
1. punktam noteiktos ierobežojumus.

Tā uzņēmuma pieprasījumā, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, 
precīzi norāda attiecīgo teritoriju, kurā 
paredzēts izvērst ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu elementus. Viena mēneša
laikā pēc rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas tīklu operatori sniedz 
pieprasīto informāciju saskaņā ar 
samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, neskarot 
atbilstīgi 1. punktam noteiktos 
ierobežojumus. Uzņēmums, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, pēc 
iespējas drīzāk informē tīkla operatoru 
par to, ka tas vēlas izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu attiecīgajā 
teritorijā, un jebkurā gadījumā sešu 
nedēļu laikā pēc pieprasītās informācijas 
saņemšanas.

Or. fr

Pamatojums

Lai iegūtu informāciju un to atbilstoši noformētu, ir jāveic datorizētas darbības. Viena 
mēneša termiņš ir atbilst noteiktajam mērķim, jo tas ļauj uzņēmumam ņemt vērā tā intereses 
saistībā ar iespējamu ātrgaitas elektroniskā sakaru tīkla ierīkošanu, vienlaikus aizsargājot tā 
tīkla operatora intereses, kuram ir noteikti atsevišķi ierobežojumi saistībā ar darba izpildi.

Grozījums Nr. 140
Giles Chichester
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Regulas priekšlikums
4. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ja esošās fiziskās infrastruktūras tiek 
uzskatītas par tehniski nepiemērotām 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanai, dalībvalstis var paredzēt 
atbrīvojumu no 1.–5. punktā paredzētajiem 
pienākumiem. Šajā sakarībā šādi pasākumi 
ir pienācīgi pamatoti. Ieinteresētajām 
personām dod iespēju pieņemamā termiņā 
izteikt apsvērumus par pasākumu 
projektiem. Par visiem šādiem pasākumiem 
paziņo Komisijai.

10. Ja informācija ir saistīta ar ļoti 
svarīgu valsts infrastruktūru un ja, 
padarot to pieejamu, varētu tikt izceltas 
tās nepilnības, vai ja fiziskās 
infrastruktūras tiek uzskatītas par tehniski 
nepiemērotām ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanai, dalībvalstis var 
paredzēt atbrīvojumu no 1.–6. punktā 
paredzētajiem pienākumiem. Šajā sakarībā 
šādi pasākumi ir pienācīgi pamatoti. 
Ieinteresētajām personām dod iespēju 
pieņemamā termiņā izteikt apsvērumus par 
pasākumu projektiem. Par visiem šādiem 
pasākumiem paziņo Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Piemēram, plašāka piekļuve informācijai par kabeļu izvietojumu būtiski kaitētu vara zādzību 
apkarošanai.

Grozījums Nr. 141
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
4. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Visos 1.–6. punktā minētajos 
gadījumos uzņēmumiem, kas pieprasa 
piekļuvi informācijai, būtu jānosaka 
ierobežots to personu skaits, kurām ir 
pieejami attiecīgie dati, prasība 
nodrošināt datu konfidencialitāti un
aizliegums atklāt datus trešām personām.

Or. en
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Pamatojums

Sniedzot datus par svarīgu infrastruktūru, piemēram, elektriskajiem tīkliem, datu saņēmēji 
būtu stingri jākontrolē. Elektronisko sakaru tīklu operatoram sniegtajai informācijai jābūt 
konfidenciālai, to nedrīkst nodot trešām personām un to drīkst izmantot tikai tam, lai labāk 
plānotu un koordinētu inženiertehniskos darbus.

Grozījums Nr. 142
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienam tīkla operatoram ir tiesības 
sarunās apspriest līgumus par 
inženiertehnisko darbu koordinēšanu ar 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, nolūkā izvērst 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus.

1. Ikvienam tīkla operatoram ir tiesības 
sarunās apspriest līgumus par 
inženiertehnisko darbu koordinēšanu ar 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, nolūkā izvērst 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus. Minētajos līgumos skaidri 
norāda nosacījumus attiecībā uz papildu 
izmaksām, ko sedz uzņēmumi, kuriem ir 
atļauts nodrošināt elektronisko sakaru 
tīklus.

Or. fr

Pamatojums

Finanšu, tehniskie un juridiskie nosacījumi ir līguma daļa attiecībā uz inženiertehnisko darbu 
koordinēšanu.

Grozījums Nr. 143
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienam tīkla operatoram ir tiesības 
sarunās apspriest līgumus par 
inženiertehnisko darbu koordinēšanu ar 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 

1. Ikvienam tīkla operatoram ir tiesības 
sarunās apspriest līgumus par 
inženiertehnisko darbu koordinēšanu ar 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
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elektronisko sakaru tīklus, nolūkā izvērst 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus.

elektronisko sakaru tīklus, nolūkā izvērst 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus un attīstīt pašiem savus tīklus.

Or. en

Pamatojums

Pat tad, ja regulas mērķis ir paātrināt platjoslas tīklu izvēršanu, būtu stingrāk jāievēro 
savstarpīguma princips. Tāpēc tīklu operatoriem būtu arī jāļauj izmantot inženiertehniskos 
darbus, kurus plāno uzņēmumi, nodrošinot elektronisko sakaru tīklus.

Grozījums Nr. 144
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikviens uzņēmums, kurš veic 
inženiertehniskos darbus, kas pilnībā vai 
daļēji finansēti no publiskiem līdzekļiem, 
izpilda visus pamatotus pieprasījumus, ko 
saistībā ar līgumiem par inženiertehnisko 
darbu koordinēšanu iesnieguši uzņēmumi, 
kuriem atļauts nodrošināt elektronisko 
sakaru tīklus nolūkā izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus, 
saskaņā ar pārredzamiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, ja vien 
tas nerada nekādas izmaksas papildus 
sākotnēji plānoto inženiertehnisko darbu 
izmaksām un ja koordinēšanas 
pieprasījums ir iesniegts iespējami drīz un 
katrā ziņā vismaz vienu mēnesi pirms 
galīgā projekta iesniegšanas 
kompetentajām iestādēm, lai saņemtu 
atļauju.

