
AM\1012835LV.doc PE524.835v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2013/0309(COD)

19.12.2013

GROZĪJUMI Nr.
154 - 474

Ziņojuma projekts
Pilar del Castillo Vera
(PE522.762v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka 
pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota 
kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 
2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012

Regulas priekšlikums
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))



PE524.835v01-00 2/206 AM\1012835LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\1012835LV.doc 3/206 PE524.835v01-00

LV

Grozījums Nr. 154
Giles Chichester

Normatīvās rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk 
izklāstīto nostāju;

1. noraida Komisijas priekšlikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Regulas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida [Komisijas 
priekšlikumu].

Or. de

Pamatojums

We support the Commission’s fundamental aims of promoting the internal market in the 
interests of consumers and the European economy. However, it is very doubtful whether this 
proposal for a regulation is well-suited to meet them. On the contrary we fear the proposal 
will have adverse effects on willingness to invest and on competition. Accordingly a 
coordinated review of the whole legal framework should be carried out in the next electoral 
period following a careful analysis and prior consultation of all stakeholders.

Grozījums Nr. 156
Jens Rohde

Normatīvās rezolūcijas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2013. gada 12. septembra rezolūciju par 
digitalizācijas programmu izaugsmei, 
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mobilitātei un nodarbinātībai — laiks 
palielināt apgriezienus, kurā Eiropas 
Parlaments prasa atcelt viesabonēšanas 
maksu no 2015. gada,

Or. en

Grozījums Nr. 157
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropai jāizmanto visi izaugsmes avoti, 
lai izkļūtu no krīzes, radītu darbvietas un 
atgūtu konkurētspēju. Izaugsmes un 
darbvietu radīšanas atjaunošana Savienībā 
ir stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis. 
Eiropadomes 2013. gada pavasara 
sanāksmē tika uzsvērta digitālā vienotā 
tirgus svarīgums izaugsmei un tika izteikts 
aicinājums iesniegt konkrētus pasākumus, 
lai izveidotu informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk 
„IKT”) vienoto tirgu cik ātri vien 
iespējams. Ievērojot stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus un šo aicinājumu, ar 
šo regulu paredzēts izveidot elektronisko 
sakaru vienoto tirgu, izveidojot un 
pielāgojot spēkā esošo Savienības tiesisko 
regulējumu elektronisko sakaru jomā.

(1) Eiropai jāizmanto visi izaugsmes avoti, 
lai izkļūtu no krīzes, radītu darbvietas un 
atgūtu konkurētspēju. Izaugsmes un 
darbvietu radīšanas atjaunošana Savienībā 
ir stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis. 
Digitālā vide turklāt ir kļuvusi par tādu 
publiskās telpas daļu, kurā ir izveidoti 
jauni pārrobežu tirdzniecības veidi, un 
paralēli inovatīva tirgus attīstībai un 
sociālajai un kultūras mijiedarbībai 
Eiropas uzņēmumiem tiek radītas 
uzņēmējdarbības iespējas globālās 
digitālās ekonomikas jomā. Eiropadomes 
2013. gada pavasara sanāksmē tika 
uzsvērta digitālā vienotā tirgus svarīgums 
izaugsmei un tika izteikts aicinājums 
iesniegt konkrētus pasākumus, lai izveidotu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(turpmāk „IKT”) vienoto tirgu cik ātri vien 
iespējams. Ievērojot stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus un šo aicinājumu, ar 
šo regulu paredzēts izveidot elektronisko 
sakaru vienoto tirgu, izveidojot un 
pielāgojot spēkā esošo Savienības tiesisko 
regulējumu elektronisko sakaru jomā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar Transatlantiskā likumdevēju dialoga (TLD) neoficiālo dokumentu 
„Kiberdrošība un interneta jautājumi — Transatlantiskās darbības pamatprogrammas 
izveide”.



AM\1012835LV.doc 5/206 PE524.835v01-00

LV

Grozījums Nr. 158
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Vienā no stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām „Eiropas digitalizācijas 
programma” (turpmāk „EDP”) jau atzīts, 
ka IKT un tīkla savienojamība ir 
neaizstājams pamats mūsu ekonomikas un 
sabiedrības attīstībai. Lai ļautu Eiropai gūt 
digitālās pārveides labumus, Savienībā 
nepieciešams dinamisks elektronisko 
sakaru vienotais tirgus visās nozarēs un 
visā Eiropā. Šāds patiesi vienots sakaru 
tirgus būs inovatīvas un gudras digitālas 
ekonomikas „mugurkauls” un tāda digitālā 
vienotā tirgus pamats, kurā tiešsaistes 
pakalpojumi var brīvi „plūst” pāri 
robežām.

(2) Vienā no stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām „Eiropas digitalizācijas 
programma” (turpmāk „EDP”) jau atzīts, 
ka IKT un tīkla savienojamība ir 
neaizstājams pamats mūsu ekonomikas un 
sabiedrības attīstībai. Lai ļautu Eiropai gūt 
digitālās pārveides labumus, Savienībā 
nepieciešams dinamisks elektronisko 
sakaru vienotais tirgus visās nozarēs un 
visā Eiropā. Šāds patiesi vienots sakaru 
tirgus būs inovatīvas un gudras digitālas 
ekonomikas „mugurkauls” un tāda digitālā 
vienotā tirgus pamats, kurā tiešsaistes 
pakalpojumi var brīvi „plūst” pāri robežām 
vienotā, atvērtā, standartizētā un 
sadarbspējīgā satvarā.

Or. it

Grozījums Nr. 159
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Viengabalainā elektronisko sakaru 
vienotajā tirgū būtu jāsniedz brīvība 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 
pakalpojumus katram klientam Savienībā 
un tiesības katram galalietotājam izvēlēties 
labāko tirgū pieejamo piedāvājumu, un 
tirgu sadrumstalotībai valstu robežu dēļ 
nevajadzētu tās kavēt. Šādu 
sadrumstalotību nevar pilnībā novērst ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu 
elektronisko sakaru jomā, ko raksturo 
drīzāk valstu, nevis Savienības mēroga 
vispārējo atļauju izsniegšanas režīms, 
valstu frekvenču spektra piešķiršanas 
shēmas, dažādās dalībvalstīs elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem pieejamie 
atšķirīgie piekļuves produkti un dažādi 
noteikumu kopumi, ko piemēro klientiem 
atkarā no nozares. Daudzos gadījumos 
Savienības noteikumi tikai nosaka 
pamatscenāriju, un dalībvalstīs tie bieži 
vien ir ieviesti atšķirīgi.

(3) Viengabalainā elektronisko sakaru 
vienotajā tirgū būtu jāsniedz brīvība 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 
pakalpojumus katram klientam Savienībā 
un tiesības katram galalietotājam izvēlēties 
labāko tirgū pieejamo piedāvājumu, un 
tirgu sadrumstalotībai valstu robežu dēļ 
nevajadzētu tās kavēt.

Or. en
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Grozījums Nr. 161
András Gyürk

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Viengabalainā elektronisko sakaru 
vienotajā tirgū būtu jāsniedz brīvība 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 
pakalpojumus katram klientam Savienībā 
un tiesības katram galalietotājam izvēlēties 
labāko tirgū pieejamo piedāvājumu, un 
tirgu sadrumstalotībai valstu robežu dēļ 
nevajadzētu tās kavēt. Šādu 
sadrumstalotību nevar pilnībā novērst ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu 
elektronisko sakaru jomā, ko raksturo 
drīzāk valstu, nevis Savienības mēroga
vispārējo atļauju izsniegšanas režīms, 
valstu frekvenču spektra piešķiršanas 
shēmas, dažādās dalībvalstīs elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem pieejamie 
atšķirīgie piekļuves produkti un dažādi 
noteikumu kopumi, ko piemēro klientiem 
atkarā no nozares. Daudzos gadījumos 
Savienības noteikumi tikai nosaka 
pamatscenāriju, un dalībvalstīs tie bieži 
vien ir ieviesti atšķirīgi.

(3) Būtu jāsniedz brīvība nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 
katram klientam Savienībā un tiesības 
katram galalietotājam izvēlēties labāko 
tirgū pieejamo piedāvājumu, un tirgu 
sadrumstalotībai valstu robežu dēļ 
nevajadzētu tās kavēt. Šādu 
sadrumstalotību nevar pilnībā novērst ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu 
elektronisko sakaru jomā, ko raksturo 
atšķirīga valstu vispārējo atļauju 
izsniegšanas režīma ieviešana, valstu 
frekvenču spektra piešķiršanas shēmas un 
dažādi konkrētām nozarēm piemērojami 
patērētāju aizsardzības noteikumu 
kopumi. Piemēram, lai gan Atļauju 
izsniegšanas direktīva ierobežo 
pieprasāmās informācijas veidus, 
12 dalībvalstis prasa paplašināt šo 
informācijas loku, norādot, piemēram, 
paredzamo pasākumu veidu kategorijas, 
pasākuma īstenošanas ģeogrāfisko
areālu, mērķa tirgu, uzņēmuma struktūru, 
tostarp akcionāru, kā arī to akcionāru 
vārdus un uzvārdus vai nosaukumus, 
tirdzniecības palātu izsniegtos sertifikātus 
un informāciju par uzņēmuma pārstāvju 
sodāmību.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Viengabalainā elektronisko sakaru 
vienotajā tirgū būtu jāsniedz brīvība 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 
pakalpojumus katram klientam Savienībā 
un tiesības katram galalietotājam izvēlēties 
labāko tirgū pieejamo piedāvājumu, un 
tirgu sadrumstalotībai valstu robežu dēļ 
nevajadzētu tās kavēt. Šādu 
sadrumstalotību nevar pilnībā novērst ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu
elektronisko sakaru jomā, ko raksturo 
drīzāk valstu, nevis Savienības mēroga 
vispārējo atļauju izsniegšanas režīms, 
valstu frekvenču spektra piešķiršanas 
shēmas, dažādās dalībvalstīs elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem pieejamie 
atšķirīgie piekļuves produkti un dažādi 
noteikumu kopumi, ko piemēro klientiem 
atkarā no nozares. Daudzos gadījumos 
Savienības noteikumi tikai nosaka 
pamatscenāriju, un dalībvalstīs tie bieži 
vien ir ieviesti atšķirīgi.

(3) Viengabalainā elektronisko sakaru 
vienotajā tirgū būtu jāsniedz brīvība 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 
pakalpojumus katram klientam Savienībā 
un tiesības katram galalietotājam izvēlēties 
labāko tirgū pieejamo piedāvājumu, un 
tirgu sadrumstalotībai valstu robežu dēļ 
nevajadzētu tās kavēt. Spēkā esošais
tiesiskais regulējums elektronisko sakaru 
jomā ir jāsaskaņo un jāvienkāršo, lai 
atvieglotu un paātrinātu vienotā digitālā 
tirgus izveides pabeigšanu. Daudzos 
gadījumos Savienības noteikumi tikai 
nosaka pamatscenāriju, un dalībvalstīs tie 
bieži vien ir ieviesti atšķirīgi.

Or. ro

Grozījums Nr. 163
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Viengabalainā elektronisko sakaru 
vienotajā tirgū būtu jāsniedz brīvība 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 
pakalpojumus katram klientam Savienībā 
un tiesības katram galalietotājam izvēlēties 
labāko tirgū pieejamo piedāvājumu, un 
tirgu sadrumstalotībai valstu robežu dēļ 
nevajadzētu tās kavēt. Šādu 
sadrumstalotību nevar pilnībā novērst ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu 
elektronisko sakaru jomā, ko raksturo 
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drīzāk valstu, nevis Savienības mēroga 
vispārējo atļauju izsniegšanas režīms, 
valstu frekvenču spektra piešķiršanas 
shēmas, dažādās dalībvalstīs elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem pieejamie atšķirīgie 
piekļuves produkti un dažādi noteikumu 
kopumi, ko piemēro klientiem atkarā no 
nozares. Daudzos gadījumos Savienības 
noteikumi tikai nosaka pamatscenāriju, un 
dalībvalstīs tie bieži vien ir ieviesti 
atšķirīgi.

drīzāk valstu, nevis Savienības mēroga 
vispārējo atļauju izsniegšanas režīms, 
valstu frekvenču spektra piešķiršanas 
shēmas, dažādās dalībvalstīs elektronisko
sakaru nodrošinātājiem pieejamie atšķirīgie 
piekļuves produkti un dažādi noteikumu 
kopumi, ko piemēro klientiem atkarā no 
nozares. Daudzos gadījumos Savienības 
noteikumi tikai nosaka pamatscenāriju, un 
atšķirības tiesiskā regulējuma ieviešanā 
un īstenošanā ir radījušas lielākas 
izmaksas operatoriem, kuri darbojas 
vairākās dalībvalstīs, tādējādi kavējot 
ieguldījumu veikšanu un vienota 
telekomunikāciju tirgus izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Patiesi vienotam tirgum elektronisko 
sakaru jomā būtu jāveicina konkurence, 
ieguldījumi un inovācijas jaunos un 
uzlabotos tīklos un pakalpojumos, 
sekmējot tirgus integrāciju un pārrobežu 
pakalpojumu piedāvājumu. Tādējādi tam 
būtu jāpalīdz sasniegt augstos mērķus, kas 
attiecībā uz ātrdarbīgu platjoslu noteikti 
EDP. Savukārt pieaugošajai digitālo 
infrastruktūru un pakalpojumu pieejamībai 
būtu jāpaplašina patērētāju izvēle, 
jāpaaugstina pakalpojumu kvalitāte un 
satura dažādība, jāveicina teritoriālā un 
sociālā kohēzija, kā arī jāsekmē mobilitāte 
Savienībā.

(4) Patiesi vienotam tirgum elektronisko 
sakaru jomā būtu jāveicina konkurence, 
ieguldījumi un inovācijas jaunos un 
uzlabotos tīklos un pakalpojumos, 
sekmējot tirgus integrāciju un pārrobežu 
pakalpojumu piedāvājumu. Tādējādi tam 
būtu jāpalīdz sasniegt augstos mērķus, kas 
attiecībā uz ātrdarbīgu platjoslu noteikti 
EDP, un atvieglot tādu pakalpojumu un 
lietojumprogrammu ieviešanu, kas spēj 
izmantot atklātos datus un formātus 
sadarbspējīgā, standartizētā un drošā 
veidā, nodrošinot, ka visā Savienībā tie ir 
pieejami vienādā funkcionālajā un 
nefunkcionālajā līmenī. Savukārt 
pieaugošajai digitālo infrastruktūru un 
pakalpojumu pieejamībai būtu jāpaplašina 
patērētāju izvēle, jāpaaugstina 
pakalpojumu kvalitāte un satura dažādība, 
jāveicina teritoriālā un sociālā kohēzija, kā 
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arī jāsekmē mobilitāte Savienībā.

Or. it

Grozījums Nr. 165
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Patiesi vienotam tirgum elektronisko 
sakaru jomā būtu jāveicina konkurence, 
ieguldījumi un inovācijas jaunos un 
uzlabotos tīklos un pakalpojumos, 
sekmējot tirgus integrāciju un pārrobežu 
pakalpojumu piedāvājumu. Tādējādi tam 
būtu jāpalīdz sasniegt augstos mērķus, kas 
attiecībā uz ātrdarbīgu platjoslu noteikti 
EDP. Savukārt pieaugošajai digitālo 
infrastruktūru un pakalpojumu pieejamībai 
būtu jāpaplašina patērētāju izvēle, 
jāpaaugstina pakalpojumu kvalitāte un 
satura dažādība, jāveicina teritoriālā un 
sociālā kohēzija, kā arī jāsekmē mobilitāte 
Savienībā.