2. Ikviens uzņēmums, kurš veic 
inženiertehniskos darbus, kas pilnībā vai 
daļēji finansēti no publiskiem līdzekļiem, 
izpilda visus pamatotus pieprasījumus, ko 
saistībā ar līgumiem par inženiertehnisko 
darbu koordinēšanu iesnieguši uzņēmumi, 
kuriem atļauts nodrošināt elektronisko 
sakaru tīklus nolūkā izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus, 
saskaņā ar pārredzamiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, ja vien 
tas nerada nekādas izmaksas papildus 
sākotnēji plānoto inženiertehnisko darbu 
izmaksām un ja koordinēšanas 
pieprasījums ir iesniegts iespējami drīz un 
katrā ziņā vismaz vienu mēnesi pirms 
galīgā projekta iesniegšanas 
kompetentajām iestādēm, lai saņemtu 
atļauju. Uzņēmumi, kuriem ir atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, 
atbilstoši sedz saistītās izmaksas. Ja rodas 
papildu izmaksas, arī tās sedz uzņēmums, 
kurš iesniedzis pieprasījumu.

Or. nl
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Grozījums Nr. 145
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikviens uzņēmums, kurš veic 
inženiertehniskos darbus, kas pilnībā vai 
daļēji finansēti no publiskiem līdzekļiem,
izpilda visus pamatotus pieprasījumus, ko 
saistībā ar līgumiem par inženiertehnisko 
darbu koordinēšanu iesnieguši 
uzņēmumi, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus nolūkā izvērst 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus, saskaņā ar pārredzamiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, ja vien
tas nerada nekādas izmaksas papildus 
sākotnēji plānoto inženiertehnisko darbu 
izmaksām un ja koordinēšanas 
pieprasījums ir iesniegts iespējami drīz un 
katrā ziņā vismaz vienu mēnesi pirms 
galīgā projekta iesniegšanas 
kompetentajām iestādēm, lai saņemtu 
atļauju.

2. Ikviens uzņēmums, kurš veic 
inženiertehniskos darbus, kas pilnībā vai 
daļēji finansēti no publiskiem līdzekļiem,
nodrošina koordināciju starp komunālo 
pakalpojumu uzņēmumiem, tostarp 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus. Koordinēšanas 
līguma pamatā ir pārredzami un 
nediskriminējoši nosacījumi un tas nerada 
nekādas izmaksas papildus sākotnēji 
plānoto inženiertehnisko darbu izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzņēmumiem, kas veic 
inženiertehniskos darbus, un 
uzņēmumiem, kuriem atļauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir jācenšas 
koordinēt inženiertehniskos darbus un 
elektroenerģijas sadales sistēmu 
operatoru darbus, lai samazinātu 
nepieciešamo darbu apjomu un lai 
ierīkotu, saglabātu vai atjauninātu IKT 
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un enerģētikas infrastruktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienam uzņēmumam, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
tiesības pēc pieprasījuma, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus un ar vienotā 
informācijas centra starpniecību, piekļūt 
jebkādai informācijai par nosacījumiem un 
procedūrām, kas piemērojamas, lai 
piešķirtu inženiertehnisko darbu atļaujas, 
kuras vajadzīgas ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu elementu izvēršanai, tostarp 
informācijai par šādiem elementiem 
piemērojamiem atbrīvojumiem attiecībā uz 
dažām vai visām atļaujām, kas jāsaņem 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

1. Ikvienam uzņēmumam, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
tiesības piekļūt jebkādai informācijai par 
nosacījumiem un procedūrām, kas 
piemērojamas, lai piešķirtu 
inženiertehnisko darbu atļaujas, kuras 
vajadzīgas ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
tīklu elementu izvēršanai, tostarp 
informācijai par šādiem elementiem 
piemērojamiem atbrīvojumiem attiecībā uz 
dažām vai visām atļaujām, kas jāsaņem 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Vienotā informācijas centra izmantošana radīs liekas papildu izmaksas un birokrātiju un 
dublēsies ar pašreizējām sistēmām, kuras jau darbojas vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 148
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikvienam uzņēmumam, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
tiesības, izmantojot elektroniskos līdzekļus 

2. Ikvienam uzņēmumam, kuram atļauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
tiesības ar informācijas centra starpniecību
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un ar vienotā informācijas centra 
starpniecību, iesniegt pieteikumus, lai 
saņemtu inženiertehnisko darbu atļaujas, 
kas vajadzīgas ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu elementu izvēršanai. Vienotais
informācijas centrs atvieglo un koordinē 
atļauju piešķiršanas procedūru. Jo īpaši tas 
nodrošina, lai pieteikumi tiktu pārsūtīti 
visām kompetentajām iestādēm, kuras ir 
iesaistītas attiecīgo inženiertehnisko darbu 
atļauju piešķiršanā, kā arī uzrauga, vai tiek 
ievēroti 3. punktā noteiktie termiņi.

iesniegt pieteikumus, lai saņemtu 
inženiertehnisko darbu atļaujas, kas 
vajadzīgas ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
tīklu elementu izvēršanai. Informācijas
centrs, ko izraugās dalībvalsts vai vietējā 
iestāde, atvieglo un koordinē atļauju 
piešķiršanas procedūru. Jo īpaši tas 
nodrošina, lai pieteikumi tiktu pārsūtīti 
visām kompetentajām iestādēm, kuras ir 
iesaistītas attiecīgo inženiertehnisko darbu 
atļauju piešķiršanā, kā arī uzrauga, vai tiek 
ievēroti 3. punktā noteiktie termiņi.

Or. en

Pamatojums

Ja valsts iestāde apstrādātu pieteikumus, kas jāiesniedz, lai veiktu inženiertehniskos darbus, 
kā arī atļaujas un veiktu pieteikumu plānošanu, šīs darbības pārklātos ar daudzām 
pašreizējām sistēmām dalībvalstīs, kas darbojas vietējās un reģionālās pārvaldes iestādēs.