(4) Patiesi vienotam tirgum elektronisko 
sakaru jomā būtu jāveicina konkurence, 
koordinēšana, ieguldījumi, inovācijas un 
kapacitātes palielināšana jaunos un 
uzlabotos tīklos un pakalpojumos, 
sekmējot tirgus integrāciju un pārrobežu 
pakalpojumu piedāvājumu. Tādējādi tam 
būtu jāpalīdz sasniegt augstos mērķus, kas 
attiecībā uz ātrdarbīgu platjoslu noteikti 
EDP. Savukārt pieaugošajai digitālo 
infrastruktūru un pakalpojumu pieejamībai 
būtu jāpaplašina patērētāju izvēle, 
jāpaaugstina pakalpojumu kvalitāte un 
satura dažādība, jāveicina teritoriālā un 
sociālā kohēzija, kā arī jāsekmē mobilitāte 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Patiesi vienotam tirgum elektronisko 
sakaru jomā būtu jāveicina konkurence, 
ieguldījumi un inovācijas jaunos un 
uzlabotos tīklos un pakalpojumos, 
sekmējot tirgus integrāciju un pārrobežu 
pakalpojumu piedāvājumu. Tādējādi tam 

(4) Patiesi vienotam tirgum elektronisko 
sakaru jomā būtu jāveicina konkurence, 
ieguldījumi un inovācijas jaunos un 
uzlabotos tīklos un pakalpojumos, 
sekmējot tirgus integrāciju un pārrobežu 
pakalpojumu piedāvājumu. Tādējādi tam 
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būtu jāpalīdz sasniegt augstos mērķus, kas 
attiecībā uz ātrdarbīgu platjoslu noteikti 
EDP. Savukārt pieaugošajai digitālo 
infrastruktūru un pakalpojumu pieejamībai 
būtu jāpaplašina patērētāju izvēle, 
jāpaaugstina pakalpojumu kvalitāte un 
satura dažādība, jāveicina teritoriālā un 
sociālā kohēzija, kā arī jāsekmē mobilitāte 
Savienībā.

būtu jāpalīdz sasniegt un pat pārsniegt
mērķus, kas attiecībā uz ātrdarbīgu 
platjoslu noteikti EDP. Savukārt 
pieaugošajai digitālo infrastruktūru un 
pakalpojumu pieejamībai būtu jāpaplašina 
patērētāju izvēle, jāpaaugstina 
pakalpojumu kvalitāte un satura dažādība,
jāveicina teritoriālā un sociālā kohēzija, kā 
arī jāsekmē mobilitāte Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 
radītajiem labumiem būtu jāattiecas uz 
plašāku digitālo ekosistēmu, kas ietver 
Savienības iekārtu ražotājus, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājus un 
plašāku ekonomiku, aptverot tādas nozares 
kā banku nozare, automobiļu nozare, 
loģistika, mazumtirdzniecība, enerģētika, 
medicīna, mobilitāte un transporta nozare, 
kā arī krīžu un dabas katastrofu gudra 
pārvaldība, kuras balstās uz savienojamību 
un platjoslu, lai uzlabotu savu efektivitāti, 
kvalitāti un galalietotāju nodrošinājumu, 
izmantojot, piemēram, vispārējas 
mākoņdatošanas lietojumprogrammas, no 
sakaru tīkliem iegūtu liela apjoma datu 
padziļinātu analīzi, savienotos un 
sadarbspējīgus objektus un integrētas 
pārrobežu pakalpojumu sniegšanas 
iespējas atvērtā standarta sistēmas 
sadarbspējas un atklāto datu kontekstā.
Arī valsts pārvaldei un veselības 
aizsardzības nozarei būtu jāgūst labums no 
plašāk pieejamiem e-pārvaldes un e-
veselības pakalpojumiem. Kultūras saturu 
un pakalpojumus un kultūras dažādību 
kopumā varētu pilnveidot arī elektronisko 
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cita veida slogs, ko piemēro atkarā no 
nozares.

sakaru vienotā tirgū. Savienojamības 
nodrošināšana, izmantojot elektronisko 
sakaru tīklus un pakalpojumus, ir tik 
svarīga plašākai ekonomikai un 
sabiedrībai, kā arī nākotnes viedajām 
pilsētām, ka būtu jānovērš nepamatots 
slogs, piemēram, tiesiskā regulējuma vai 
cita veida slogs, ko piemēro atkarā no 
nozares.

Or. it

Grozījums Nr. 168
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

tiesiskā regulējuma vai cita veida slogs, ko 
piemēro atkarā no nozares.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

turpmākām reformām, kuru mērķis ir
viesabonēšanas atcelšana, būtu jārada 
galalietotājiem pārliecība, ka, ceļojot 
Savienībā, viņi varēs saglabāt 
savienojamību un viņiem netiks 
piemērotas citas maksas papildus tarifiem, 
ko tie maksā dalībvalstī, kurā tika noslēgts
līgums.

Or. pt

Grozījums Nr. 170
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

tiešsaistes saturam, lietojumprogrammām 
un pakalpojumiem, datplūsmas pārvaldību 
un kopīgus, vienotus standartus attiecībā 
uz galalietotāju privātumu un personas 
datu aizsardzību un drošību, kas ne tikai 
aizsargā galalietotājus, bet vienlaikus 
garantē ilgstošu interneta ekosistēmas kā 
inovāciju virzītājspēka funkcionēšanu. 
Turklāt turpmākām reformām 
viesabonēšanas jomā būtu jārada 
galalietotājiem pārliecība, ka, ceļojot 
Savienībā, viņi varēs saglabāt 
savienojamību, un ar laiku būtu jākļūst par 
cenu un citu nosacījumu tuvināšanas 
veicinātājām Savienībā.

Or. it

Grozījums Nr. 171
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šīs regulas mērķis ir izveidot 
elektronisko sakaru vienoto tirgu, rīkojoties 
trijos plašos savstarpēji saistītos virzienos. 
Pirmkārt, tai būtu jānodrošina brīvība 
sniegt pārrobežu elektronisko sakaru 
pakalpojumus un tīklus dažādās 
dalībvalstīs, balstoties uz Eiropas vienotas 
atļaujas koncepciju, kas rada 
nosacījumus satura un konkrētu nozaru 
tiesiskā regulējuma ieviešanas lielākas 
saskaņotības un paredzamības 
nodrošināšanai visā Savienībā. Otrkārt, ir 
nepieciešams ar līdzīgākiem noteikumiem 
un nosacījumiem sniegt piekļuvi būtiskiem 
resursiem, kas nepieciešami elektronisko 
sakaru tīklu un pakalpojumu pārrobežu 
nodrošināšanai ne tikai bezvadu platjoslas 
sakariem, kuriem svarīgs ir licencēts un 
nelicencēts frekvenču spektrs, bet arī 
fiksētas līnijas savienojamībai. Treškārt, lai 
saskaņotu uzņēmējdarbības apstākļus un 

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

noteikumi par galalietotāju, jo īpaši 
patērētāju, aizsardzību. Tas ietver 
noteikumus attiecībā uz nediskrimināciju, 
līguma informāciju, līguma izbeigšanu un 
maiņu, papildu noteikumiem attiecībā uz 
piekļuvi tiešsaistes saturam, 
lietojumprogrammām un pakalpojumiem 
un datplūsmas pārvaldību, kas ne tikai 
aizsargā galalietotājus, bet vienlaikus 
garantē ilgstošu interneta ekosistēmas kā 
inovāciju virzītājspēka funkcionēšanu. 
Turklāt turpmākām reformām 
viesabonēšanas jomā būtu jārada 
galalietotājiem pārliecība, ka, ceļojot 
Savienībā, viņi varēs saglabāt 
savienojamību, un ar laiku būtu jākļūst par 
cenu un citu nosacījumu tuvināšanas 
veicinātājām Savienībā.

Or. ro

Grozījums Nr. 172
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šīs regulas mērķis ir izveidot 
elektronisko sakaru vienoto tirgu, rīkojoties 
trijos plašos savstarpēji saistītos virzienos. 
Pirmkārt, tai būtu jānodrošina brīvība 
sniegt pārrobežu elektronisko sakaru 
pakalpojumus un tīklus dažādās 
dalībvalstīs, balstoties uz Eiropas vienotas 
atļaujas koncepciju, kas rada nosacījumus 
satura un konkrētu nozaru tiesiskā 
regulējuma ieviešanas lielākas saskaņotības 
un paredzamības nodrošināšanai visā 
Savienībā. Otrkārt, ir nepieciešams ar 
līdzīgākiem noteikumiem un nosacījumiem 
sniegt piekļuvi būtiskiem resursiem, kas 
nepieciešami elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu pārrobežu nodrošināšanai ne 

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

tikai bezvadu platjoslas sakariem, kuriem 
svarīgs ir licencēts un nelicencēts 
frekvenču spektrs, bet arī fiksētas līnijas 
savienojamībai. Treškārt, lai saskaņotu 
uzņēmējdarbības apstākļus un veidotu 
iedzīvotāju uzticību digitalizācijas jomā, ar 
šo regulu būtu jāsaskaņo noteikumi par 
lietotāju, jo īpaši patērētāju, aizsardzību. 
Tas ietver noteikumus attiecībā uz 
nediskrimināciju, līguma informāciju, 
līguma izbeigšanu un maiņu, papildu 
noteikumiem attiecībā uz piekļuvi 
tiešsaistes saturam, lietojumprogrammām 
un pakalpojumiem un datplūsmas 
pārvaldību, kas ne tikai aizsargā lietotājus, 
bet vienlaikus garantē ilgstošu interneta 
ekosistēmas kā inovāciju virzītājspēka 
funkcionēšanu. Turklāt turpmākām 
reformām viesabonēšanas jomā būtu jārada 
lietotājiem pārliecība, ka, ceļojot 
Savienībā, viņi varēs saglabāt 
savienojamību, un ar laiku būtu jākļūst par 
cenu un citu nosacījumu tuvināšanas 
veicinātājām Savienībā.
(Grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

Dodam priekšroku terminam „lietotājs”, nevis „galalietotājs”, kas apzīmē tikai ierobežotu 
vai pasīvu interneta lietotāja aspektu. Interneta lietotājam jābūt arī tiesībām nodrošināt 
lietojumprogrammas un pakalpojumus internetā (skat. mūsu iesniegto 23. panta 1. punkta 
grozījumu). Tā kā internetā šīs iespējas ir brīvi pieejamas, uzskatām, ka mums par tām ir 
jāatgādina.

Grozījums Nr. 173
Werner Langen, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai ņemtu vērā iepriekš nošķirto 
tradicionālo telekomunikāciju 
pakalpojumu un informācijas sabiedrības 
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pakalpojumu tirgu konverģenci, šīs
regulas darbības joma aptver visus 
pakalpojumus, kas galvenokārt tiek 
izmantoti ar sakaru nodrošināšanu 
saistītiem mērķiem vai kurus patērētāji
galvenokārt izmanto saziņai, nolūkā 
nodrošināt atbilstošu patērētāju 
aizsardzības līmeni. No regulas darbības 
jomas arī turpmāk būs izslēgti 
pakalpojumi, kuru izmantojuma galvenais 
mērķis nav sakaru nodrošināšana un kas 
tādējādi būtībā nav komunikatīvi, 
piemēram, tiešsaistes banku pakalpojumi 
vai ar lokalizāciju saistīti pakalpojumi.

Or. de

Grozījums Nr. 174
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pārrobežu elektronisko sakaru 
nodrošināšanai joprojām tiek piemērots 
lielāks slogs nekā elektronisko sakaru 
nodrošināšanai valsts teritorijā. Konkrēti, 
pārrobežu nodrošinātājiem joprojām 
atsevišķās uzņēmējdalībvalstīs jāsniedz 
paziņojums un jāmaksā nodevas. Uz ES 
vienotās atļaujas turētājiem būtu 
jāattiecina vienota paziņošanas sistēma 
galvenās uzņēmējdarbības veikšanas 
vietas dalībvalstī (piederības dalībvalsts), 
un tas samazinātu pārrobežu operatoru 
administratīvo slogu. ES vienotajai 
atļaujai būtu jāattiecas uz jebkuru 
uzņēmumu, kurš nodrošina vai nodomājis 
nodrošināt elektronisko sakaru 
pakalpojumus un tīklus vairāk nekā vienā 
dalībvalstī, ļaujot šim uzņēmumam 
izmantot tiesības, ko sniedz brīvība 
nodrošināt elektronisko sakaru 
pakalpojumus un tīklus saskaņā ar šo 
regulu jebkurā dalībvalstī. ES vienotās 

(9) Pārrobežu elektronisko sakaru 
nodrošināšanai joprojām tiek piemērots 
lielāks slogs nekā elektronisko sakaru 
nodrošināšanai valsts teritorijā. Ir 
jāpieņem saskaņoti un vienkāršoti 
noteikumi par paziņojumu, kas 
operatoriem ir jāiesniedz katrā dalībvalstī, 
kurā tie vēlas darboties, formātu un 
saturu. Pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām pusēm un, saņemot 
BEREC atbalstu, Komisijai būtu 
jāizstrādā paziņojuma standarta formāts.
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atļaujas izsniegšanai, kas nosaka tiesisko 
regulējumu, kurš piemērojams 
elektronisko sakaru operatoriem, kuri 
sniedz pakalpojumus dalībvalstīs, 
pamatojoties uz vispārīgu atļaujas 
izsniegšanu piederības dalībvalstī, būtu 
jānodrošina, lai brīvība sniegt 
elektronisko sakaru pakalpojumus un 
tīklus būtu efektīva visā Savienībā.

Or. ro

Grozījums Nr. 175
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Elektronisko sakaru vai tīklu 
pārrobežu nodrošināšana var notikt 
dažādos veidos atkarā no vairākiem 
faktoriem, piemēram, tīkla vai sniegto 
pakalpojumu veida, nepieciešamās fiziskās 
infrastruktūras apjoma vai abonentu skaita 
dažādās dalībvalstīs. Nodomu nodrošināt 
elektronisko sakaru pārrobežu 
pakalpojumus vai nodrošināt elektronisko 
sakaru tīklu vairāk nekā vienā dalībvalstī 
var parādīt, veicot tādas darbības kā 
sarunas par līgumiem attiecībā uz 
piekļuvi tīkliem konkrētā dalībvalstī vai 
tirgvedību interneta vietnē mērķa 
dalībvalsts valodā.

(10) Elektronisko sakaru vai tīklu 
pārrobežu nodrošināšana var notikt 
dažādos veidos atkarā no vairākiem 
faktoriem, piemēram, tīkla vai sniegto 
pakalpojumu veida, nepieciešamās fiziskās 
infrastruktūras apjoma vai abonentu skaita 
dažādās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Neatkarīgi no tā, kā nodrošinātājs 
izvēlas veikt elektronisko sakaru tīklu vai 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
pārrobežu nodrošināšanu, tiesiskajam 
regulējumam, ko piemēro Eiropas
elektronisko sakaru nodrošinātājam, 
vajadzētu būt neitrālam attiecībā uz 
komerciālo izvēli, kas veikta, organizējot 
funkcijas un darbības dalībvalstīs. Tāpēc 
neatkarīgi no uzņēmuma korporatīvās 
struktūras par Eiropas elektronisko 
sakaru nodrošinātāja piederības 
dalībvalsti būtu jāuzskata dalībvalsts, 
kurā tiek pieņemti stratēģiskie lēmumi par 
elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 
nodrošināšanu.

(11) Neatkarīgi no tā, kā nodrošinātājs 
izvēlas veikt elektronisko sakaru tīklu vai 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
pārrobežu nodrošināšanu, tiesiskajam 
regulējumam, ko piemēro elektronisko 
sakaru nodrošinātājam, vajadzētu būt 
neitrālam attiecībā uz komerciālo izvēli, 
kas veikta, organizējot funkcijas un 
darbības dalībvalstīs.

Or. ro

Grozījums Nr. 177
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lielākā daļa uz konkrētu nozari 
attiecinātu nosacījumu, piemēram, 
attiecībā uz piekļuvi tīkliem vai to drošību 
un integritāti vai piekļuvi neatliekamās 
palīdzības pakalpojumiem, ir cieši saistīti 
ar vietu, kur šāds tīkls atrodas vai 
pakalpojums tiek nodrošināts. Tāpēc uz 
Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātāju var attiecināt nosacījumus, 
kas ir piemērojami dalībvalstīs, kur tas 
darbojas, ciktāl šī regula nenosaka citādi.

svītrots

Or. ro
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Grozījums Nr. 178
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ja dalībvalstis no nozares pieprasa 
ieguldījumu, lai finansētu vispārējo 
pakalpojumu pienākumus un valstu 
regulatīvo iestāžu administratīvās 
izmaksas, kritērijiem un procedūrām 
ieguldījumu sadalei vajadzētu būt 
samērīgām un nediskriminējošām 
attiecībā uz Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, lai nekavētu pārrobežu 
operatoru ienākšanu tirgū, jo īpaši 
jaunpienācējiem un mazākiem 
operatoriem; tāpēc attiecībā uz 
individuālu uzņēmumu ieguldījumiem 
būtu jāņem vērā ieguldījuma veicēja 
tirgus daļa tā apgrozījuma ziņā, kurš 
realizēts attiecīgajā dalībvalstī, un tam 
būtu jāpiemēro de minimis slieksnis.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 179
Salvador Sedó i Alabart

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir nepieciešams nodrošināt, ka 
līdzīgos apstākļos nav diskriminācijas 
attiecībā uz Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātāju dažādās dalībvalstīs un ka 
vienotajā tirgū tiek piemērota saskanīga 
regulatīvā prakse, jo īpaši attiecībā uz 
pasākumiem, uz kuriem attiecas 
Direktīvas 2002/21/EK 15. vai 16. panta 
vai Direktīvas 2002/19/EK 5. vai 8. panta 
darbības joma. Tāpēc Eiropas elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem vajadzētu būt 

(15) Ir nepieciešams nodrošināt, ka 
līdzīgos apstākļos nav diskriminācijas 
attiecībā uz Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātāju dažādās dalībvalstīs un ka 
vienotajā tirgū tiek piemērota saskanīga 
regulatīvā prakse, jo īpaši attiecībā uz 
pasākumiem, uz kuriem attiecas 
Direktīvas 2002/21/EK 15. vai 16. panta 
vai Direktīvas 2002/19/EK 5. vai 8. panta 
darbības joma. Tāpēc Eiropas elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem vajadzētu būt 
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tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi dažādās 
dalībvalstīs objektīvi vienādās situācijās, 
lai nodrošinātu integrētākas 
daudzteritoriālas operācijas. Turklāt 
Savienības līmenī vajadzētu būt 
konkrētām procedūrām, saskaņā ar 
kurām šādos gadījumos pārskata 
lēmumprojektus par tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem Direktīvas 2002/21/EK 
7.a panta nozīmē, lai izvairītos no 
nepamatotām atšķirībām pienākumos, kas 
piemērojami Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem dažādās dalībvalstīs.

tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi dažādās 
dalībvalstīs objektīvi vienādās situācijās, 
lai nodrošinātu integrētākas 
daudzteritoriālas operācijas.

Or. es

Pamatojums

Šim Komisijas priekšlikumam par pilnvarām piemērot veto valsts regulatīvo iestāžu tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem Eiropas pakalpojumu nodrošinātāju gadījumā nav pamatojuma.

Grozījums Nr. 180
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ir nepieciešams nodrošināt, ka 
līdzīgos apstākļos nav diskriminācijas 
attiecībā uz Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātāju dažādās dalībvalstīs un ka 
vienotajā tirgū tiek piemērota saskanīga 
regulatīvā prakse, jo īpaši attiecībā uz 
pasākumiem, uz kuriem attiecas 
Direktīvas 2002/21/EK 15. vai 16. panta 
vai Direktīvas 2002/19/EK 5. vai 8. panta 
darbības joma. Tāpēc Eiropas elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem vajadzētu būt 
tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi dažādās 
dalībvalstīs objektīvi vienādās situācijās, 
lai nodrošinātu integrētākas 
daudzteritoriālas operācijas. Turklāt 
Savienības līmenī vajadzētu būt konkrētām 
procedūrām, saskaņā ar kurām šādos 
gadījumos pārskata lēmumprojektus par 

(15) Ir nepieciešams nodrošināt, ka 
līdzīgos apstākļos nav diskriminācijas 
attiecībā uz elektronisko sakaru 
nodrošinātāju dažādās dalībvalstīs un ka 
vienotajā tirgū tiek piemērota saskanīga 
regulatīvā prakse, jo īpaši attiecībā uz 
pasākumiem, uz kuriem attiecas 
Direktīvas 2002/21/EK 15. vai 16. panta 
vai Direktīvas 2002/19/EK 5. vai 8. panta 
darbības joma. Tāpēc elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vajadzētu būt tiesībām uz 
vienlīdzīgu attieksmi dažādās dalībvalstīs 
objektīvi vienādās situācijās, lai 
nodrošinātu integrētākas daudzteritoriālas 
operācijas. Turklāt Savienības līmenī 
vajadzētu būt konkrētām procedūrām, 
saskaņā ar kurām šādos gadījumos pārskata 
lēmumprojektus par tiesiskās aizsardzības 
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tiesiskās aizsardzības līdzekļiem 
Direktīvas 2002/21/EK 7.a panta nozīmē, 
lai izvairītos no nepamatotām atšķirībām 
pienākumos, kas piemērojami Eiropas
elektronisko sakaru nodrošinātājiem 
dažādās dalībvalstīs.

līdzekļiem Direktīvas 2002/21/EK 
7.a panta nozīmē, lai izvairītos no 
nepamatotām atšķirībām pienākumos, kas 
piemērojami elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem dažādās dalībvalstīs.

Or. ro

Grozījums Nr. 181
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Regulatīvo un uzraudzības 
kompetenču piešķiršana būtu jānosaka 
starp Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātāju piederības dalībvalsti un 
jebkuru uzņēmējdalībvalsti, lai 
samazinātu šķēršļus ienākšanai tirgū, 
vienlaikus nodrošinot, ka šo 
nodrošinātāju sniegtajiem elektronisko 
sakaru pakalpojumiem un tīkliem tiek 
atbilstīgi piemēroti visi šādu pakalpojumu 
un tīklu nodrošināšanas nosacījumi. 
Tāpēc, kaut arī katrai valsts regulatīvajai 
iestādei būtu jāuzrauga atbilstība 
nosacījumiem, kas piemērojami tās 
teritorijā saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, tostarp izmantojot sankcijas un 
pagaidu pasākumus, tikai valsts 
regulatīvajai iestādei, kas atrodas 
piederības dalībvalstī, vajadzētu būt 
pilnvarām apturēt vai atsaukt Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātāja tiesības 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 
pakalpojumus visā Savienībā vai tās daļā.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 182
Petra Kammerevert
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Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un būtisks resurss 
mobilo, bezvadu platjoslas un satelītu 
sakaru iekšējā tirgū Savienībā. Bezvadu 
platjoslas sakaru attīstība sniedz 
ieguldījumu Eiropas digitalizācijas 
programmas īstenošanā un jo īpaši mērķī, 
kas paredz nodrošināt piekļuvi platjoslai 
ar ātrumu ne mazāk par 30 Mb/s līdz 
2020. gadam visiem Savienības 
iedzīvotājiem un nodrošināt Savienībā 
vislielāko iespējamo platjoslas ātrumu un 
jaudu. Tomēr Savienība ir atpalikusi no 
citiem nozīmīgiem pasaules reģioniem —
Ziemeļamerikas, Āfrikas un Āzijas daļām 
— attiecībā uz tādu jaunākās paaudzes 
bezvadu platjoslas tehnoloģiju ieviešanu 
un izplatību, kuras nepieciešamas, lai 
sasniegtu šos politikas mērķus. 
Pakāpenisks process attiecībā uz atļauju 
izsniegšanu un 800 MHz joslas 
nodrošināšanu bezvadu platjoslas 
sakariem apstākļos, kad vairāk nekā puse 
no dalībvalstīm pieprasa izņēmuma 
statusu vai citā veidā neizpilda noteikto 
termiņā, kas paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumā 
Nr. 243/2012 par Radiofrekvenču spektra 
politikas programmu (turpmāk „RSPP”)23

apliecina rīcības steidzamību pat spēkā 
esošās RSPP termiņā. Savienības 
pasākumi, lai saskaņotu nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu 
bezvadu platjoslas sakariem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 676/2002/EK24, nav bijuši 
pietiekami, lai risinātu šo problēmu.

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un īpaši ierobežots
resurss. Tas ir vajadzīgs, īstenojot dažādus 
uzdevumus sabiedriskajā, kultūras, 
sociālajā un ekonomikas jomā. Pārskatot 
telekomunikāciju tiesību aktus 
2009. gadā, Komisijai tika noteikts 
pienākums pienācīgi un vienādā mērā 
ievērot šos aspektus frekvenču spektra 
pārvaldībā. Tādējādi telekomunikāciju 
tiesību aktu paketes prasības jebkurā 
gadījumā veido pamatu radiofrekvenču 
politikas nostādnēm Eiropas Savienībā. 
Tālab arī nākotnē būtu jānodrošina, lai
radiofrekvenču politika atbilstu šim 
tiesiskajam regulējumam un tajā 
paredzētajiem pamatprincipiem.

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 14. marta Lēmums 
Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido 
radiofrekvenču spektra daudzgadu 
politikas programmu, OV L 81, 
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21.3.2012., 7. lpp.
24 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Lēmums 
Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 
Kopienā (Radiofrekvenču spektra 
lēmums) (OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.).

Or. de

Grozījums Nr. 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un būtisks resurss 
mobilo, bezvadu platjoslas un satelītu 
sakaru iekšējā tirgū Savienībā. Bezvadu 
platjoslas sakaru attīstība sniedz 
ieguldījumu Eiropas digitalizācijas 
programmas īstenošanā un jo īpaši mērķī, 
kas paredz nodrošināt piekļuvi platjoslai 
ar ātrumu ne mazāk par 30 Mb/s līdz 
2020. gadam visiem Savienības 
iedzīvotājiem un nodrošināt Savienībā 
vislielāko iespējamo platjoslas ātrumu un 
jaudu. Tomēr Savienība ir atpalikusi no 
citiem nozīmīgiem pasaules reģioniem —
Ziemeļamerikas, Āfrikas un Āzijas daļām 
— attiecībā uz tādu jaunākās paaudzes 
bezvadu platjoslas tehnoloģiju ieviešanu 
un izplatību, kuras nepieciešamas, lai 
sasniegtu šos politikas mērķus. 
Pakāpenisks process attiecībā uz atļauju 
izsniegšanu un 800 MHz joslas 
nodrošināšanu bezvadu platjoslas 
sakariem apstākļos, kad vairāk nekā puse 
no dalībvalstīm pieprasa izņēmuma 
statusu vai citā veidā neizpilda noteikto 
termiņā, kas paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Lēmumā Nr. 243/2012 par 
Radiofrekvenču spektra politikas 

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un ierobežots resurss. 
Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā visa 
spektra sociālo, kultūras un ekonomisko 
vērtību. Kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Lēmumā Nr. 243/2012 par 
Radiofrekvenču spektra politikas 
programmu (turpmāk „RSPP”), jebkura 
papildu bezvadu platjoslas sakaru 
radiofrekvenču spektra piešķiršana 
jāsasaista ar visas UHF joslas 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
pārskatīšanu. Saskaņā ar RSPP 6. panta 
5. punktu Komisija līdz 2015. gada 
1. janvārim ziņos Eiropas Parlamentam
un Padomei par to, vai ir jāveic pasākumi
papildu frekvenču joslu saskaņošanai.
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programmu (turpmāk „RSPP”)23, apliecina 
rīcības steidzamību pat spēkā esošās 
RSPP termiņā. Savienības pasākumi, lai 
saskaņotu nosacījumus attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra pieejamību un 
efektīvu izmantošanu bezvadu platjoslas 
sakariem saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Lēmumu Nr. 676/2002/EK24, 
nav bijuši pietiekami, lai risinātu šo
problēmu.
__________________ __________________
24 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Lēmums 
Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 
Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) 
(OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.).

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

Or. en

Grozījums Nr. 184
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un būtisks resurss 
mobilo, bezvadu platjoslas un satelītu 
sakaru iekšējā tirgū Savienībā. Bezvadu 
platjoslas sakaru attīstība sniedz 
ieguldījumu Eiropas digitalizācijas 
programmas īstenošanā un jo īpaši mērķī, 
kas paredz nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 
ātrumu ne mazāk par 30 Mb/s līdz 
2020. gadam visiem Savienības 
iedzīvotājiem un nodrošināt Savienībā 
vislielāko iespējamo platjoslas ātrumu un 
jaudu. Vairākas ES dalībvalstis atpaliek 
no citiem pasaules reģioniem, piemēram, 
Ziemeļamerikas un Āzijas daļām, 
attiecībā uz jaunākās paaudzes bezvadu 
platjoslas tehnoloģiju ieviešanu un 
izplatību, tādējādi kavējot Savienību šādu 
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sasniegtu šos politikas mērķus. 
Pakāpenisks process attiecībā uz atļauju 
izsniegšanu un 800 MHz joslas 
nodrošināšanu bezvadu platjoslas sakariem 
apstākļos, kad vairāk nekā puse no 
dalībvalstīm pieprasa izņēmuma statusu vai 
citā veidā neizpilda noteikto termiņā, kas 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumā Nr. 243/2012 par Radiofrekvenču 
spektra politikas programmu (turpmāk 
„RSPP”)23 apliecina rīcības steidzamību 
pat spēkā esošās RSPP termiņā. Savienības 
pasākumi, lai saskaņotu nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu 
bezvadu platjoslas sakariem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK24, nav bijuši pietiekami, 
lai risinātu šo problēmu.

stratēģisku mērķu īstenošanā. Tomēr 
Savienība ir atpalikusi no citiem 
nozīmīgiem pasaules reģioniem —
Ziemeļamerikas, Āfrikas un Āzijas daļām 
— attiecībā uz tādu jaunākās paaudzes 
bezvadu platjoslas tehnoloģiju ieviešanu un 
izplatību, kuras nepieciešamas, lai 
sasniegtu šos politikas mērķus. 
Pakāpenisks process attiecībā uz atļauju 
izsniegšanu un 800 MHz joslas 
nodrošināšanu bezvadu platjoslas sakariem 
apstākļos, kad vairāk nekā puse no 
dalībvalstīm pieprasa izņēmuma statusu vai 
citā veidā neizpilda noteikto termiņā, kas 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumā Nr. 243/2012 par Radiofrekvenču 
spektra politikas programmu (turpmāk 
„RSPP”)23 apliecina rīcības steidzamību 
pat spēkā esošās RSPP termiņā. Savienības 
pasākumi, lai saskaņotu nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu 
bezvadu platjoslas sakariem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK24, nav bijuši pietiekami, 
lai risinātu šo problēmu.

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

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

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un būtisks resurss 
mobilo, bezvadu platjoslas un satelītu
sakaru iekšējā tirgū Savienībā. Bezvadu 
platjoslas sakaru attīstība sniedz 
ieguldījumu Eiropas digitalizācijas 
programmas īstenošanā un jo īpaši mērķī, 
kas paredz nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 
ātrumu ne mazāk par 30 Mb/s līdz 
2020. gadam visiem Savienības 
iedzīvotājiem un nodrošināt Savienībā 
vislielāko iespējamo platjoslas ātrumu un 
jaudu. Tomēr Savienība ir atpalikusi no 
citiem nozīmīgiem pasaules reģioniem —
Ziemeļamerikas, Āfrikas un Āzijas daļām 
— attiecībā uz tādu jaunākās paaudzes 
bezvadu platjoslas tehnoloģiju ieviešanu un 
izplatību, kuras nepieciešamas, lai 
sasniegtu šos politikas mērķus. 
Pakāpenisks process attiecībā uz atļauju 
izsniegšanu un 800 MHz joslas 
nodrošināšanu bezvadu platjoslas sakariem 
apstākļos, kad vairāk nekā puse no 
dalībvalstīm pieprasa izņēmuma statusu vai 
citā veidā neizpilda noteikto termiņā, kas 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumā Nr. 243/2012 par Radiofrekvenču 
spektra politikas programmu (turpmāk 
„RSPP”)23, apliecina rīcības steidzamību 
pat spēkā esošās RSPP termiņā. Savienības 
pasākumi, lai saskaņotu nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu 
bezvadu platjoslas sakariem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK24, nav bijuši pietiekami, 
lai risinātu šo problēmu.

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un būtisks resurss 
mobilo, bezvadu platjoslas un satelītu 
sakaru iekšējā tirgū Savienībā. Bezvadu 
platjoslas sakaru attīstība sniedz 
ieguldījumu Eiropas digitalizācijas 
programmas īstenošanā un jo īpaši mērķī, 
kas paredz nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 
ātrumu ne mazāk par 30 Mb/s līdz 
2020. gadam visiem Savienības 
iedzīvotājiem un nodrošināt Savienībā 
vislielāko iespējamo platjoslas ātrumu un 
jaudu. Tomēr daļēji tādēļ, ka Savienības 
process, kurš paredz nodrošināt tāda 
radiofrekvenču spektra pieejamību, kas 
būtu piemērots ātrgaitas bezvadu 
platjoslas piekļuvei, ir sadrumstalots, 
Savienība ir atpalikusi no citiem 
nozīmīgiem pasaules reģioniem —
Ziemeļamerikas, Āfrikas un Āzijas daļām 
— attiecībā uz tādu jaunākās paaudzes 
bezvadu platjoslas tehnoloģiju ieviešanu un 
izplatību, kuras nepieciešamas, lai 
sasniegtu šos politikas mērķus. 
Pakāpenisks process attiecībā uz atļauju 
izsniegšanu un 800 MHz joslas 
nodrošināšanu bezvadu platjoslas sakariem 
apstākļos, kad vairāk nekā puse no 
dalībvalstīm pieprasa izņēmuma statusu vai 
citā veidā neizpilda noteikto termiņā, kas 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumā Nr. 243/2012 par Radiofrekvenču 
spektra politikas programmu (turpmāk 
„RSPP”)23, apliecina rīcības steidzamību 
pat spēkā esošās RSPP termiņā. Lai labotu 
šo situāciju, jāpalielina dalībvalstu vēlme 
un spējas īstenot jau pieņemtos 
noteikumus, kā arī Komisijai ir labāk 
jāīsteno savas pilnvaras. Savienības 
pasākumi, lai saskaņotu nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu 
bezvadu platjoslas sakariem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
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Nr. 676/2002/EK24, nav bijuši pietiekami, 
lai risinātu šo problēmu.