Grozījums Nr. 149
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās iestādes apstiprina vai 
noraida atļaujas piešķiršanu sešu mēnešu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, 
neskarot citus īpašus termiņus vai 
pienākumus, kas noteikti procedūras 
pareizai veikšanai un ir piemērojami 
atļaujas piešķiršanas procedūrai saskaņā ar 
valstu vai Savienības tiesībām. Jebkuru 
atteikumu pienācīgi pamato uz objektīvu, 
pārredzamu, nediskriminējošu un samērīgu 
kritēriju pamata.

3. Kompetentās iestādes apstiprina vai 
noraida atļaujas piešķiršanu sešu mēnešu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja ir 
uzklausītas visas ieinteresētās personas 
un ja var garantēt tiesisko drošību,
neskarot citus īpašus termiņus vai 
pienākumus, kas noteikti procedūras 
pareizai veikšanai un ir piemērojami 
atļaujas piešķiršanas procedūrai saskaņā ar 
valstu vai Savienības tiesībām. Jebkuru 
atteikumu pienācīgi pamato uz objektīvu, 
pārredzamu, nediskriminējošu un samērīgu 
kritēriju pamata.

Or. en
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Grozījums Nr. 150
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas jaunceltnes, kurās atrodas 
galalietotāja telpas, tostarp kopīpašumā 
esošie elementi, attiecībā uz ko būvatļauju 
pieteikumi ir iesniegti pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu], aprīko ar ātrdarbīgiem 
sakariem gatavu ēkas fizisko infrastruktūru 
līdz tīkla pieslēgumpunktiem. Tādu pašu 
pienākumu piemēro kapitālās renovācijas 
darbiem, attiecībā uz ko būvatļauju 
pieteikumi ir iesniegti pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu].

1. Visas jaunceltnes, kurās atrodas 
galalietotāja telpas, tostarp kopīpašumā 
esošie elementi, attiecībā uz ko būvatļauju 
pieteikumi ir iesniegti pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu], pārbauda, vai ir izdevīgi 
tās aprīkot ar ātrdarbīgiem sakariem 
gatavu ēkas fizisko infrastruktūru līdz tīkla 
pieslēgumpunktiem. Tādu pašu pienākumu 
piemēro kapitālās renovācijas darbiem, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu].

Or. en

Pamatojums

Tirgū tas jau tiek darīts, un pienākums aprīkot jaunceltnes un renovētas ēkas ar nākamās 
paaudzes tīkliem pašreizējā sarežģītajā ekonomiskajā situācijā radītu ievērojamas papildu 
izmaksas un mazinātos ieguldījumi celtniecības nozarē.

Grozījums Nr. 151
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas jaunceltnes, kurās atrodas 
galalietotāja telpas, tostarp kopīpašumā 
esošie elementi, attiecībā uz ko būvatļauju 
pieteikumi ir iesniegti pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu], aprīko ar ātrdarbīgiem 
sakariem gatavu ēkas fizisko infrastruktūru 
līdz tīkla pieslēgumpunktiem. Tādu pašu 
pienākumu piemēro kapitālās renovācijas 

1. Visas jaunceltnes, kurās atrodas 
galalietotāja telpas, tostarp kopīpašumā 
esošie elementi, attiecībā uz ko būvatļauju 
pieteikumi ir iesniegti sešus mēnešus pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu], aprīko ar 
ātrdarbīgiem sakariem gatavu ēkas fizisko 
infrastruktūru līdz tīkla 
pieslēgumpunktiem. Tādu pašu pienākumu 
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darbiem, attiecībā uz ko būvatļauju 
pieteikumi ir iesniegti pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu].

piemēro kapitālās renovācijas darbiem, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti sešus mēnešus pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu].

Or. en

Pamatojums

Jaunu pienākumu noteikšana attīstītājiem tieši ietekmētu tehniskos plānus. Tā kā dokumenti, 
tostarp tehniskie plāni, ir jāiesniedz pirms būvatļaujas oficiālā pieteikuma iesniegšanas, 
jaunu pienākumu noteikšana var radīt problēmas saistībā ar priekšlikuma īstenošanu. 
Nosakot sešu mēnešu pārejas periodu, minētos noteikumus varēs ņemt vērā plānošanas 
procesā turpmākiem projektiem un būs laiks labot projektus, kas ir pēdējā posmā pirms 
pieteikuma iesniegšanas, lai saņemtu atļauju.

Grozījums Nr. 152
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas jaunceltnes, kurās atrodas 
galalietotāja telpas, tostarp kopīpašumā 
esošie elementi, attiecībā uz ko būvatļauju 
pieteikumi ir iesniegti pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu], aprīko ar ātrdarbīgiem 
sakariem gatavu ēkas fizisko infrastruktūru 
līdz tīkla pieslēgumpunktiem. Tādu pašu 
pienākumu piemēro kapitālās renovācijas 
darbiem, attiecībā uz ko būvatļauju 
pieteikumi ir iesniegti pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu].

1. Visas jaunceltnes, kurās atrodas 
galalietotāja telpas, tostarp kopīpašumā 
esošie elementi, attiecībā uz ko būvatļauju 
pieteikumi ir iesniegti pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu], aprīko ar tehnoloģiju 
ziņā neitrāliem, ātrdarbīgiem sakariem 
gatavu ēkas fizisko infrastruktūru līdz tīkla 
pieslēgumpunktiem. Tādu pašu pienākumu 
piemēro kapitālās renovācijas darbiem, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu].

Or. en

Grozījums Nr. 153
Gunnar Hökmark
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas jaunceltnes, kurās atrodas 
galalietotāja telpas, tostarp kopīpašumā 
esošie elementi, attiecībā uz ko būvatļauju 
pieteikumi ir iesniegti pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu], aprīko ar ātrdarbīgiem 
sakariem gatavu ēkas fizisko infrastruktūru 
līdz tīkla pieslēgumpunktiem. Tādu pašu 
pienākumu piemēro kapitālās renovācijas 
darbiem, attiecībā uz ko būvatļauju 
pieteikumi ir iesniegti pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu].

1. Visas jaunceltnes, kurās atrodas 
galalietotāja telpas, tostarp kopīpašumā 
esošie elementi, attiecībā uz ko būvatļauju 
pieteikumi ir iesniegti pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu], var aprīkot ar 
ātrdarbīgiem sakariem gatavu ēkas fizisko 
infrastruktūru līdz tīkla 
pieslēgumpunktiem. Tāda pati iespēja 
attiecas uz kapitālās renovācijas darbiem, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu].

Or. en

Grozījums Nr. 154
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas daudzdzīvokļu jaunceltnes, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu], 
aprīko ar koncentrācijas punktu, kas 
atrodas ēkā vai ārpus tās un ir pieejams 
elektronisko sakaru tīklu nodrošinātājiem, 
ļaujot pieslēgties ātrdarbīgiem sakariem 
gatavai ēkas infrastruktūrai. Tādu pašu 
pienākumu piemēro daudzdzīvokļu ēku 
kapitālās renovācijas darbiem, attiecībā uz 
ko būvatļauju pieteikumi ir iesniegti pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu].

2. Visas daudzdzīvokļu jaunceltnes, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu],
tostarp sociālos mājokļus, aprīko ar 
koncentrācijas punktu, kas atrodas ēkā vai 
ārpus tās un ir pieejams elektronisko 
sakaru tīklu nodrošinātājiem, ļaujot 
pieslēgties ātrdarbīgiem sakariem gatavai 
ēkas infrastruktūrai. Tādu pašu pienākumu 
piemēro daudzdzīvokļu ēku kapitālās 
renovācijas darbiem, attiecībā uz ko 
būvatļauju pieteikumi ir iesniegti pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu]. Šis 
pienākums attiecas arī uz visām 
jaunceltnēm, kur izvietotas publiskās 
iestādes, kurās tiek glabāti nozīmīgi datu 
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kopumi, piemēram, bibliotēkām, arhīviem, 
kultūras un augstākās izglītības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas daudzdzīvokļu jaunceltnes, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu],
aprīko ar koncentrācijas punktu, kas 
atrodas ēkā vai ārpus tās un ir pieejams 
elektronisko sakaru tīklu nodrošinātājiem, 
ļaujot pieslēgties ātrdarbīgiem sakariem 
gatavai ēkas infrastruktūrai. Tādu pašu 
pienākumu piemēro daudzdzīvokļu ēku 
kapitālās renovācijas darbiem, attiecībā uz 
ko būvatļauju pieteikumi ir iesniegti pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu].

2. Visas daudzdzīvokļu jaunceltnes, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu],
pārbauda, vai ir izdevīgi tās aprīkot ar 
koncentrācijas punktu, kas atrodas ēkā vai 
ārpus tās un ir pieejams elektronisko 
sakaru tīklu nodrošinātājiem, ļaujot 
pieslēgties ātrdarbīgiem sakariem gatavai 
ēkas infrastruktūrai. Tādu pašu pienākumu 
piemēro daudzdzīvokļu ēku kapitālās 
renovācijas darbiem, attiecībā uz ko 
būvatļauju pieteikumi ir iesniegti pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu].

Or. en

Pamatojums

Tirgū tas jau tiek darīts, un pienākums aprīkot jaunceltnes un renovētas ēkas ar nākamās 
paaudzes tīkliem pašreizējā sarežģītajā ekonomiskajā situācijā radītu ievērojamas papildu 
izmaksas un mazinātos ieguldījumi celtniecības nozarē.

Grozījums Nr. 156
Amelia Andersdotter

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

2. Visas daudzdzīvokļu jaunceltnes, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu], 
aprīko ar koncentrācijas punktu, kas 
atrodas ēkā vai ārpus tās un ir pieejams 
elektronisko sakaru tīklu nodrošinātājiem, 
ļaujot pieslēgties ātrdarbīgiem sakariem 
gatavai ēkas infrastruktūrai. Tādu pašu 
pienākumu piemēro daudzdzīvokļu ēku 
kapitālās renovācijas darbiem, attiecībā uz 
ko būvatļauju pieteikumi ir iesniegti pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu].

2. Visas daudzdzīvokļu jaunceltnes, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti sešus mēnešus pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu], aprīko ar koncentrācijas 
punktu, kas atrodas ēkā vai ārpus tās un ir 
pieejams elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, ļaujot pieslēgties 
ātrdarbīgiem sakariem gatavai ēkas 
infrastruktūrai. Tādu pašu pienākumu 
piemēro daudzdzīvokļu ēku kapitālās 
renovācijas darbiem, attiecībā uz ko 
būvatļauju pieteikumi ir iesniegti sešus 
mēnešus pēc [Publikāciju birojs —
ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu].

Or. en

Grozījums Nr. 157
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas daudzdzīvokļu jaunceltnes, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu], 
aprīko ar koncentrācijas punktu, kas 
atrodas ēkā vai ārpus tās un ir pieejams 
elektronisko sakaru tīklu nodrošinātājiem, 
ļaujot pieslēgties ātrdarbīgiem sakariem 
gatavai ēkas infrastruktūrai. Tādu pašu 
pienākumu piemēro daudzdzīvokļu ēku 
kapitālās renovācijas darbiem, attiecībā uz 
ko būvatļauju pieteikumi ir iesniegti pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu].

2. Visas daudzdzīvokļu jaunceltnes, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu], 
aprīko ar tehnoloģiju ziņā neitrālu
koncentrācijas punktu, kas atrodas ēkā vai 
ārpus tās un ir pieejams elektronisko 
sakaru tīklu nodrošinātājiem, ļaujot 
pieslēgties ātrdarbīgiem sakariem gatavai 
ēkas infrastruktūrai. Tādu pašu pienākumu 
piemēro daudzdzīvokļu ēku kapitālās 
renovācijas darbiem, attiecībā uz ko 
būvatļauju pieteikumi ir iesniegti pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu].