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

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 186
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un būtisks resurss 
mobilo, bezvadu platjoslas un satelītu 
sakaru iekšējā tirgū Savienībā. Bezvadu 
platjoslas sakaru attīstība sniedz 
ieguldījumu Eiropas digitalizācijas 
programmas īstenošanā un jo īpaši mērķī, 
kas paredz nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 
ātrumu ne mazāk par 30 Mb/s līdz 
2020. gadam visiem Savienības 
iedzīvotājiem un nodrošināt Savienībā 
vislielāko iespējamo platjoslas ātrumu un 
jaudu. Tomēr Savienība ir atpalikusi no 
citiem nozīmīgiem pasaules reģioniem —
Ziemeļamerikas, Āfrikas un Āzijas daļām 
— attiecībā uz tādu jaunākās paaudzes 
bezvadu platjoslas tehnoloģiju ieviešanu un 
izplatību, kuras nepieciešamas, lai 
sasniegtu šos politikas mērķus. 
Pakāpenisks process attiecībā uz atļauju 
izsniegšanu un 800 MHz joslas 
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nodrošināšanu bezvadu platjoslas sakariem 
apstākļos, kad vairāk nekā puse no 
dalībvalstīm pieprasa izņēmuma statusu 
vai citā veidā neizpilda noteikto termiņā, 
kas paredzēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumā Nr. 243/2012 par 
Radiofrekvenču spektra politikas 
programmu (turpmāk „RSPP”)23 apliecina 
rīcības steidzamību pat spēkā esošās RSPP 
termiņā. Savienības pasākumi, lai 
saskaņotu nosacījumus attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra pieejamību un 
efektīvu izmantošanu bezvadu platjoslas 
sakariem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 676/2002/EK24, nav 
bijuši pietiekami, lai risinātu šo problēmu.

nodrošināšanu bezvadu platjoslas sakariem 
apstākļos, kad vairāk nekā puse no 
dalībvalstīm ir pieprasījušas un Komisija 
tām ir piešķīrusi izņēmuma statusu vai citā 
veidā neizpilda noteikto termiņā, kas 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumā Nr. 243/2012 par Radiofrekvenču 
spektra politikas programmu (turpmāk 
„RSPP”)23 apliecina rīcības steidzamību 
pat spēkā esošās RSPP termiņā. Savienības 
pasākumi, lai saskaņotu nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu 
bezvadu platjoslas sakariem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK24, nav bijuši pietiekami, 
lai risinātu šo problēmu.

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

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

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 187
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un būtisks resurss 
mobilo, bezvadu platjoslas un satelītu 
sakaru iekšējā tirgū Savienībā. Bezvadu 
platjoslas sakaru attīstība sniedz 
ieguldījumu Eiropas digitalizācijas 

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un būtisks resurss 
mobilo, bezvadu platjoslas, satelītu sakaru 
un apraides iekšējā tirgū Savienībā. 
Bezvadu platjoslas sakaru attīstība sniedz 
ieguldījumu Eiropas digitalizācijas 
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programmas īstenošanā un jo īpaši mērķī, 
kas paredz nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 
ātrumu ne mazāk par 30 Mb/s līdz 
2020. gadam visiem Savienības 
iedzīvotājiem un nodrošināt Savienībā 
vislielāko iespējamo platjoslas ātrumu un 
jaudu. Tomēr Savienība ir atpalikusi no 
citiem nozīmīgiem pasaules reģioniem —
Ziemeļamerikas, Āfrikas un Āzijas daļām 
— attiecībā uz tādu jaunākās paaudzes 
bezvadu platjoslas tehnoloģiju ieviešanu un 
izplatību, kuras nepieciešamas, lai 
sasniegtu šos politikas mērķus. 
Pakāpenisks process attiecībā uz atļauju 
izsniegšanu un 800 MHz joslas 
nodrošināšanu bezvadu platjoslas sakariem 
apstākļos, kad vairāk nekā puse no 
dalībvalstīm pieprasa izņēmuma statusu vai 
citā veidā neizpilda noteikto termiņā, kas 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumā Nr. 243/2012 par Radiofrekvenču 
spektra politikas programmu (turpmāk 
„RSPP”)23, apliecina rīcības steidzamību 
pat spēkā esošās RSPP termiņā. Savienības 
pasākumi, lai saskaņotu nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu 
bezvadu platjoslas sakariem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK24, nav bijuši pietiekami, 
lai risinātu šo problēmu.

programmas īstenošanā un jo īpaši mērķī, 
kas paredz nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 
ātrumu ne mazāk par 30 Mb/s līdz 
2020. gadam visiem Savienības 
iedzīvotājiem un nodrošināt Savienībā 
vislielāko iespējamo platjoslas ātrumu un 
jaudu. Tomēr Savienība ir atpalikusi no 
citiem nozīmīgiem pasaules reģioniem —
Ziemeļamerikas, Āfrikas un Āzijas daļām 
— attiecībā uz tādu jaunākās paaudzes 
bezvadu platjoslas tehnoloģiju ieviešanu un 
izplatību, kuras nepieciešamas, lai 
sasniegtu šos politikas mērķus. 
Pakāpenisks process attiecībā uz atļauju 
izsniegšanu un 800 MHz joslas 
nodrošināšanu bezvadu platjoslas sakariem 
apstākļos, kad vairāk nekā puse no 
dalībvalstīm pieprasa izņēmuma statusu vai 
citā veidā neizpilda noteikto termiņā, kas 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumā Nr. 243/2012 par Radiofrekvenču 
spektra politikas programmu (turpmāk 
„RSPP”)23, apliecina rīcības steidzamību 
pat spēkā esošās RSPP termiņā. Savienības 
pasākumi, lai saskaņotu nosacījumus 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
pieejamību un efektīvu izmantošanu 
bezvadu platjoslas sakariem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK24, nav bijuši pietiekami, 
lai risinātu šo problēmu.

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

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

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Vēl vairāk būtu jāatvieglo bezvadu 
platjoslas sakaru radiofrekvenču spektra 
pārdošana un iznomāšana, lai izveidotu 
elastīgāku un efektīvāku spektra resursu 
sadalījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Radiofrekvenču spektrs kalpo dažādu 
sabiedrības interešu apmierināšanai 
dalībvalstīs. Turklāt pastāv ļoti daudz 
valsts un reģionālā līmeņa īpatnību, kas 
jāņem vērā. Tāpēc dalībvalstīm arī būtu 
jāsaglabā tiesības pieņemt pasākumus, lai 
organizētu savu radiofrekvenču spektru, 
kas nepieciešams īpašu kultūras un 
sabiedrisko uzdevumu veikšanai. Līdz ar
zemes radiosakariem un kultūras un 
radošajām nozarēm šajā jomā ietilpst arī
sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības 
un aizsardzības vajadzības. Ja starp 
dalībvalstīm rodas strīdi frekvenču 
izmantošanas jomā, Komisija veic papildu 
koordinēšanu, atbalstot ES dalībvalstis.
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attīstību visā Savienībā. Vienlaikus
dalībvalstīm būtu jāsaglabā tiesības 
pieņemt pasākumus, lai organizētu savu 
radiofrekvenču spektru sabiedriskās 
kārtības, sabiedriskās drošības un 
aizsardzības vajadzībām.

Or. de

Grozījums Nr. 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) ES telekomunikāciju tiesību aktu 
paketē, kas tika pārskatīta 2009. gadā, ir 
noteikti radiofrekvenču spektra 
pārvaldīšanas principi. Tajā ir atzīta 
dalībvalstu kompetence kultūras un 
audiovizuālās politikas jomā un vairumā 
gadījumu piešķirta tām vajadzīgā rīcības 
brīvība. Tādēļ Savienības mēroga 
pasākumiem attiecībā uz noteiktiem 
radiofrekvenču spektra piešķiršanas 
aspektiem arī turpmāk būtu jāatbalsta 
dinamiska pieeja tādai radiofrekvenču 
spektra pārvaldībai, kurā tiktu atzīta 
dalībvalstu kompetence šajā jomā un 
ņemta vērā katras dalībvalsts kultūras, 
audiovizuālā un plašsaziņas līdzekļu 
politika. Jānodrošina pietiekama elastība, 
lai saskaņotu dalībvalstu īpašās prasības, 
un dalībvalstīm būtu jāsaglabā tiesības 
pieņemt pasākumus, lai organizētu savu 
radiofrekvenču spektru sabiedriskās 
kārtības, sabiedriskās drošības un 
aizsardzības vajadzībām. Ja starp 
dalībvalstīm rodas strīdi par 
radiofrekvenču spektra izmantošanu, 
Komisija var koordinēt un atbalstīt strīda 
izšķiršanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 191
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Atšķirīgas valstu politikas 
piemērošana rada iekšējā tirgus 
nesaskaņotību un sadrumstalotību, kas 
kavē Savienības mēroga pakalpojumu 
ieviešanu un bezvadu platjoslas sakaru 
iekšējā tirgus izveidi. Jo īpaši tas varētu 
radīt nevienādus nosacījumus piekļuvei 
šādiem pakalpojumiem, kavēt konkurenci 
starp uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, un 
apslāpēt ieguldījumus modernākos tīklos 
un tehnoloģijās un inovatīvu pakalpojumu 
rašanos, tādējādi atņemot iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem plaši pieejamus integrētus 
augstas kvalitātes pakalpojumus un 
bezvadu platjoslas operatoriem — lielāku 
efektivitāti, ko rada liela apjoma 
integrētākas operācijas. Tāpēc rīcība 
Savienības līmenī attiecībā uz noteiktiem 
radiofrekvenču spektra piešķiršanas 
aspektiem būtu jāapvieno ar modernu 
bezvadu platjoslas sakaru pakalpojumu 
plaša integrēta pārklājuma attīstību visā 
Savienībā. Lai gan dalībvalstis var 
saglabāt tiesības pieņemt pasākumus, lai 
organizētu savu radiofrekvenču spektru 
sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības 
un aizsardzības vajadzībām, jebkurš jauns 
radiofrekvenču spektrs, kas kļuvis 
pieejams šīs regulas piemērošanas 
rezultātā, jāizmanto tikai un vienīgi 
iekšējā tirgus saskaņošanas vajadzībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Atšķirīgas valstu politikas 
piemērošana rada iekšējā tirgus 
nesaskaņotību un sadrumstalotību, kas 
kavē Savienības mēroga pakalpojumu 
ieviešanu un bezvadu platjoslas sakaru 
iekšējā tirgus izveidi. Jo īpaši tas varētu 
radīt nevienādus nosacījumus piekļuvei 
šādiem pakalpojumiem, kavēt konkurenci 
starp uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, un 
apslāpēt ieguldījumus modernākos tīklos 
un tehnoloģijās un inovatīvu pakalpojumu 
rašanos, tādējādi atņemot iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem plaši pieejamus integrētus 
augstas kvalitātes pakalpojumus un 
bezvadu platjoslas operatoriem — lielāku 
efektivitāti, ko rada liela apjoma 
integrētākas operācijas. Tāpēc rīcība 
Savienības līmenī attiecībā uz noteiktiem 
radiofrekvenču spektra piešķiršanas 
aspektiem būtu jāapvieno ar modernu 
bezvadu platjoslas sakaru pakalpojumu 
plaša integrēta pārklājuma attīstību visā 
Savienībā. Vienlaikus dalībvalstīm būtu 
jāsaglabā tiesības pieņemt pasākumus, lai 
organizētu savu radiofrekvenču spektru 
sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības 
un aizsardzības vajadzībām vai īstenotu 
vispārējās nozīmes mērķus, piemēram, 
nodrošinātu kultūras daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Atšķirīgas valstu politikas 
piemērošana rada iekšējā tirgus 
nesaskaņotību un sadrumstalotību, kas 
kavē Savienības mēroga pakalpojumu 
ieviešanu un bezvadu platjoslas sakaru 
iekšējā tirgus izveidi. Jo īpaši tas varētu 
radīt nevienādus nosacījumus piekļuvei 
šādiem pakalpojumiem, kavēt konkurenci 
starp uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, un 
apslāpēt ieguldījumus modernākos tīklos 
un tehnoloģijās un inovatīvu pakalpojumu 
rašanos, tādējādi atņemot iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem plaši pieejamus integrētus 
augstas kvalitātes pakalpojumus un 
bezvadu platjoslas operatoriem — lielāku 
efektivitāti, ko rada liela apjoma 
integrētākas operācijas. Tāpēc rīcība 
Savienības līmenī attiecībā uz noteiktiem 
radiofrekvenču spektra piešķiršanas 
aspektiem būtu jāapvieno ar modernu 
bezvadu platjoslas sakaru pakalpojumu 
plaša integrēta pārklājuma attīstību visā 
Savienībā. Vienlaikus dalībvalstīm būtu 
jāsaglabā tiesības pieņemt pasākumus, lai 
organizētu savu radiofrekvenču spektru 
sabiedriskās kārtības, sabiedriskās 
drošības, kultūras un valodu dažādības un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
nodrošināšanas un veicināšanas, kā arī
aizsardzības vajadzībām.

Or. de

Grozījums Nr. 194
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Atšķirīgas valstu politikas 
piemērošana rada iekšējā tirgus 

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

nesaskaņotību un sadrumstalotību, kas 
kavē Savienības mēroga pakalpojumu 
ieviešanu un bezvadu platjoslas sakaru 
iekšējā tirgus izveidi. Jo īpaši tas varētu 
radīt nevienādus nosacījumus piekļuvei 
šādiem pakalpojumiem, kavēt konkurenci 
starp uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, un 
apslāpēt ieguldījumus modernākos tīklos 
un tehnoloģijās un inovatīvu pakalpojumu 
rašanos, tādējādi atņemot iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem plaši pieejamus integrētus 
augstas kvalitātes pakalpojumus un 
bezvadu platjoslas operatoriem — lielāku 
efektivitāti, ko rada liela apjoma 
integrētākas operācijas. Tāpēc rīcība 
Savienības līmenī attiecībā uz noteiktiem 
radiofrekvenču spektra piešķiršanas 
aspektiem būtu jāapvieno ar modernu 
bezvadu platjoslas sakaru pakalpojumu 
plaša integrēta pārklājuma attīstību visā 
Savienībā. Vienlaikus dalībvalstīm būtu 
jāsaglabā tiesības pieņemt pasākumus, lai 
organizētu savu radiofrekvenču spektru 
sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības 
un aizsardzības vajadzībām un īstenotu 
vispārējas nozīmes mērķus, jo īpaši 
audiovizuālās un plašsaziņas līdzekļu 
politikas kontekstā.

Or. fr

Grozījums Nr. 195
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātājiem, tostarp mobilo sakaru 
operatoriem vai šādu operatoru 
konsorcijiem, nodrošinot galalietotāju 
ilgtermiņa labumu, būtu jāvar kolektīvi 
organizēt efektīvu un pieejamu pārklājumu 
plašā Savienības teritorijas daļā un tādējādi 

(19) Elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātājiem, tostarp mobilo sakaru 
operatoriem vai šādu operatoru 
konsorcijiem, nodrošinot galalietotāju
ilgtermiņa labumu, būtu jāvar kolektīvi 
organizēt efektīvu, tehnoloģiski modernu, 
uzlabotu un pieejamu pārklājumu plašā 
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izmantot radiofrekvenču spektru vairākās 
dalībvalstīs ar līdzīgiem nosacījumiem, 
procedūrām, izmaksām, laika grafiku, 
ilgumu saskaņotās joslās un ar tādām 
papildu radiofrekvenču paketēm kā 
zemākas un augstākas frekvences kopums, 
lai nodrošinātu pārklājumu blīvi un mazāk 
blīvi apdzīvotās teritorijās. Iniciatīvas par 
labu lielākai koordinācijai un saskaņotībai 
arī veicinātu tīkla ieguldījumu vides 
paredzamību. Šāda paredzamība būtu ļoti 
vēlama saskaņā ar skaidru politiku par labu 
ilgtermiņa lietošanas tiesībām saistībā ar 
radiofrekvenču spektru, neietekmējot šādu 
tiesību nenoteikto būtību dažās dalībvalstīs, 
un savukārt būtu saistīta ar skaidriem 
nosacījumiem attiecībā uz visu to 
radiofrekvenču pārvedumu, nomu vai 
koplietošanu, uz kurām attiecas šādas 
individuālas lietošanas tiesības, vai arī uz 
šādu radiofrekvenču daļas pārvedumu, 
nomu vai koplietošanu.

Savienības teritorijas daļā un tādējādi 
izmantot radiofrekvenču spektru vairākās 
dalībvalstīs ar līdzīgiem nosacījumiem, 
procedūrām, izmaksām, laika grafiku, 
ilgumu saskaņotās joslās un ar tādām 
papildu radiofrekvenču paketēm kā 
zemākas un augstākas frekvences kopums, 
lai nodrošinātu pārklājumu blīvi un mazāk 
blīvi apdzīvotās teritorijās. Iniciatīvas par 
labu lielākai koordinācijai un saskaņotībai 
arī veicinātu tīkla ieguldījumu vides 
paredzamību. Šāda paredzamība būtu ļoti 
vēlama saskaņā ar skaidru politiku par labu 
ilgtermiņa lietošanas tiesībām saistībā ar 
radiofrekvenču spektru, neietekmējot šādu 
tiesību nenoteikto būtību dažās dalībvalstīs, 
un savukārt būtu saistīta ar skaidriem 
nosacījumiem attiecībā uz visu to 
radiofrekvenču pārvedumu, nomu vai 
koplietošanu, uz kurām attiecas šādas 
individuālas lietošanas tiesības, vai arī uz 
šādu radiofrekvenču daļas pārvedumu, 
nomu vai koplietošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 196
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

iespējams saskaņot attiecībā uz bezvadu 
platjoslas sakariem atbilstīgi
Direktīvai 2002/21/EK.

Or. de

Grozījums Nr. 197
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 198
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 199
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lietošanas tiesību koordinācija un 
saskaņotība attiecībā uz radiofrekvenču 
spektru būtu jāuzlabo, vismaz joslām, kuras 

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

saskaņotas attiecībā uz bezvadu 
fiksētajiem, nomādiskajiem un mobilajiem 
platjoslas sakariem. Tas ietver joslas, kas 
noteiktas Starptautiskās telesakaru 
savienības (ITU) līmenī attiecībā uz 
Starptautisko mobilo telesakaru (IMT) 
progresīvajām sistēmām, kā arī joslām, ko 
izmanto vietējie radiotīkli (RLAN), 
piemēram, 2,4 GHz un 5 GHz. Tas var 
attiekties arī uz joslām, kuras nākotnē tiks 
saskaņotas attiecībā uz bezvadu platjoslas 
sakariem atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 
8.a un 9. pantam.

Or. fr

Grozījums Nr. 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lietošanas tiesību koordinācija un 
saskaņotība attiecībā uz radiofrekvenču 
spektru būtu jāuzlabo, vismaz joslām, 
kuras ir saskaņotas attiecībā uz bezvadu 
fiksētajiem, nomādiskajiem un mobilajiem 
platjoslas sakariem. Tas ietver joslas, kas 
noteiktas Starptautiskās telesakaru 
savienības (ITU) līmenī attiecībā uz 
Starptautisko mobilo telesakaru (IMT) 
progresīvajām sistēmām, kā arī joslām, ko 
izmanto vietējie radiotīkli (RLAN), 
piemēram, 2,4 GHz un 5 GHz. Tam būtu 
jāattiecas arī uz joslām, kuras nākotnē 
iespējams saskaņot attiecībā uz bezvadu 
platjoslas sakariem, kā paredzēts RSPP 
3. panta b) punktā un Radiofrekvenču 

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

Direktīvā 2002/21/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 202
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 203
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lietošanas tiesību koordinācija un 
saskaņotība attiecībā uz radiofrekvenču 
spektru būtu jāuzlabo, vismaz joslām, 
kuras ir saskaņotas attiecībā uz bezvadu 
fiksētajiem, nomādiskajiem un mobilajiem 

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

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

Or. fr

Pamatojums

Radiofrekvenču spektra politikas programmā (RSPG) ir izklāstīts detalizēts plāns. 
Dalībvalstīm jo īpaši ir noteikta prasība līdz 2012. gada beigām atļaut šādu harmonizētu 
joslu izmantošanu — 900/1800 MHz, 2,5–2,69 GHz un 3,4–3,8 GHz. Ņemot vērā apstākli, ka 
joprojām norit apspriešanās par joslu pašreizējo izmantojumu, nav pietiekama pamatojuma 
paplašināt joslu, pārkāpjot 3,8 GHz robežu.

Grozījums Nr. 204
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Klientu datu aizsardzības, 
privātuma un drošības līmeņu 
saskaņotība un skaidra kopīgošana
dalībvalstu vidū, lai nodrošinātu augstus 
kopīgus standartus attiecībā uz 
galalietotāju sensitīvu vai privātu datu 
privātumu, aizsardzību un drošību.

Or. it
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Grozījums Nr. 205
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Savienības tiesiskajā regulējumā
noteikto regulatīvo principu un kritēriju 
vienveidīga piemērošana, ko veic 
atsevišķas dalībvalstis, būtu vēlama 
saskaņā ar koordinācijas mehānismu, ar 
kuru Komisijai un citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir iespēja dot 
atsauksmes, pirms attiecīgā dalībvalsts 
piešķir lietošanas tiesības.

Or. en

Pamatojums

Komisija var iesaistīties lielākas konsekvences nodrošināšanā starp dažādām dalībvalstu 
radiofrekvenču spektra piešķiršanas procedūrām, sniedzot komentārus par dalībvalstu 
kompetento iestāžu ierosināto pasākumu projektiem. Veto tiesību piešķiršana Komisijai šajā 
jautājumā būtu pārāk tālejošs solis, un tādējādi Komisijai tiktu nodotas dalībvalstu pilnvaras, 
kas būtu nepamatoti un nesamērīgi, aizskarot subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr. 206
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 207
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Regulatīvo principu vienveidīga 
piemērošana attiecībā uz Eiropas 
elektronisko sakaru vienoto tirgu, ko veic 
atsevišķas dalībvalstis, būtu vēlama 
saskaņā ar koordinācijas mehānismu, ar 
kuru Komisijai un citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir iespēja dot 
atsauksmes, pirms attiecīgā dalībvalsts 
piešķir lietošanas tiesības, un ar kuru 
Komisijai ir iespēja, ņemot vērā dalībvalstu 
viedokli, novērst jebkura tāda priekšlikuma 
īstenošanu, kurš neatbilst Savienības 
tiesību aktiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Vienam operatoram piešķirtu 
saskaņotu radiofrekvenču spektra 
izmantošanas tiesību ekonomiskā vērtība 
vairākās teritorijās būtu augstāka nekā 
sadrumstalots atsevišķu licenču kopums, 
pateicoties ar apjomradītiem
ietaupījumiem, integrētiem tīkliem un 
pārrobežu interferences novēršanu 
saistītām iespējām. Vairākas teritorijas 
pārklājošu radiofrekvenču spektra atļauju 
piešķiršanas procedūras, kas kopīgi tiktu 
īstenotas starp dalībvalstīm, sniegtu 
iespēju piešķirt mobilo tīklu operatoriem 
tādas radiofrekvenču spektra 
izmantošanas tiesības vairākās 
dalībvalstīs, kas ir saskanīgas vai 
identiskas, piemēram, attiecībā uz šo 
tiesību ilgumu, piešķirtajiem 
radiofrekvenču spektra blokiem un ar 
tiem saistītajiem licences nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
24.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24b) Eiropas mēroga licenču izsoles, kas 
tiek īstenotas BEREC uzraudzībā, var 
stimulēt vienota ES telekomunikāciju 
tirgus attīstību, neizmantojot 
viesabonēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 210
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ņemot vērā radiofrekvenču spektra 
pieprasījuma milzīgo izaugsmi attiecībā uz 
bezvadu platjoslu, būtu jāveicina risinājumi 
alternatīvai spektrāli efektīvai piekļuvei 
bezvadu platjoslai. Tas ietver tādu mazas 
jaudas bezvadu piekļuves sistēmu 
lietošanu, kurām ir nelielas zonas darbības 
diapazons, piemēram, t. s. lokālo radiotīklu 
(RLAN, kas zināmi arī kā Wi-Fi) tīklāji, kā 
arī mazas jaudas mazizmēra šūnu piekļuves 
punktu tīkli (tiek saukti arī par femto-, 
piko- vai mikrošūnām).

(25) Ņemot vērā radiofrekvenču spektra 
pieprasījuma milzīgo izaugsmi attiecībā uz 
bezvadu platjoslu, būtu jāveicina, nevis 
jākavē risinājumi alternatīvai spektrāli 
efektīvai piekļuvei bezvadu platjoslai. 
Pašlaik tas ietver tādu mazas jaudas 
bezvadu piekļuves sistēmu lietošanu, 
kurām ir nelielas zonas darbības diapazons, 
piemēram, t. s. lokālo radiotīklu (RLAN, 
kas zināmi arī kā Wi-Fi) tīklāji, kā arī 
mazas jaudas mazizmēra šūnu piekļuves 
punktu tīkli (tiek saukti arī par femto-, 
piko- vai mikrošūnām). Būtu jāveicina un 
jānodrošina iespēja izmantot dinamisko
spektra piekļuvi, tostarp bezlicences 
piekļuvi, un citas inovatīvas tehnoloģijas, 
un radiofrekvenču spektra lietošanas 
veidus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pastāvīgo pieprasījumu pēc bezvadu piekļuves internetam, jaunās tehnoloģijas
vecina dinamisku, daudz efektīvāku radiofrekvenču spektra, jo īpaši tāda spektra, kam nav 
vajadzīga licence, izmantošanu. Būtiski, lai, ņemot vērā nepietiekamo spektra izmantošanu 
vairākās frekvencēs, vismaz noteiktā diennakts laikā, ar ES regulējuma un valstu regulatīvo 
iestāžu palīdzību tiktu veicinātas un nodrošinātas inovatīvas tehnoloģijas un spektra 
izmantošanas veidi.

Grozījums Nr. 211
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ņemot vērā radiofrekvenču spektra 
pieprasījuma milzīgo izaugsmi attiecībā uz 
bezvadu platjoslu, būtu jāveicina risinājumi 
alternatīvai spektrāli efektīvai piekļuvei 
bezvadu platjoslai. Tas ietver tādu mazas 
jaudas bezvadu piekļuves sistēmu 
lietošanu, kurām ir nelielas zonas darbības 
diapazons, piemēram, t. s. lokālo radiotīklu 
(RLAN, kas zināmi arī kā Wi-Fi) tīklāji, kā 
arī mazas jaudas mazizmēra šūnu piekļuves 
punktu tīkli (tiek saukti arī par femto-, 
piko- vai mikrošūnām).

(25) Ņemot vērā radiofrekvenču spektra 
pieprasījuma milzīgo izaugsmi attiecībā uz 
bezvadu platjoslu, būtu aktīvi jāveicina 
risinājumi alternatīvai spektrāli efektīvai 
piekļuvei bezvadu platjoslai. Tas ietver 
tādu mazas jaudas bezvadu piekļuves 
sistēmu lietošanu, kurām ir nelielas zonas 
darbības diapazons, piemēram, t. s. lokālo 
radiotīklu (RLAN, kas zināmi arī kā Wi-Fi) 
tīklāji, kā arī mazas jaudas mazizmēra šūnu 
piekļuves punktu tīkli (tiek saukti arī par 
femto-, piko- vai mikrošūnām). Turklāt 
jāveicina dinamiskā spektra piekļuve un 
citas inovatīvas tehnoloģijas un 
radiofrekvenču spektra lietošanas veidi.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ņemot vērā radiofrekvenču spektra 
pieprasījuma milzīgo izaugsmi attiecībā uz 
bezvadu platjoslu, būtu jāveicina risinājumi 
alternatīvai spektrāli efektīvai piekļuvei 
bezvadu platjoslai. Tas ietver tādu mazas
jaudas bezvadu piekļuves sistēmu 
lietošanu, kurām ir nelielas zonas darbības 
diapazons, piemēram, t. s. lokālo radiotīklu 
(RLAN, kas zināmi arī kā Wi-Fi) tīklāji, 
kā arī mazas jaudas mazizmēra šūnu 
piekļuves punktu tīkli (tiek saukti arī par 
femto-, piko- vai mikrošūnām).

(25) Ņemot vērā radiofrekvenču spektra 
pieprasījuma milzīgo izaugsmi attiecībā uz 
bezvadu platjoslu, būtu jāveicina risinājumi 
alternatīvai spektrāli efektīvai piekļuvei 
bezvadu platjoslai. Tas ietver tādu mazas 
jaudas bezvadu piekļuves sistēmu 
lietošanu, kurām ir nelielas zonas darbības 
diapazons, piemēram, t. s. lokālo radiotīklu 
(RLAN) tīklāji, kā arī mazas jaudas 
mazizmēra šūnu piekļuves punktu tīkli 
(tiek saukti arī par femto-, piko- vai 
mikrošūnām).

Or. en
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Grozījums Nr. 213
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ņemot vērā radiofrekvenču spektra 
pieprasījuma milzīgo izaugsmi attiecībā uz 
bezvadu platjoslu, būtu jāveicina risinājumi 
alternatīvai spektrāli efektīvai piekļuvei 
bezvadu platjoslai. Tas ietver tādu mazas 
jaudas bezvadu piekļuves sistēmu 
lietošanu, kurām ir nelielas zonas darbības 
diapazons, piemēram, t. s. lokālo radiotīklu 
(RLAN, kas zināmi arī kā Wi-Fi) tīklāji, kā 
arī mazas jaudas mazizmēra šūnu piekļuves 
punktu tīkli (tiek saukti arī par femto-, 
piko- vai mikrošūnām).

(25) Ņemot vērā radiofrekvenču spektra 
pieprasījuma milzīgo izaugsmi attiecībā uz 
bezvadu platjoslu, būtu jāveicina risinājumi 
alternatīvai spektrāli efektīvai piekļuvei 
bezvadu platjoslai. Tas ietver arī tādu 
mazas jaudas bezvadu piekļuves sistēmu 
lietošanu, kurām ir nelielas zonas darbības 
diapazons, piemēram, t. s. lokālo radiotīklu 
(RLAN, kas zināmi arī kā Wi-Fi) tīklāji, kā 
arī mazas jaudas mazizmēra šūnu piekļuves 
punktu tīkli (tiek saukti arī par femto-, 
piko- vai mikrošūnām).

Or. it

Grozījums Nr. 214
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Līdz šim lielāko daļu RLAN piekļuves 
punktu izmanto privātie lietotāji kā sava 
fiksētā platjoslas savienojuma vietējo 
bezvadu paplašinājumu. Ja galalietotāji 
savas interneta abonēšanas ietvaros izvēlas 
dalīties savā RLAN piekļuvē ar citiem, 
liela skaita šādu piekļuves punktu 
pieejamībai, jo īpaši blīvi apdzīvotās zonās, 
būtu maksimāli jāpalielina bezvadu datu 
jauda, izmantojot radiofrekvenču spektra 
atkārtotu lietošanu, un jārada izmaksu ziņā 
efektīva papildu bezvadu platjoslas 
infrastruktūra, kas pieejama citiem 
galalietotājiem. Tāpēc būtu jāatceļ vai 
jānovērš nevajadzīgi tādas prakses 
ierobežojumi, kad galalietotāji dalās ar 

(27) Līdz šim lielāko daļu RLAN piekļuves 
punktu izmanto privātie lietotāji kā sava 
fiksētā platjoslas savienojuma vietējo 
bezvadu paplašinājumu. Ja galalietotāji 
savas interneta abonēšanas ietvaros izvēlas 
dalīties savā RLAN piekļuvē ar citiem, 
liela skaita šādu piekļuves punktu 
pieejamībai, jo īpaši blīvi apdzīvotās zonās, 
būtu maksimāli jāpalielina bezvadu datu 
jauda, izmantojot radiofrekvenču spektra 
atkārtotu lietošanu, un jārada izmaksu ziņā 
efektīva papildu bezvadu platjoslas 
infrastruktūra, kas pieejama citiem 
galalietotājiem. Tāpēc būtu jāatceļ vai 
jānovērš tādas prakses ierobežojumi, kad 
galalietotāji dalās ar savu piekļuvi RLAN 
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savu piekļuvi RLAN piekļuves punktam ar 
citiem galalietotājiem vai kad galalietotāji 
pievienojas šādiem piekļuves punktiem.

piekļuves punktam ar citiem 
galalietotājiem vai kad galalietotāji 
pievienojas šādiem piekļuves punktiem.

Or. it

Grozījums Nr. 215
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
radiofrekvenču spektra pārvaldība valsts 
līmenī nekavētu citas dalībvalstis izmantot 
radiofrekvenču spektru, uz ko tām ir 
tiesības, vai arī izpildīt to pienākumus 
attiecībā uz joslām, kuru lietošana ir 
saskaņota Savienības līmenī. Pamatojoties 
uz spēkā esošajām RSPG darbībām, ir 
nepieciešams koordinācijas mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka katrai dalībvalstij ir 
taisnīga piekļuve radiofrekvenču spektram 
un ka koordinācijas rezultāti ir saskanīgi un 
izpildāmi.

(30) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
attiecībā uz Savienības līmeni saskaņotām 
bezvadu platjoslas sakaru radiofrekvenču 
joslām koordinēšanas problēmu dēļ 
netiktu nepamatoti kavēta saskaņotu 
spektra piešķiršanas laika grafiku un 
termiņu ievērošana, un īpaši
radiofrekvenču spektra pārvaldībai valsts 
līmenī nevajadzētu kavēt citas dalībvalstis 
izmantot radiofrekvenču spektru, uz ko tām 
ir tiesības, vai arī izpildīt to pienākumus 
attiecībā uz šādām joslām. Pamatojoties uz 
spēkā esošajām RSPG darbībām, ir 
nepieciešams koordinācijas mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka katrai dalībvalstij ir 
taisnīga piekļuve radiofrekvenču spektram 
un ka koordinācijas rezultāti ir saskanīgi un 
izpildāmi.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
radiofrekvenču spektra pārvaldība valsts 

(30) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
attiecībā uz Savienības līmeni saskaņotām 
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līmenī nekavētu citas dalībvalstis izmantot 
radiofrekvenču spektru, uz ko tām ir 
tiesības, vai arī izpildīt to pienākumus 
attiecībā uz joslām, kuru lietošana ir 
saskaņota Savienības līmenī. Pamatojoties 
uz spēkā esošajām RSPG darbībām, ir 
nepieciešams koordinācijas mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka katrai dalībvalstij ir 
taisnīga piekļuve radiofrekvenču spektram 
un ka koordinācijas rezultāti ir saskanīgi un 
izpildāmi.

bezvadu platjoslas sakaru radiofrekvenču 
joslām koordinēšanas problēmu dēļ 
netiktu nepamatoti kavēta saskaņotu 
spektra piešķiršanas laika grafiku un 
termiņu ievērošana, un īpaši
radiofrekvenču spektra pārvaldībai valsts 
līmenī nevajadzētu kavēt citas dalībvalstis 
izmantot radiofrekvenču spektru, uz ko tām 
ir tiesības, vai arī izpildīt to pienākumus 
attiecībā uz šādām joslām. Pamatojoties uz 
spēkā esošajām RSPG darbībām, ir 
nepieciešams koordinācijas mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka katrai dalībvalstij ir 
taisnīga piekļuve radiofrekvenču spektram 
un ka koordinācijas rezultāti ir saskanīgi un 
izpildāmi.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
radiofrekvenču spektra pārvaldība valsts 
līmenī nekavētu citas dalībvalstis izmantot 
radiofrekvenču spektru, uz ko tām ir 
tiesības, vai arī izpildīt to pienākumus 
attiecībā uz joslām, kuru lietošana ir 
saskaņota Savienības līmenī. Pamatojoties 
uz spēkā esošajām RSPG darbībām, ir 
nepieciešams koordinācijas mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka katrai dalībvalstij ir 
taisnīga piekļuve radiofrekvenču spektram 
un ka koordinācijas rezultāti ir saskanīgi un 
izpildāmi.