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas daudzdzīvokļu jaunceltnes, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu],
aprīko ar koncentrācijas punktu, kas 
atrodas ēkā vai ārpus tās un ir pieejams 
elektronisko sakaru tīklu nodrošinātājiem, 
ļaujot pieslēgties ātrdarbīgiem sakariem 
gatavai ēkas infrastruktūrai. Tādu pašu 
pienākumu piemēro daudzdzīvokļu ēku 
kapitālās renovācijas darbiem, attiecībā uz 
ko būvatļauju pieteikumi ir iesniegti pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu].

2. Visas daudzdzīvokļu jaunceltnes, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu],
var aprīkot ar koncentrācijas punktu, kas 
atrodas ēkā vai ārpus tās un ir pieejams 
elektronisko sakaru tīklu nodrošinātājiem, 
ļaujot pieslēgties ātrdarbīgiem sakariem 
gatavai ēkas infrastruktūrai. Tādu pašu 
pienākumu piemēro daudzdzīvokļu ēku 
kapitālās renovācijas darbiem, attiecībā uz 
ko būvatļauju pieteikumi ir iesniegti pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu].

Or. en

Grozījums Nr. 159
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas daudzdzīvokļu jaunceltnes, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu], 
aprīko ar koncentrācijas punktu, kas 
atrodas ēkā vai ārpus tās un ir pieejams 
elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, ļaujot pieslēgties 
ātrdarbīgiem sakariem gatavai ēkas 
infrastruktūrai. Tādu pašu pienākumu 
piemēro daudzdzīvokļu ēku kapitālās 
renovācijas darbiem, attiecībā uz ko 

2. Visas daudzdzīvokļu jaunceltnes, 
attiecībā uz ko būvatļauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu], 
aprīko ar koncentrācijas punktu, kas 
atrodas ēkā vai ārpus tās, ļaujot pieslēgties 
ātrdarbīgiem sakariem gatavai ēkas 
infrastruktūrai. Tādu pašu pienākumu 
piemēro daudzdzīvokļu ēku kapitālās 
renovācijas darbiem, attiecībā uz ko 
būvatļauju pieteikumi ir iesniegti pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
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būvatļauju pieteikumi ir iesniegti pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu].

regulas spēkā stāšanās datumu].

Or. sv

Pamatojums

Nav skaidrs, ko nozīmē frāze „ir pieejams elektronisko sakaru tīklu nodrošinātājiem”. To var 
interpretēt kā īpašumtiesību nesamērīgu ierobežojumu.

Grozījums Nr. 160
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz noteiktām ēku kategorijām, 
jo īpaši vienģimenes dzīvojamām mājām, 
vai kapitālās renovācijas darbiem 
dalībvalstis var paredzēt atbrīvojumu no 
1. un 2. punktā paredzētajiem 
pienākumiem, ja ar šo pienākumu izpildi 
saistītās izmaksas ir nesamērīgas. Šādi 
pasākumi ir pienācīgi pamatoti. 
Ieinteresētajām personām dod iespēju 
pieņemamā termiņā izteikt apsvērumus par 
pasākumu projektiem. Par visiem šādiem 
pasākumiem paziņo Komisijai.

3. Attiecībā uz noteiktām ēku kategorijām, 
jo īpaši vienģimenes dzīvojamām mājām, 
vai kapitālās renovācijas darbiem 
dalībvalstis var paredzēt atbrīvojumu no 
1. un 2. punktā paredzētajiem 
pienākumiem, ja ar šo pienākumu izpildi 
saistītās izmaksas ir nesamērīgas. Šādi 
pasākumi ir pienācīgi pamatoti. 
Ieinteresētajām personām dod iespēju
pieņemamā termiņā izteikt apsvērumus par 
pasākumu projektiem. Par visiem šādiem 
pasākumiem paziņo Komisijai.
Dalībvalstis var arī paredzēt atbrīvojumu 
no 2. punktā minētajiem pienākumiem 
saistībā ar piekļuves līnijām 
galalietotājiem īpašumos, kur tiek 
izmantots atvērto tīklu uzņēmējdarbības 
modelis.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Kent Johansson

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

3. Attiecībā uz noteiktām ēku kategorijām, 
jo īpaši vienģimenes dzīvojamām mājām, 
vai kapitālās renovācijas darbiem 
dalībvalstis var paredzēt atbrīvojumu no 
1. un 2. punktā paredzētajiem 
pienākumiem, ja ar šo pienākumu izpildi 
saistītās izmaksas ir nesamērīgas. Šādi 
pasākumi ir pienācīgi pamatoti. 
Ieinteresētajām personām dod iespēju 
pieņemamā termiņā izteikt apsvērumus par 
pasākumu projektiem. Par visiem šādiem 
pasākumiem paziņo Komisijai.

3. Attiecībā uz noteiktām ēku kategorijām, 
jo īpaši vienģimenes dzīvojamām mājām, 
vai kapitālās renovācijas darbiem 
dalībvalstis var paredzēt atbrīvojumu no 
1. un 2. punktā paredzētajiem 
pienākumiem, ja ar šo pienākumu izpildi 
saistītās izmaksas ir nesamērīgas. Šādi 
pasākumi ir pienācīgi pamatoti. 
Ieinteresētajām personām dod iespēju 
pieņemamā termiņā izteikt apsvērumus par 
pasākumu projektiem. Par visiem šādiem 
pasākumiem paziņo Komisijai.
Atbrīvojumus no 2. punktā minētajiem 
pienākumiem var attiecināt arī uz piekļuvi 
privātajiem klientiem gadījumos, kad tiek 
izmantots atvērto tīklu uzņēmējdarbības 
modelis.

Or. sv

Pamatojums

Ir svarīgi, lai īpašumu īpašnieki arī turpmāk drīkstētu izmantot veiksmīgu uzņēmējdarbības 
modeli, kas daudzās vietās kļūst arvien populārāks, kā arī atvērtus platjoslas tīklus un 
konkurenci pakalpojumu jomā. Dažviet ar šā modeļa palīdzību varēja izvērst un ieviest 
platjoslas tīklu, par ko maksāja galalietotājs, un atbilstoši starptautiskiem standartiem šīs 
izmaksas bija nelielas. Šis modelis paredz nodrošināt efektīvu konkurenci vienā platjoslas 
infrastruktūrā. Turklāt šis risinājums ir videi nekaitīgāks un efektīvāks nekā daudzi citi 
risinājumi.

Grozījums Nr. 162
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz noteiktām ēku kategorijām, 
jo īpaši vienģimenes dzīvojamām mājām, 
vai kapitālās renovācijas darbiem 
dalībvalstis var paredzēt atbrīvojumu no 
1. un 2. punktā paredzētajiem 
pienākumiem, ja ar šo pienākumu izpildi 

3. Attiecībā uz noteiktām ēku kategorijām, 
jo īpaši vienģimenes dzīvojamām mājām, 
vai kapitālās renovācijas darbiem 
dalībvalstis var paredzēt atbrīvojumu no 
1. un 2. punktā paredzētajiem 
pienākumiem, ja ar šo pienākumu izpildi 
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saistītās izmaksas ir nesamērīgas. Šādi 
pasākumi ir pienācīgi pamatoti. 
Ieinteresētajām personām dod iespēju 
pieņemamā termiņā izteikt apsvērumus par 
pasākumu projektiem. Par visiem šādiem 
pasākumiem paziņo Komisijai.

saistītās izmaksas ir nesamērīgas. Šādi 
pasākumi ir pienācīgi pamatoti. 
Ieinteresētajām personām dod iespēju 
pieņemamā termiņā izteikt apsvērumus par 
pasākumu projektiem. Par visiem šādiem 
pasākumiem paziņo Komisijai.
Dalībvalstis var arī paredzēt atbrīvojumu 
no 2. punktā minētajiem pienākumiem 
saistībā ar piekļuvi galalietotājiem, ja 
īpašumā tiek izmantoti atvērti tīkli.

Or. sv

Grozījums Nr. 163
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz noteiktām ēku kategorijām, 
jo īpaši vienģimenes dzīvojamām mājām, 
vai kapitālās renovācijas darbiem 
dalībvalstis var paredzēt atbrīvojumu no 
1. un 2. punktā paredzētajiem 
pienākumiem, ja ar šo pienākumu izpildi 
saistītās izmaksas ir nesamērīgas. Šādi 
pasākumi ir pienācīgi pamatoti. 
Ieinteresētajām personām dod iespēju 
pieņemamā termiņā izteikt apsvērumus par 
pasākumu projektiem. Par visiem šādiem 
pasākumiem paziņo Komisijai.

3. Attiecībā uz noteiktām ēku kategorijām, 
jo īpaši vienģimenes dzīvojamām mājām, 
vai kapitālās renovācijas darbiem 
dalībvalstis var paredzēt atbrīvojumu no 
1. un 2. punktā paredzētajiem 
pienākumiem, ja ar šo pienākumu izpildi 
saistītās izmaksas ir nesamērīgas. Šādi 
pasākumi ir pienācīgi pamatoti. 
Ieinteresētajām personām dod iespēju
pieņemamā termiņā izteikt apsvērumus par 
pasākumu projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienam publisko sakaru tīklu 1. Pirms zemes vai īpašuma īpašnieka 
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nodrošinātājam, lai piekļūtu ātrdarbīgiem 
sakariem gatavai ēkas fiziskajai 
infrastruktūrai, ir tiesības savu tīklu ierīkot 
līdz koncentrācijas punktam, ar 
nosacījumu, ka līdz minimumam ir 
samazināta ietekme uz privātīpašumu un 
tas tiek darīts par saviem līdzekļiem.

piekrišanas un, vajadzības gadījumā, 
finansiālas kompensācijas ikvienam 
publisko sakaru tīklu nodrošinātājam, lai 
piekļūtu ātrdarbīgiem sakariem gatavai 
ēkas fiziskajai infrastruktūrai, ir tiesības 
savu tīklu ierīkot līdz koncentrācijas 
punktam, ar nosacījumu, ka līdz 
minimumam ir samazināta ietekme uz 
privātīpašumu un tas tiek darīts par saviem 
līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienam publisko sakaru tīklu 
nodrošinātājam, lai piekļūtu ātrdarbīgiem 
sakariem gatavai ēkas fiziskajai 
infrastruktūrai, ir tiesības savu tīklu ierīkot 
līdz koncentrācijas punktam, ar 
nosacījumu, ka līdz minimumam ir 
samazināta ietekme uz privātīpašumu un 
tas tiek darīts par saviem līdzekļiem.

1. Ikvienam publisko sakaru tīklu 
nodrošinātājam ēkās, kurās nav atvērta 
tīkla ar pakalpojumu konkurentiem, lai 
piekļūtu ātrdarbīgiem sakariem gatavai 
ēkas fiziskajai infrastruktūrai, ir tiesības 
savu tīklu ierīkot līdz koncentrācijas 
punktam, ar nosacījumu, ka līdz 
minimumam ir samazināta ietekme uz 
privātīpašumu un tas tiek darīts par saviem 
līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Šo jautājumu ierosināja tie dalībnieki, kuri nodrošina tikai pasīvo infrastruktūru un nesniedz 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 166
Kent Johansson

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

1. Ikvienam publisko sakaru tīklu 
nodrošinātājam, lai piekļūtu ātrdarbīgiem 
sakariem gatavai ēkas fiziskajai 
infrastruktūrai, ir tiesības savu tīklu ierīkot 
līdz koncentrācijas punktam, ar 
nosacījumu, ka līdz minimumam ir 
samazināta ietekme uz privātīpašumu un 
tas tiek darīts par saviem līdzekļiem.

1. Ikvienam publisko sakaru tīklu 
nodrošinātājam ēkās, kurās nav atvērta 
tīkla ar pakalpojumu konkurentiem, lai 
piekļūtu ātrdarbīgiem sakariem gatavai 
ēkas fiziskajai infrastruktūrai, ir tiesības 
savu tīklu ierīkot līdz koncentrācijas 
punktam, ar nosacījumu, ka līdz 
minimumam ir samazināta ietekme uz 
privātīpašumu un tas tiek darīts par saviem 
līdzekļiem.