(30) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
attiecībā uz Savienības līmeni saskaņotām 
bezvadu platjoslas sakaru radiofrekvenču 
joslām koordinēšanas problēmu dēļ 
netiktu nepamatoti kavēta saskaņotu 
spektra piešķiršanas laika grafiku un 
termiņu ievērošana, un īpaši
radiofrekvenču spektra pārvaldībai valsts 
līmenī nevajadzētu kavēt citas dalībvalstis 
izmantot radiofrekvenču spektru, uz ko tām 
ir tiesības, vai arī izpildīt to pienākumus 
attiecībā uz joslām, kuru lietošana ir 
saskaņota Savienības līmenī. Pamatojoties 
uz spēkā esošajām RSPG darbībām, ir 
nepieciešams koordinācijas mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka katrai dalībvalstij ir 
taisnīga piekļuve radiofrekvenču spektram 
un ka koordinācijas rezultāti ir saskanīgi un 
izpildāmi.
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Or. en

Grozījums Nr. 218
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pieredze Savienības tiesiskā 
regulējuma īstenošanā norāda, ka spēkā 
esošie noteikumi, kas nosaka saskaņotu 
regulatīvo pasākumu piemērošanu, 
apvienojumā ar mērķi, kas paredz veicināt 
iekšējā tirgus attīstību, nav radījuši 
pietiekamus stimulus, lai, pamatojoties uz 
saskaņotiem standartiem un procesiem, 
tiktu izstrādāti piekļuves produkti, jo īpaši 
saistībā ar fiksētajiem tīkliem. Darbojoties 
dažādās dalībvalstīs, operatoriem ir 
grūtības atrast piekļuves resursus, kuriem 
būtu attiecīgā kvalitāte un tīkla un 
pakalpojumu sadarbspējas līmeņi, un, kad 
šie resursi ir pieejami, tiem ir dažādas 
tehniskās īpašības. Tas palielina izmaksas 
un veido šķērsli pakalpojumu sniegšanai 
ārpus valsts robežām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 219
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pieredze Savienības tiesiskā 
regulējuma īstenošanā norāda, ka spēkā 
esošie noteikumi, kas nosaka saskaņotu 
regulatīvo pasākumu piemērošanu, 
apvienojumā ar mērķi, kas paredz veicināt 
iekšējā tirgus attīstību, nav radījuši 

(31) Pieredze Savienības tiesiskā 
regulējuma īstenošanā norāda, ka spēkā 
esošie noteikumi, kas nosaka saskaņotu 
regulatīvo pasākumu piemērošanu, 
apvienojumā ar mērķi, kas paredz veicināt 
iekšējā tirgus attīstību, nav radījuši 
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pietiekamus stimulus, lai, pamatojoties uz 
saskaņotiem standartiem un procesiem, 
tiktu izstrādāti piekļuves produkti, jo īpaši 
saistībā ar fiksētajiem tīkliem. Darbojoties 
dažādās dalībvalstīs, operatoriem ir 
grūtības atrast piekļuves resursus, kuriem 
būtu attiecīgā kvalitāte un tīkla un 
pakalpojumu sadarbspējas līmeņi, un, kad 
šie resursi ir pieejami, tiem ir dažādas 
tehniskās īpašības. Tas palielina izmaksas 
un veido šķērsli pakalpojumu sniegšanai 
ārpus valsts robežām.

pietiekamus stimulus, lai, pamatojoties uz 
saskaņotiem standartiem un procesiem, 
tiktu izstrādāti piekļuves produkti, jo īpaši 
saistībā ar fiksētajiem tīkliem. Darbojoties 
dažādās dalībvalstīs, operatoriem ir 
grūtības atrast piekļuves resursus, kuriem 
būtu attiecīgā kvalitāte un tīkla un 
pakalpojumu sadarbspējas līmeņi, un, kad 
šie resursi ir pieejami, tiem ir dažādas 
tehniskās īpašības. Tas palielina izmaksas 
un veido šķērsli pakalpojumu sniegšanai 
ārpus valsts robežām.

Tādēļ papildus šajā regulā paredzētajiem 
noteikumiem ir nepieciešama kopīga 
Eiropas mēroga pētniecības pieeja, lai 
definētu vispusīgus problēmu 
novērtējumus un politikas risinājumus 
pasaules, Eiropas un valstu līmenī. Vēl 
vairāk jāveicina sadarbība starp Eiropas 
un starptautiskajām pētniecības un 
standartizācijas aģentūrām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar Transatlantiskā likumdevēju dialoga (TLD) neoficiālo dokumentu 
„Kiberdrošība un interneta jautājumi — Transatlantiskās darbības pamatprogrammas 
izveide”.

Grozījums Nr. 220
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pieredze Savienības tiesiskā 
regulējuma īstenošanā norāda, ka spēkā 
esošie noteikumi, kas nosaka saskaņotu 
regulatīvo pasākumu piemērošanu, 
apvienojumā ar mērķi, kas paredz veicināt 
iekšējā tirgus attīstību, nav radījuši 
pietiekamus stimulus, lai, pamatojoties uz 
saskaņotiem standartiem un procesiem, 
tiktu izstrādāti piekļuves produkti, jo īpaši 

(31) Pieredze Savienības tiesiskā 
regulējuma īstenošanā norāda, ka spēkā 
esošie noteikumi, kas nosaka saskaņotu 
regulatīvo pasākumu piemērošanu, 
apvienojumā ar mērķi, kas paredz veicināt 
iekšējā tirgus attīstību, nav radījuši 
pietiekamus stimulus, lai, pamatojoties uz 
saskaņotiem standartiem un procesiem, 
tiktu izstrādāti piekļuves produkti, jo īpaši 
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saistībā ar fiksētajiem tīkliem. Darbojoties 
dažādās dalībvalstīs, operatoriem ir 
grūtības atrast piekļuves resursus, kuriem 
būtu attiecīgā kvalitāte un tīkla un 
pakalpojumu sadarbspējas līmeņi, un, kad 
šie resursi ir pieejami, tiem ir dažādas 
tehniskās īpašības. Tas palielina izmaksas 
un veido šķērsli pakalpojumu sniegšanai 
ārpus valsts robežām.

saistībā ar fiksētajiem tīkliem. Kopīgu 
standartu un saskaņotu pasākumu 
neesamība ievērojami iedragā Savienības 
konkurētspēju. Darbojoties dažādās 
dalībvalstīs, operatoriem ir grūtības atrast 
piekļuves resursus, kuriem būtu attiecīgā 
kvalitāte un tīkla un pakalpojumu 
sadarbspējas līmeņi, un, kad šie resursi ir
pieejami, tiem ir dažādas tehniskās 
īpašības. Tas palielina izmaksas un veido 
šķērsli pakalpojumu sniegšanai ārpus valsts 
robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 
integrāciju varētu paātrināt, izveidojot 
sistēmu, kas paredzēta, lai definētu 
noteiktus galvenos Eiropas virtuālos 
produktus, kas ir īpaši svarīgi 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātājiem, lai sniegtu pārrobežu 
pakalpojumus un, pamatojoties uz 
galvenajiem parametriem un 
minimālajām īpašībām, pieņemtu visas 
Savienības stratēģiju pilnīgā IP vidē, kas 
paplašinās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 222
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Ir jārisina darbības vajadzības, ko 
apkalpo ar dažādiem virtuālajiem 
produktiem. Eiropas virtuālajiem 
platjoslas piekļuves produktiem vajadzētu 
būt pieejamiem gadījumos, kad 
operatoram, kuram ir būtiska ietekme 
tirgū, saskaņā ar pamatdirektīvu un 
Piekļuves direktīvu ir noteikta prasība 
sniegt piekļuvi ar regulētiem noteikumiem 
noteiktā piekļuves punktā tam piederošā 
tīklā. Pirmkārt, efektīva pārrobežu 
operatoru ienākšana tirgū būtu jāveicina 
ar saskaņotiem produktiem, kas ļauj 
pārrobežu pakalpojumu nodrošinātājiem 
veikt sākotnējo pakalpojumu 
nodrošināšanu saviem tiešajiem klientiem 
bez kavēšanās un ar paredzamu un 
pietiekamu kvalitāti, tostarp klientiem, kas 
ir uzņēmumi ar daudzām 
uzņēmējdarbības vietām dažādās 
dalībvalstīs, ja tas būtu nepieciešami un 
samērīgi saskaņā ar tirgus analīzi. Šiem 
saskaņotajiem produktiem vajadzētu būt 
pieejamiem pietiekami ilgi, lai ļautu 
piekļuves prasītājiem un nodrošinātājiem 
plānot vidēja termiņa un ilgtermiņa 
ieguldījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 223
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Otrkārt, sarežģīti virtuālie piekļuves 
produkti, kam nepieciešams augstāks 
piekļuves prasītāju veiktu ieguldījumu 
līmenis un kas nodrošina viņiem augstāku 
kontroles un diferencēšanas līmeni, jo
īpaši nodrošinot piekļuvi vietējā līmenī, ir 

svītrots
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svarīgi, lai radītu apstākļus ilgtspējīgai 
konkurencei visā iekšējā tirgū. Tāpēc šie 
galvenie vairumtirdzniecības piekļuves 
produkti nākamās paaudzes piekļuves 
(NGA) tīkliem arī būtu jāsaskaņo, lai 
veicinātu pārrobežu ieguldījumus. Šādi 
virtuālie platjoslas piekļuves produkti 
būtu jāveido tā, lai tiem būtu 
funkcionalitāte, kas līdzīga fiziskajai 
atsaistei, lai paplašinātu to potenciālo 
vairumtirdzniecības tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu klāstu, kuri pieejami valstu 
regulatīvajām iestādēm izskatīšanai 
saskaņā ar proporcionalitātes 
novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvu 2002/19/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Jāsaskaņo nosacījumi tādu augstas 
kvalitātes vairumtirdzniecības produktu 
nodrošināšanai, ko izmanto 
uzņēmējdarbības pakalpojumu sniegšanā, 
lai varētu nodrošināt pakalpojumu 
sniegšanas nepārtrauktību pārrobežu un 
daudznacionāliem uzņēmumiem visā 
Eiropas Savienībā. Šādai saskaņošanai
var būt būtiska ietekme ES uzņēmumu 
konkurētspējas nodrošināšanā attiecībā 
uz sakaru izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack
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Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Pakāpeniska pāreja uz tīkliem, kas 
pilnībā ir IP tīkli, tādu savienojamības 
produktu pieejamības trūkums, kuri 
balstīti uz IP protokolu, dažādām 
pakalpojumu klasēm ar garantētu 
pakalpojuma kvalitāti, kas nodrošina 
sakaru ceļus starp tīkla domēniem un pāri 
tīkla robežām gan dalībvalstīs, gan starp 
tām, kavē tādu lietojumprogrammu 
attīstību, kuras balstītas uz piekļuvi citiem 
tīkliem, tādējādi ierobežojot tehnoloģisko 
inovāciju. Turklāt šī situācija kavē tādas 
efektivitātes plašāku izplatību, kura 
saistīta ar vadību un nodrošināšanu, ko 
veic attiecībā uz tīkliem, kas balstīti uz IP, 
un savienojamības produktiem, kuru 
pakalpojumu kvalitāte ir garantēta, jo 
īpaši uzlabota drošība, uzticamība un 
elastība, izmaksu efektivitāte un ātrāka 
nodrošināšana, no kā labumu gūst tīkla 
operatori, pakalpojumu nodrošinātāji un 
galalietotāji. Tāpēc ir nepieciešama 
saskaņota pieeja šo produktu izveidei un 
pieejamībai, paredzot saprātīgus 
nosacījumus, tostarp, ja nepieciešams, 
iespēju, ka attiecīgie elektronisko sakaru 
uzņēmumi veic savstarpējas piegādes.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 226
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Pakāpeniska pāreja uz tīkliem, kas 
pilnībā ir IP tīkli, tādu savienojamības 
produktu pieejamības trūkums, kuri 
balstīti uz IP protokolu, dažādām 

svītrots
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pakalpojumu klasēm ar garantētu 
pakalpojuma kvalitāti, kas nodrošina 
sakaru ceļus starp tīkla domēniem un pāri 
tīkla robežām gan dalībvalstīs, gan starp 
tām, kavē tādu lietojumprogrammu 
attīstību, kuras balstītas uz piekļuvi citiem 
tīkliem, tādējādi ierobežojot tehnoloģisko 
inovāciju. Turklāt šī situācija kavē tādas 
efektivitātes plašāku izplatību, kura 
saistīta ar vadību un nodrošināšanu, ko 
veic attiecībā uz tīkliem, kas balstīti uz IP, 
un savienojamības produktiem, kuru 
pakalpojumu kvalitāte ir garantēta, jo 
īpaši uzlabota drošība, uzticamība un 
elastība, izmaksu efektivitāte un ātrāka 
nodrošināšana, no kā labumu gūst tīkla 
operatori, pakalpojumu nodrošinātāji un 
galalietotāji. Tāpēc ir nepieciešama 
saskaņota pieeja šo produktu izveidei un 
pieejamībai, paredzot saprātīgus 
nosacījumus, tostarp, ja nepieciešams, 
iespēju, ka attiecīgie elektronisko sakaru 
uzņēmumi veic savstarpējas piegādes.

Or. de

Grozījums Nr. 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(36) Pakāpeniska pāreja uz tīkliem, kas 
pilnībā ir IP tīkli, tādu savienojamības 
produktu pieejamības trūkums, kuri balstīti 
uz IP protokolu, dažādām pakalpojumu 
klasēm ar noteiktu pakalpojuma kvalitāti 
slēgtos sakaru tīklos, kuros izmanto 
interneta protokolu ar stingru piekļuves 
kontroli, varētu kavēt tādu pakalpojumu
attīstību, kuru normāla darbība ir balstīta
uz šādu noteiktu kvalitāti. Tāpēc ir 
nepieciešama saskaņota pieeja šo
pakalpojumu izveidei un pieejamībai,
tostarp paredzot aizsargmehānismus, kas 
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saistīta ar vadību un nodrošināšanu, ko 
veic attiecībā uz tīkliem, kas balstīti uz IP, 
un savienojamības produktiem, kuru 
pakalpojumu kvalitāte ir garantēta, jo 
īpaši uzlabota drošība, uzticamība un 
elastība, izmaksu efektivitāte un ātrāka 
nodrošināšana, no kā labumu gūst tīkla 
operatori, pakalpojumu nodrošinātāji un 
galalietotāji. Tāpēc ir nepieciešama 
saskaņota pieeja šo produktu izveidei un 
pieejamībai, paredzot saprātīgus 
nosacījumus, tostarp, ja nepieciešams, 
iespēju, ka attiecīgie elektronisko sakaru 
uzņēmumi veic savstarpējas piegādes.

garantētu to, ka uzlabotā kvalitāte nav 
funkcionāli identiska vai nekaitē interneta 
piekļuves pakalpojumu darbībai, 
pieejamībai vai kvalitātei, kā arī 
neapdraud konkurenci, inovācijas vai 
tīmekļa neitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Ierobežojumi attiecībā uz 
elektronisko sakaru saturu, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību var izrietēt arī no 
pakalpojumu nodrošinātāja prasībām 
saistībā ar konkrētām galaiekārtām. 
Šādas komercprakses nav savietojamas ar 
viengabalaina vienotā tirgus un 
galalietotāju tiesību nodrošināšanas 
mērķi.

Or. de

Grozījums Nr. 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
37. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Eiropas virtuālo platjoslas piekļuves 
produktu noteikšanai saskaņā ar šo regulu 
būtu jāatspoguļojas valstu regulatīvo 
iestāžu veiktajā novērtējumā par 
vispiemērotākajiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem attiecībā uz piekļuvi to 
operatoru tīkliem, kuriem ir būtiska 
ietekme tirgū, vienlaikus izvairoties no 
pārmērīgas regulācijas, izmantojot 
nevajadzīgu vairumtirdzniecības piekļuves 
produktu pavairošanu, kura noteikta 
saskaņā ar tirgus analīzi vai citiem 
apstākļiem. Jo īpaši Eiropas virtuālo 
piekļuves produktu ieviešanai vien 
nevajadzētu radīt tādu regulētu piekļuves 
produktu skaita palielinājumu, kuru 
sniegšana tiek uzspiesta attiecīgajam 
operatoram. Turklāt vajadzībai pēc valstu 
kompetentajām iestādēm pēc šīs regulas 
pieņemšanas, lai izvērtētu, vai esošo 
vairumtirdzniecības piekļuves tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu vietā būtu jāievieš 
Eiropas virtuālie platjoslas piekļuves 
produkti, un lai izvērtētu Eiropas virtuālo 
platjoslas piekļuves produkta ieviešanas 
piemērotību turpmāko tirgus pārskatu 
kontekstā, kur tiem ir būtiska tirgus 
ietekme, nevajadzētu ietekmēt minēto 
iestāžu atbildību noteikt vispiemērotāko un 
visproporcionālāko tiesiskās aizsardzības 
līdzekli, lai risinātu konstatēto konkurences 
problēmu atbilstoši Direktīvas 2002/21/EK 
16. pantam.

(37) Eiropas virtuālo platjoslas piekļuves 
produktu noteikšanai saskaņā ar šo regulu 
būtu jāatspoguļojas valstu regulatīvo 
iestāžu veiktajā novērtējumā par 
vispiemērotākajiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem attiecībā uz piekļuvi to 
operatoru tīkliem, kuriem ir būtiska 
ietekme tirgū. Valstu regulatīvajām 
iestādēm regulāri jāpārskata iespēja kā 
ārkārtas pasākumu īstenot funkciju 
nodalīšanu, kā arī nodrošināt pilnīgi 
vienlīdzīgu piekļuvi. Valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāizvairās no pārmērīgas 
regulācijas, izmantojot nevajadzīgu 
vairumtirdzniecības piekļuves produktu 
pavairošanu, kura noteikta saskaņā ar 
tirgus analīzi vai citiem apstākļiem. Jo 
īpaši Eiropas virtuālo piekļuves produktu 
ieviešanai vien nevajadzētu radīt tādu 
regulētu piekļuves produktu skaita 
palielinājumu, kuru sniegšana tiek 
uzspiesta attiecīgajam operatoram. Turklāt 
vajadzībai pēc valstu kompetentajām 
iestādēm pēc šīs regulas pieņemšanas, lai 
izvērtētu, vai esošo vairumtirdzniecības 
piekļuves tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
vietā būtu jāievieš Eiropas virtuālie 
platjoslas piekļuves produkti, un lai 
izvērtētu Eiropas virtuālo platjoslas 
piekļuves produkta ieviešanas piemērotību 
turpmāko tirgus pārskatu kontekstā, kur 
tiem ir būtiska tirgus ietekme, nevajadzētu 
ietekmēt minēto iestāžu atbildību noteikt 
vispiemērotāko un visproporcionālāko 
tiesiskās aizsardzības līdzekli, lai risinātu 
konstatēto konkurences problēmu atbilstoši 
Direktīvas 2002/21/EK 16. pantam.

Or. en

Pamatojums

BEREC „Norādījumi par funkciju nodalīšanu saskaņā ar Piekļuves direktīvas 13.a un 
13.b pantu un valstu procedūrām” sniedz noderīgus norādījumus dalībvalstu regulatīvajām 
iestādēm par tiesiskajiem un praktiskajiem apsvērumiem, kas nepārtraukti jāpārskata. 
Tādējādi tiks nodrošināts, ka brīdī, kad būs objektīvi nepieciešams nodrošināt konkurenci, 
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inovācijas un zemākas cenas, funkciju nodalīšanu un vienlīdzīgu piekļuvi varēs ieviest bez 
lielas kavēšanās.

Grozījums Nr. 230
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Regulatīvās paredzamības interesēs 
galvenie tādas lēmumu pieņemšanas 
prakses elementi, kura attīstās saskaņā ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu un kura 
ietekmē nosacījumus, ar kuriem 
vairumtirdzniecības piekļuves produkti, 
tostarp Eiropas virtuālie platjoslas 
piekļuves produkti, pieejami NGA tīkliem, 
būtu jāatspoguļo arī tiesību aktos. Tiem 
būtu jāietver noteikumi, kas 
vairumtirdzniecības piekļuves tirgu 
analīzes vajadzībām un jo īpaši, lai 
noteiktu, vai ir nepieciešamība pēc cenu 
kontroles saistībā ar šādu piekļuvi NGA 
tīkliem, atspoguļo, cik svarīgas ir 
attiecības starp konkurences spiedienu, ko 
rada alternatīvās fiksētās un bezvadu 
infrastruktūras, kā arī efektīvas garantijas 
attiecībā uz nediskriminējošu piekļuvi, un 
spēkā esošo konkurences līmeni cenu, 
izvēles un kvalitātes ziņā 
mazumtirdzniecības līmenī. Piemēram, 
veicot konkrētu gadījumu vērtēšanu 
atbilstoši Direktīvas 2001/21/EK 
16. pantam un neskarot būtiskas tirgus 
ietekmes vērtēšanu, valstu regulatīvās 
iestādes var izvērtēt, vai pastāvot diviem 
fiksētiem NGA tīkliem, tirgus apstākļi ir 
pietiekami konkurētspējīgi, lai varētu 
veicināt tīkla jauninājumus un attīstīties, 
lai nodrošinātu īpaši ātrdarbīgus 
pakalpojumus, kas ir viens no svarīgajiem 
mazumtirdzniecības konkurences 
rādītājiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 231
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Regulatīvās paredzamības interesēs 
galvenie tādas lēmumu pieņemšanas 
prakses elementi, kura attīstās saskaņā ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu un kura 
ietekmē nosacījumus, ar kuriem 
vairumtirdzniecības piekļuves produkti, 
tostarp Eiropas virtuālie platjoslas 
piekļuves produkti, pieejami NGA tīkliem, 
būtu jāatspoguļo arī tiesību aktos. Tiem 
būtu jāietver noteikumi, kas 
vairumtirdzniecības piekļuves tirgu 
analīzes vajadzībām un jo īpaši, lai 
noteiktu, vai ir nepieciešamība pēc cenu 
kontroles saistībā ar šādu piekļuvi NGA 
tīkliem, atspoguļo, cik svarīgas ir attiecības 
starp konkurences spiedienu, ko rada 
alternatīvās fiksētās un bezvadu 
infrastruktūras, kā arī efektīvas garantijas 
attiecībā uz nediskriminējošu piekļuvi, un 
spēkā esošo konkurences līmeni cenu, 
izvēles un kvalitātes ziņā 
mazumtirdzniecības līmenī. Piemēram, 
veicot konkrētu gadījumu vērtēšanu 
atbilstoši Direktīvas 2001/21/EK 
16. pantam un neskarot būtiskas tirgus 
ietekmes vērtēšanu, valstu regulatīvās 
iestādes var izvērtēt, vai pastāvot diviem 
fiksētiem NGA tīkliem, tirgus apstākļi ir 
pietiekami konkurētspējīgi, lai varētu 
veicināt tīkla jauninājumus un attīstīties, 
lai nodrošinātu īpaši ātrdarbīgus 
pakalpojumus, kas ir viens no svarīgajiem 
mazumtirdzniecības konkurences 
rādītājiem.

(38) Regulatīvās paredzamības interesēs 
galvenie tādas lēmumu pieņemšanas 
prakses elementi, kura attīstās saskaņā ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu un kura 
ietekmē nosacījumus, ar kuriem 
vairumtirdzniecības piekļuves produkti, 
tostarp Eiropas virtuālie platjoslas 
piekļuves produkti, pieejami NGA tīkliem, 
būtu jāatspoguļo arī tiesību aktos. Tiem 
būtu jāietver noteikumi, kas 
vairumtirdzniecības piekļuves tirgu 
analīzes vajadzībām un jo īpaši, lai 
noteiktu, vai ir nepieciešamība pēc cenu 
kontroles saistībā ar šādu piekļuvi NGA 
tīkliem, atspoguļo, cik svarīgas ir attiecības 
starp konkurences spiedienu, ko rada 
alternatīvās fiksētās un bezvadu 
infrastruktūras, kā arī efektīvas garantijas 
attiecībā uz nediskriminējošu piekļuvi, un 
spēkā esošo konkurences līmeni cenu, 
izvēles un kvalitātes ziņā 
mazumtirdzniecības līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 232
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ir paredzams, ka intensīvāka 
konkurence vienotajā tirgū ar laiku radīs 
uz tirgus analīzi balstīta nozarei 
raksturīga regulējuma samazinājumu. 
Tiešām, vienam no vienotā tirgus izveides 
rezultātiem vajadzētu būt lielākai virzībai 
uz efektīvu konkurenci attiecīgajos tirgos 
un konkurences tiesību aktu 
piemērošanas kontrolei (ex post) — kā 
pietiekamai, lai nodrošinātu tirgus 
darbību. Lai nodrošinātu tiesisko 
skaidrību un regulatīvo pieeju pārrobežu 
paredzamību, būtu jānodrošina skaidri un 
saistoši kritēriji attiecībā uz to, kā 
novērtēt, vai minētais tirgus joprojām 
attaisno priekšregulācijas (ex ante) 
pienākumu piemērošanu, atsaucoties uz 
nepilnību ilgumu un konkurences, jo 
īpaši uz infrastruktūru balstītas 
konkurences, prognozēm un konkurences 
nosacījumiem mazumtirdzniecības līmenī 
saistībā ar tādiem rādītājiem kā cena, 
izvēle un kvalitāte, kas galu galā ir svarīgi 
galalietotājiem un ES ekonomikas 
konkurētspējai globālā līmenī. Tam būtu 
jāatbalsta secīga to tirgu sarakstu 
pārskatīšana, kuri ir jutīgi attiecībā uz 
priekšregulāciju, un jāpalīdz valstu 
regulatoriem koncentrēt savas pūles tur, 
kur konkurence vēl nav efektīva, darot to 
tā, lai nodrošinātu konverģenci. Patiesi 
vienota tirgus izveide elektronisko sakaru 
jomā papildus var ietekmēt tirgu 
ģeogrāfisko loku gan saistībā ar 
konkrētas nozares regulāciju, kas balstīta 
uz konkurences principiem, gan saistībā 
ar pašiem konkurences tiesību aktiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 233
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ir paredzams, ka intensīvāka 
konkurence vienotajā tirgū ar laiku radīs 
uz tirgus analīzi balstīta nozarei 
raksturīga regulējuma samazinājumu. 
Tiešām, vienam no vienotā tirgus izveides 
rezultātiem vajadzētu būt lielākai virzībai 
uz efektīvu konkurenci attiecīgajos tirgos 
un konkurences tiesību aktu 
piemērošanas kontrolei (ex post) — kā 
pietiekamai, lai nodrošinātu tirgus 
darbību. Lai nodrošinātu tiesisko 
skaidrību un regulatīvo pieeju pārrobežu 
paredzamību, būtu jānodrošina skaidri un 
saistoši kritēriji attiecībā uz to, kā 
novērtēt, vai minētais tirgus joprojām 
attaisno priekšregulācijas (ex ante) 
pienākumu piemērošanu, atsaucoties uz 
nepilnību ilgumu un konkurences, jo 
īpaši uz infrastruktūru balstītas 
konkurences, prognozēm un konkurences 
nosacījumiem mazumtirdzniecības līmenī 
saistībā ar tādiem rādītājiem kā cena, 
izvēle un kvalitāte, kas galu galā ir svarīgi 
galalietotājiem un ES ekonomikas 
konkurētspējai globālā līmenī. Tam būtu 
jāatbalsta secīga to tirgu sarakstu 
pārskatīšana, kuri ir jutīgi attiecībā uz 
priekšregulāciju, un jāpalīdz valstu 
regulatoriem koncentrēt savas pūles tur, 
kur konkurence vēl nav efektīva, darot to 
tā, lai nodrošinātu konverģenci. Patiesi 
vienota tirgus izveide elektronisko sakaru 
jomā papildus var ietekmēt tirgu 
ģeogrāfisko loku gan saistībā ar 
konkrētas nozares regulāciju, kas balstīta 
uz konkurences principiem, gan saistībā 
ar pašiem konkurences tiesību aktiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 234
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ir paredzams, ka intensīvāka 
konkurence vienotajā tirgū ar laiku radīs 
uz tirgus analīzi balstīta nozarei 
raksturīga regulējuma samazinājumu. 
Tiešām, vienam no vienotā tirgus izveides 
rezultātiem vajadzētu būt lielākai virzībai 
uz efektīvu konkurenci attiecīgajos tirgos 
un konkurences tiesību aktu 
piemērošanas kontrolei (ex post) — kā 
pietiekamai, lai nodrošinātu tirgus 
darbību. Lai nodrošinātu tiesisko 
skaidrību un regulatīvo pieeju pārrobežu 
paredzamību, būtu jānodrošina skaidri un 
saistoši kritēriji attiecībā uz to, kā 
novērtēt, vai minētais tirgus joprojām 
attaisno priekšregulācijas (ex ante) 
pienākumu piemērošanu, atsaucoties uz 
nepilnību ilgumu un konkurences, jo 
īpaši uz infrastruktūru balstītas 
konkurences, prognozēm un konkurences 
nosacījumiem mazumtirdzniecības līmenī 
saistībā ar tādiem rādītājiem kā cena, 
izvēle un kvalitāte, kas galu galā ir svarīgi 
galalietotājiem un ES ekonomikas 
konkurētspējai globālā līmenī. Tam būtu 
jāatbalsta secīga to tirgu sarakstu 
pārskatīšana, kuri ir jutīgi attiecībā uz 
priekšregulāciju, un jāpalīdz valstu 
regulatoriem koncentrēt savas pūles tur, 
kur konkurence vēl nav efektīva, darot to 
tā, lai nodrošinātu konverģenci. Patiesi 
vienota tirgus izveide elektronisko sakaru 
jomā papildus var ietekmēt tirgu 
ģeogrāfisko loku gan saistībā ar 
konkrētas nozares regulāciju, kas balstīta 
uz konkurences principiem, gan saistībā 
ar pašiem konkurences tiesību aktiem.

svītrots

Or. en



AM\1012835LV.doc 67/206 PE524.835v01-00

LV

Pamatojums

Lai novērstu kaitīgu ietekmi uz galalietotājiem, nedrīkst pieļaut konkurences noteikumu 
atvieglošanu dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 235
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 236
Sabine Verheyen, Doris Pack
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Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 237
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 238
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
45. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 
ar nelieliem piekļuves šķēršļiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 
interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. 
Savienības līmenī tiesiski ir jāgarantē 
vispārēja vienlīdzīga un nediskriminējoša 
attieksme pret datu pakešu nosūtīšanu 
neatkarīgi no to satura, pakalpojuma, 
lietojumprogrammas, izcelsmes vai 
mērķa, lai tādējādi pastāvīgi garantētu, ka 
katram interneta pakalpojumu lietotājam 
principā ir pieeja visu veidu saturam, 
pakalpojumiem vai lietojumprogrammām 
internetā vai arī viņš var šādu pieeju 
piedāvāt. Piekļuves tīklu operatoriem 
noteikts vispārējs pienākums pārsūtīt datu 
paketes, nodrošinot lietotājiem pienācīgas 
kvalitātes pārsūtīšanas pakalpojumus 
neatkarīgi no datu izcelsmes un mērķa vai 
pārsūtāmā satura, pakalpojumu un 
lietojumprogrammām. Šīs kvalitātes 
līmenis ir pastāvīgi jāpilnveido atbilstīgi 
tehnoloģiskajai attīstībai. Interneta 
atvērtā un nediskriminējošā būtība ir 
inovācijas un ekonomikas efektivitātes 
galvenais dzinējspēks. Šādi 
pamatraksturlielumi palīdz nodrošināt
viedokļu, plašsaziņas līdzekļu un kultūras 
brīvību un daudzveidību. Ar spēkā esošo 
tiesisko regulējumu tiek veicināta 
galalietotāju spēja piekļūt informācijai un 
to izplatīt vai pēc savas izvēles izmantot 
lietojumprogrammas un pakalpojumus. 
Tomēr nesen Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) 
ziņojums par datplūsmas pārvaldības 
praksi, kas publicēts 2012. gada maijā, un 
pētījums par internetpiekļuves tirgus 
darbību un internetpiekļuves 
nodrošināšanu, no patērētāju viedokļa 
raugoties, ko pasūtīja Veselības un 
patērētāju izpildaģentūra un ko publicēja 
2012. gada decembrī, parādīja, ka lielu 
skaitu galalietotāju ietekmē datplūsmas 
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pārvaldības prakse, kas bloķē vai palēnina 
atsevišķas lietojumprogrammas. Šīs 
tendences parāda, ka Savienības līmenī ir 
nepieciešami skaidri noteikumi, lai 
uzturētu atklāto internetu un izvairītos no 
vienotā tirgus sadrumstalotības, ko rada 
atsevišķu dalībvalstu pasākumi. Citu 
produktu un pakalpojumu izstrādei 
nevajadzētu traucēt atvērtā interneta 
darbību, kura pamatā ir tikai un vienīgi 
labāko centienu princips, vai kavēt tā 
turpmāko attīstību.