Or. sv

Pamatojums

Ir svarīgi, lai īpašumu īpašnieki arī turpmāk drīkstētu izmantot veiksmīgu uzņēmējdarbības 
modeli, kas daudzās vietās kļūst arvien populārāks, kā arī atvērtus platjoslas tīklus un 
konkurenci pakalpojumu jomā. Dažviet ar šā modeļa palīdzību varēja izvērst un ieviest 
platjoslas tīklu, par ko maksāja galalietotājs, un atbilstoši starptautiskiem standartiem šīs 
izmaksas bija nelielas. Šis modelis paredz nodrošināt efektīvu konkurenci vienā platjoslas 
infrastruktūrā. Turklāt šis risinājums ir videi nekaitīgāks un efektīvāks nekā daudzi citi 
risinājumi.

Grozījums Nr. 167
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikvienam publisko sakaru tīklu 
nodrošinātājam ir tiesības atbilstīgi 
pieņemamiem noteikumiem piekļūt 
jebkurai ātrdarbīgiem sakariem gatavai 
ēkas fiziskajai infrastruktūrai, ja dublēšana 
ir tehniski neiespējama vai ekonomiski 
neefektīva. Ēkas fiziskās infrastruktūras 
izmantošanas tiesību turētājs piešķir 
piekļuvi saskaņā ar nediskriminējošiem 
noteikumiem un nosacījumiem.

2. Ikvienam publisko sakaru tīklu 
nodrošinātājam ēkās, kurās nav atvērta 
tīkla ar pakalpojumu konkurentiem, ir 
tiesības atbilstīgi pieņemamiem 
noteikumiem piekļūt jebkurai ātrdarbīgiem 
sakariem gatavai ēkas fiziskajai 
infrastruktūrai, ja dublēšana ir tehniski 
neiespējama vai ekonomiski neefektīva. 
Ēkas fiziskās infrastruktūras izmantošanas 
tiesību turētājs piešķir piekļuvi saskaņā ar 
nediskriminējošiem noteikumiem un 
nosacījumiem.
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Or. sv

Pamatojums

Ir svarīgi, lai īpašumu īpašnieki arī turpmāk drīkstētu izmantot veiksmīgu uzņēmējdarbības 
modeli, kas daudzās vietās kļūst arvien populārāks, kā arī atvērtus platjoslas tīklus un 
konkurenci pakalpojumu jomā. Dažviet ar šā modeļa palīdzību varēja izvērst un ieviest 
platjoslas tīklu, par ko maksāja galalietotājs, un atbilstoši starptautiskiem standartiem šīs 
izmaksas bija nelielas. Šis modelis paredz nodrošināt efektīvu konkurenci vienā platjoslas 
infrastruktūrā. Turklāt šis risinājums ir videi nekaitīgāks un efektīvāks nekā daudzi citi 
risinājumi.

Grozījums Nr. 168
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikvienam publisko sakaru tīklu 
nodrošinātājam ir tiesības atbilstīgi 
pieņemamiem noteikumiem piekļūt 
jebkurai ātrdarbīgiem sakariem gatavai 
ēkas fiziskajai infrastruktūrai, ja dublēšana 
ir tehniski neiespējama vai ekonomiski 
neefektīva. Ēkas fiziskās infrastruktūras 
izmantošanas tiesību turētājs piešķir 
piekļuvi saskaņā ar nediskriminējošiem 
noteikumiem un nosacījumiem.

2. Ikvienam publisko sakaru tīklu 
nodrošinātājam ēkās, kurās nav atvērta 
tīkla ar pakalpojumu konkurentiem, ir 
tiesības atbilstīgi pieņemamiem 
noteikumiem piekļūt jebkurai ātrdarbīgiem 
sakariem gatavai ēkas fiziskajai 
infrastruktūrai, ja dublēšana ir tehniski 
neiespējama vai ekonomiski neefektīva. 
Ēkas fiziskās infrastruktūras izmantošanas 
tiesību turētājs piešķir piekļuvi saskaņā ar 
nediskriminējošiem noteikumiem un 
nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Šo jautājumu ierosināja tie dalībnieki, kuri nodrošina pasīvo infrastruktūru.

Grozījums Nr. 169
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nav pieejamas ātrdarbīgiem sakariem 
gatavas ēkas infrastruktūras, ikvienam 
publisko sakaru tīklu nodrošinātājam ir 
tiesības sava tīkla iekārtas ierīkot līdz 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
pakalpojumu abonenta telpām, ja ir 
panākta vienošanās ar abonentu, līdz 
minimumam samazināta ietekme uz 
privātīpašumu un tas tiek darīts par saviem 
līdzekļiem.

4. Ja nav pieejamas ātrdarbīgiem sakariem 
gatavas ēkas infrastruktūras, ikvienam 
publisko sakaru tīklu nodrošinātājam ir 
tiesības sava tīkla iekārtas ierīkot līdz 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
pakalpojumu abonenta telpām, ja ir 
panākta vienošanās ar abonentu, līdz 
minimumam samazināta ietekme uz 
privātīpašumu un tas tiek darīts par saviem 
līdzekļiem. Ja nav panākta vienošanās 
par minēto tiesību izbeigšanu, abonents 
vai publisko sakaru tīkla nodrošinātājs 
var nodot šo lietu izskatīšanai 
kompetentajā strīdu izšķiršanas struktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var paredzēt atbrīvojumus 
no 1. un 2. punktā minētajiem 
pienākumiem attiecībā uz piekļuvi 
privātajiem klientiem gadījumos, kad tiek 
izmantots atvērto tīklu uzņēmējdarbības 
modelis.

Or. sv

Pamatojums

Ir svarīgi, lai īpašumu īpašnieki arī turpmāk drīkstētu izmantot veiksmīgu uzņēmējdarbības 
modeli, kas daudzās vietās kļūst arvien populārāks, kā arī atvērtus platjoslas tīklus un 
konkurenci pakalpojumu jomā. Dažviet ar šā modeļa palīdzību varēja izvērst un ieviest 
platjoslas tīklu, par ko maksāja galalietotājs, un atbilstoši starptautiskiem standartiem šīs 
izmaksas bija nelielas. Šis modelis paredz nodrošināt efektīvu konkurenci vienā platjoslas 
infrastruktūrā. Turklāt šis risinājums ir videi nekaitīgāks un efektīvāks nekā daudzi citi 
risinājumi.
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Grozījums Nr. 171
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var arī paredzēt 
atbrīvojumu no 1. un 2. punktā 
minētajiem pienākumiem saistībā ar 
piekļuves līnijām galalietotājiem 
īpašumos, kur tiek izmantots atvērto tīklu 
uzņēmējdarbības modelis.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var paredzēt atbrīvojumu 
no 1. un 2. punktā minētajiem 
pienākumiem saistībā ar piekļuvi 
galalietotājiem, ja īpašumā tiek izmantoti
atvērti tīkli un ja ir un pakalpojumu 
konkurenti.

Or. sv

Grozījums Nr. 173
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts regulatīvā iestāde, kas veic 
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantā 
paredzētos uzdevumus, pilda 3. panta 

1. Valsts regulatīvā iestāde, kas veic 
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantā 
paredzētos uzdevumus, pilda 3. panta 
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4. punktā, 4. panta 9. punktā, 5. panta 
4. punktā un 8. panta 3. punktā minētās 
valsts strīdu izšķiršanas struktūras funkciju, 
ja vien dalībvalsts neieceļ citas 
kompetentās iestādes.

4. punktā, 4. panta 9. punktā, 5. panta 
4. punktā un 8. panta 3. punktā minētās 
valsts strīdu izšķiršanas struktūras funkciju, 
ja vien dalībvalsts neieceļ citas 
kompetentās iestādes.

Ja dalībvalsts nolemj valsts regulatīvo 
iestādi, kura veic Direktīvas 2002/21/EK 
20. pantā paredzētos uzdevumus, norīkot 
kā valsts strīdu izšķiršanas struktūru, tai 
ir jāsaņem nozares regulatoru atzinums, 
pirms tā pieņem jebkādu saistošu lēmumu 
attiecībā uz taisnīgiem noteikumiem, 
nosacījumiem un cenām.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts regulatīvā iestāde, kas veic 
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantā 
paredzētos uzdevumus, pilda 3. panta 
4. punktā, 4. panta 9. punktā, 5. panta 
4. punktā un 8. panta 3. punktā minētās 
valsts strīdu izšķiršanas struktūras funkciju, 
ja vien dalībvalsts neieceļ citas 
kompetentās iestādes.

1. Valsts regulatīvā iestāde, kas veic 
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantā 
paredzētos uzdevumus, pilda 3. panta 
4. punktā, 4. panta 9. punktā, 5. panta 
4. punktā un 8. panta 3. punktā minētās 
valsts strīdu izšķiršanas struktūras funkciju, 
ja vien dalībvalsts neieceļ citas 
kompetentās iestādes, kas var labāk 
izvērtēt ietekmi, jo īpaši saistībā ar ūdeni.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valsts regulatīvā iestāde, kas veic 3. Valsts regulatīvā iestāde, kas veic 



AM\1005010LV.doc 95/97 PE519.832v01-00

LV

Direktīvas 2002/21/EK 20. pantā 
paredzētos uzdevumus, pilda 4. un 6. pantā 
minētā vienotā informācijas centra 
funkcijas, ja vien dalībvalsts neieceļ citas 
kompetentās iestādes.

Direktīvas 2002/21/EK 20. pantā 
paredzētos uzdevumus, pilda 4. un 6. pantā 
minētā vienotā informācijas centra 
funkcijas, ja vien dalībvalsts neieceļ citas 
kompetentās iestādes, piemēram, publiskā 
sektora iestādi valsts vai vietējā līmenī.

Or. fr

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs vietējās iestādes jau ir noslēgušas vienošanos par kartogrāfisko datu 
apmaiņu kopīgās platformās. Ja šāda vienošanās ir noslēgta, nav nozīmes ieviest vienas 
pieturas aģentūru vēl vienā līmenī papildus vietējai iestādei.

Grozījums Nr. 176
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valsts regulatīvā iestāde, kas veic 
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantā 
paredzētos uzdevumus, pilda 4. un 6. pantā 
minētā vienotā informācijas centra 
funkcijas, ja vien dalībvalsts neieceļ citas 
kompetentās iestādes.

3. Valsts regulatīvā iestāde, kas veic 
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantā 
paredzētos uzdevumus, pilda 4. un 6. pantā 
minētā vienotā informācijas centra 
funkcijas, ja vien dalībvalsts neieceļ citas 
kompetentās iestādes, jo īpaši publiskā 
sektora iestādi valsts vai vietējā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs vietējās kopienas jau ir īstenojušas līgumus par kartogrāfijas datu 
apmaiņu kopīgās platformās. Ja šāda struktūra jau pastāv, nav nozīmes ieviest vienas 
pieturas aģentūru vēl vienā līmenī papildus tai, kas jau darbojas vietējā kopienā.

Grozījums Nr. 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu Eiropas Parlamentam un 
Padomei vēlākais līdz [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu datumu: šīs
regulas spēkā stāšanās datums + 3 gadi]. 
Ziņojumā iekļauj kopsavilkumu par šajā 
regulā paredzēto pasākumu ietekmi un 
novērtējumu par virzību tās mērķu 
sasniegšanā.

Komisija iesniedz ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu Eiropas Parlamentam un 
Padomei vēlākais līdz [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu datumu: šīs
direktīvas spēkā stāšanās datums + 3 gadi]. 
Ziņojumā iekļauj kopsavilkumu par šajā 
regulā paredzēto pasākumu ietekmi un 
novērtējumu par virzību tās mērķu 
sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā XXXX pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Likumdevējiem par šo jautājumu ir jāvienojas.

Grozījums Nr. 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.
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Or. en

Grozījums Nr. 180
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir 
tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Or. en