Or. de

Grozījums Nr. 239
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

ka Savienības līmenī ir nepieciešami 
skaidri noteikumi, lai uzturētu atklāto 
internetu un izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības, ko rada atsevišķu 
dalībvalstu pasākumi. Kā norādīts Eiropas 
Parlamenta 2011. gada 17. novembra 
rezolūcijā par atklātu internetu un 
tīmekļa neitralitāti Eiropā 2011/2866, 
interneta atklātā būtība ir galvenais 
konkurētspējas, ekonomikas izaugsmes, 
sociālās attīstības un inovāciju 
virzītājspēks, kas ir radījis iespaidīgu 
tiešsaistes lietojumprogrammu, satura un 
pakalpojumu attīstības līmeni un līdz ar to 
satura un pakalpojumu piedāvājuma un 
pieprasījuma pieaugumu, kā arī īpaši 
būtiski paātrinājis zināšanu, ideju un 
informācijas brīvu apriti, tostarp valstīs, 
kurās piekļuve brīviem plašsaziņas 
līdzekļiem ir ierobežota.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 
ar nelieliem piekļuves šķēršļiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 
interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. Ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu tiek 
veicināta galalietotāju spēja piekļūt 
informācijai un to izplatīt vai pēc savas 
izvēles izmantot lietojumprogrammas un 
pakalpojumus. Tomēr nesen Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādes (BEREC) ziņojums par 
datplūsmas pārvaldības praksi, kas 
publicēts 2012. gada maijā, un pētījums par 
internetpiekļuves tirgus darbību un 

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 
ar nelieliem piekļuves šķēršļiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 
interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. 
Galvenais nepieredzētu inovāciju un 
ekonomiskās aktivitātes virzītājspēks 
digitālajā laikmetā ir vienlīdzīgas 
attieksmes ievērošana pret visām interneta 
datplūsmām, tās nediskriminējot, 
neierobežojot un neradot interferenci 
neatkarīgi no sūtītāja, saņēmēja, veida, 
satura, ierīces, pakalpojuma vai 
lietojumprogrammas veida, kā arī 
atbilstība neitralitātes principam. Ar spēkā 



PE524.835v01-00 72/206 AM\1012835LV.doc

LV

internetpiekļuves nodrošināšanu, no 
patērētāju viedokļa raugoties, ko pasūtīja 
Veselības un patērētāju izpildaģentūra un 
ko publicēja 2012. gada decembrī, 
parādīja, ka lielu skaitu galalietotāju 
ietekmē datplūsmas pārvaldības prakse, kas 
bloķē vai palēnina atsevišķas 
lietojumprogrammas. Šīs tendences parāda, 
ka Savienības līmenī ir nepieciešami 
skaidri noteikumi, lai uzturētu atklāto 
internetu un izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības, ko rada atsevišķu 
dalībvalstu pasākumi.

esošo tiesisko regulējumu tiek veicināta 
galalietotāju spēja piekļūt informācijai un 
to izplatīt vai pēc savas izvēles izmantot 
lietojumprogrammas un pakalpojumus. 
Tomēr nesen Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) 
ziņojums par datplūsmas pārvaldības 
praksi, kas publicēts 2012. gada maijā, un 
pētījums par internetpiekļuves tirgus 
darbību un internetpiekļuves 
nodrošināšanu, no patērētāju viedokļa 
raugoties, ko pasūtīja Veselības un 
patērētāju izpildaģentūra un ko publicēja 
2012. gada decembrī, parādīja, ka lielu 
skaitu galalietotāju ietekmē datplūsmas 
pārvaldības prakse, kas bloķē vai palēnina 
atsevišķas lietojumprogrammas. Šīs 
tendences parāda, ka Savienības līmenī ir 
nepieciešami skaidri noteikumi, ar kuriem 
tīmekļa neitralitātes princips tiktu iekļauts 
tiesību aktos, lai uzturētu atklāto internetu 
un izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības, ko rada atsevišķu 
dalībvalstu pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 
ar nelieliem piekļuves šķēršļiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 
interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. Ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu tiek 
veicināta galalietotāju spēja piekļūt 
informācijai un to izplatīt vai pēc savas 
izvēles izmantot lietojumprogrammas un 
pakalpojumus. Tomēr nesen Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 
ar nelieliem piekļuves šķēršļiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 
interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. 
Interneta atvērtajai un 
nediskriminējošajai būtībai ir svarīga 
nozīme inovācijas un ekonomikas 
efektivitātes, kā arī plašsaziņas līdzekļu 
brīvības un plurālisma un kultūru
daudzveidības nodrošināšanā. Ar spēkā 
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iestādes (BEREC) ziņojums par 
datplūsmas pārvaldības praksi, kas 
publicēts 2012. gada maijā, un pētījums par 
internetpiekļuves tirgus darbību un 
internetpiekļuves nodrošināšanu, no 
patērētāju viedokļa raugoties, ko pasūtīja 
Veselības un patērētāju izpildaģentūra un 
ko publicēja 2012. gada decembrī, 
parādīja, ka lielu skaitu galalietotāju 
ietekmē datplūsmas pārvaldības prakse, kas 
bloķē vai palēnina atsevišķas 
lietojumprogrammas. Šīs tendences parāda, 
ka Savienības līmenī ir nepieciešami 
skaidri noteikumi, lai uzturētu atklāto 
internetu un izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības, ko rada atsevišķu 
dalībvalstu pasākumi.

esošo tiesisko regulējumu tiek veicināta 
galalietotāju spēja piekļūt informācijai un 
to izplatīt vai pēc savas izvēles izmantot 
lietojumprogrammas un pakalpojumus. 
Tomēr nesen Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) 
ziņojums par datplūsmas pārvaldības 
praksi, kas publicēts 2012. gada maijā, un 
pētījums par internetpiekļuves tirgus 
darbību un internetpiekļuves 
nodrošināšanu, no patērētāju viedokļa 
raugoties, ko pasūtīja Veselības un 
patērētāju izpildaģentūra un ko publicēja 
2012. gada decembrī, parādīja, ka lielu 
skaitu galalietotāju ietekmē datplūsmas 
pārvaldības prakse, kas bloķē vai palēnina 
atsevišķas lietojumprogrammas. Šīs 
tendences parāda, ka Savienības līmenī ir 
nepieciešami skaidri noteikumi, lai 
uzturētu atklāto internetu un izvairītos no 
vienotā tirgus sadrumstalotības, ko rada 
atsevišķu dalībvalstu pasākumi. 
Specializētu pakalpojumu vai tādas 
datplūsmas izstrādei, kas piedāvā 
garantētu pakalpojuma kvalitāti, 
nevajadzētu traucēt atvērtā interneta 
darbību, kura pamatā ir labāko centienu 
princips. Atvērtam internetam arī 
turpmāk ir jābūt standartam, nevis 
izņēmumam.

Or. fr

Grozījums Nr. 242
Ivo Belet

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 
ar nelieliem piekļuves šķēršļiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 
interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. Ar 

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

Interneta atklātā būtība un 
nediskriminējošais raksturs ir galvenie 
inovāciju un ekonomikas efektivitātes 
virzītājspēki, kā arī plašsaziņas līdzekļu 
brīvības un plurālisma un kultūras 
daudzveidības garanti. Ar spēkā esošo 
tiesisko regulējumu tiek veicināta 
galalietotāju spēja piekļūt informācijai un 
to izplatīt vai pēc savas izvēles izmantot 
lietojumprogrammas un pakalpojumus. 
Tomēr nesen Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) 
ziņojums par datplūsmas pārvaldības 
praksi, kas publicēts 2012. gada maijā, un 
pētījums par internetpiekļuves tirgus 
darbību un internetpiekļuves 
nodrošināšanu, no patērētāju viedokļa 
raugoties, ko pasūtīja Veselības un 
patērētāju izpildaģentūra un ko publicēja 
2012. gada decembrī, parādīja, ka lielu 
skaitu galalietotāju ietekmē datplūsmas 
pārvaldības prakse, kas bloķē vai palēnina 
atsevišķas lietojumprogrammas, un šādas 
prakses īstenošanas risks ir īpaši augsts 
vertikāli integrētu uzņēmumu gadījumā. 
Šīs tendences parāda, ka Savienības līmenī 
ir nepieciešami skaidri noteikumi, lai 
uzturētu atklāto internetu un izvairītos no 
vienotā tirgus sadrumstalotības, ko rada 
atsevišķu dalībvalstu pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 
ar nelieliem piekļuves šķēršļiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 

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

interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. Ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu tiek 
veicināta galalietotāju spēja piekļūt 
informācijai un to izplatīt vai pēc savas 
izvēles izmantot lietojumprogrammas un 
pakalpojumus. Šī spēja vislabāk tiek 
nodrošināta, ja publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji ievēro vienlīdzīgu 
attieksmi pret visām datplūsmām. Tomēr 
nesen Eiropas Elektronisko komunikāciju 
regulatoru iestādes (BEREC) ziņojums par 
datplūsmas pārvaldības praksi, kas 
publicēts 2012. gada maijā, un pētījums par 
internetpiekļuves tirgus darbību un 
internetpiekļuves nodrošināšanu, no 
patērētāju viedokļa raugoties, ko pasūtīja 
Veselības un patērētāju izpildaģentūra un 
ko publicēja 2012. gada decembrī, 
parādīja, ka lielu skaitu galalietotāju 
ietekmē datplūsmas pārvaldības prakse, kas 
bloķē vai palēnina atsevišķas 
lietojumprogrammas. Šīs tendences parāda, 
ka Savienības līmenī ir nepieciešami 
skaidri noteikumi, lai uzturētu atklāto 
internetu un izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības, ko rada atsevišķu 
dalībvalstu pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 
ar nelieliem piekļuves šķēršļiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 
interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. Ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu tiek 
veicināta galalietotāju spēja piekļūt 
informācijai un to izplatīt vai pēc savas 

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

izvēles izmantot lietojumprogrammas un 
pakalpojumus. Tomēr nesen Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādes (BEREC) ziņojums par 
datplūsmas pārvaldības praksi, kas 
publicēts 2012. gada maijā, un pētījums par 
internetpiekļuves tirgus darbību un 
internetpiekļuves nodrošināšanu, no 
patērētāju viedokļa raugoties, ko pasūtīja 
Veselības un patērētāju izpildaģentūra un 
ko publicēja 2012. gada decembrī, 
parādīja, ka lielu skaitu galalietotāju 
ietekmē datplūsmas pārvaldības prakse, kas 
bloķē vai palēnina atsevišķas 
lietojumprogrammas. Šīs tendences parāda, 
ka Savienības līmenī ir nepieciešami 
skaidri noteikumi, lai uzturētu atklāto 
internetu un izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības, ko rada atsevišķu 
dalībvalstu pasākumi.

Or. it

Grozījums Nr. 245
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 246
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(46) Galalietotāju brīvība piekļūt 
informācijai un leģitīmam saturam un tos 
izplatīt, izmantot lietojumprogrammas un 
pēc savas izvēles izmantot pakalpojumus 
tiek respektēta Savienības un valstu 
saskanīgajos tiesību aktos. Šī regula nosaka 
jebkuru ierobežojumu robežas attiecībā uz 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, brīvību, bet neietekmē 
citus Savienības tiesību aktus, tostarp 
autortiesību noteikumus, 
Direktīvu 1995/46/EK, 
Direktīvu 2002/58/EK un 
Direktīvu 2000/31/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(46) Galalietotāju brīvība piekļūt 
informācijai un saturam un tos izplatīt, 
izmantot lietojumprogrammas un pēc savas 
izvēles izmantot pakalpojumus tiek 
respektēta Savienības un valstu 
saskanīgajos tiesību aktos. Šī regula nosaka 
jebkuru ierobežojumu robežas attiecībā uz 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, brīvību, bet neietekmē 
citus Savienības tiesību aktus, tostarp 
autortiesību noteikumus, 
Direktīvu 1995/46/EK, 
Direktīvu 2002/58/EK un 
Direktīvu 2000/31/EK.
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Or. en

Pamatojums

Iekļaujot atsauci uz Direktīvu 1995/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK, tiek noteikti datplūsmas 
pārvaldības ierobežojumi, raugoties no datu aizsardzības un privātuma perspektīvas.

Grozījums Nr. 248
András Gyürk

Regulas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā ir noteikta prasība ar likumu 
paredzēt ierobežojumus privātās dzīves 
neaizskaramības, tiesību uz sakaru 
konfidencialitāti, tiesību uz datu 
aizsardzību vai brīvības saņemt vai nosūtīt 
informāciju ievērošanai, kā arī pēc 
būtības ievērot šīs tiesības un brīvības. 
Savienības judikatūra attiecībā uz 
elektronisko sakaru uzraudzību vai 
filtrēšanu apliecina, ka saistību 
noteikšana elektronisko sakaru vai 
pakalpojumu sniedzējiem uzraudzīt visu 
veidu sakarus ir ne tikai nopietns sakaru 
nodrošinātāja tiesību īstenot 
uzņēmējdarbību pārkāpums, bet arī 
minētā pakalpojumu nodrošinātāja 
klientu pamattiesību pārkāpums. Tādēļ 
jebkura sistēma, kas saistīta ar sakaru vai 
pakalpojumu uzraudzību, jāizveido ar 
īpašu Savienības tiesību aktu vai 
dalībvalsts tiesību aktu, kas pieņemts 
atbilstoši Savienības tiesību aktiem, vai, ja 
tās pamatā ir brīvprātības princips, tai 
jāpiemēro tiesas pārbaudes procedūra.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Kā norādīts Eiropas Parlamenta 
īstenošanas ziņojumā par 
reglamentējošiem noteikumiem attiecībā 
uz elektroniskajām komunikācijām 
2013/2080, lai veicinātu inovācijas un 
likvidētu šķēršļus ienākšanai tirgū, 
nodrošina informācijas nediskriminēšanu
tās nosūtīšanas, pārraides un saņemšanas 
posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
46.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46b) Iespējamas pret konkurenci vērstas 
un diskriminējošas darbības datplūsmas 
pārvaldībā būtu pretrunā tīkla 
neitralitātes un atklāta interneta 
principam, un tādējādi tās ir jānovērš, kā 
norādīts arī Eiropas Parlamenta 
pašiniciatīvas ziņojumā 2013/2080.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
46.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46c) Kā norādīts Eiropas Parlamenta 
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2011. gada 17. novembra rezolūcijā par 
atklātu internetu un tīmekļa neitralitāti 
Eiropā 2011/2866 un 2012. gada 
11. decembra rezolūcijā par digitālās 
brīvības stratēģiju ES ārpolitikā 
2012/2098, interneta pakalpojumu 
sniedzēji nedrīkst bloķēt, diskriminēt, 
traucēt vai pasliktināt nevienas personas 
spēju izmantot pakalpojumu, lai piekļūtu, 
lietotu, nosūtītu, publicētu, saņemtu vai 
sniegtu jebkādu izvēlēto saturu, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
neatkarīgi no avota vai mērķa.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem atklātā internetā 
nevajadzētu bloķēt, palēnināt, pasliktināt 
vai diskriminēt noteiktu saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
to veidus, izņemot vairāku saprātīgu 
datplūsmas pārvaldības pasākumu 
veikšanu, kas ir skaidri noteikti šajā 
regulā un pamatoti katrā atsevišķā 
gadījumā. Šādiem pasākumiem vajadzētu
būt pārredzamiem, vajadzīgiem un 
samērīgiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 253
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ievērojot līgumā noteiktos 
datu apjoma un internetpiekļuves 
pakalpojumu ātruma ierobežojumus, 
atklātā internetā nevajadzētu bloķēt, 
palēnināt, pasliktināt vai diskriminēt 
noteiktu saturu, lietojumprogrammas vai 
pakalpojumus vai to veidus, izņemot 
ierobežota skaita saprātīgu datplūsmas 
pārvaldības pasākumu veikšanu. Šādiem 
pasākumiem vajadzētu būt atbilstošiem, 
efektīviem, pārredzamiem, samērīgiem un 
nediskriminējošiem un atbilst spēkā 
esošajiem tiesību aktiem, tostarp 
privātuma un datu aizsardzības jomā. 
Tīkla integritātes un drošības saglabāšana 
un tīkla pārblīves ietekmes mazināšana
līdz minimālam līmenim, īstenojot 
datplūsmas pārvaldības pasākumus, būtu 
jāuzskata par pieņemamu, ja tā ir īslaicīga 
vai notiek ārkārtas apstākļos un ja pret 
ekvivalentiem datplūsmas veidiem tiek 
ievērota vienlīdzīga attieksme.

Or. en

Pamatojums

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.
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Grozījums Nr. 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ievērojot līgumā noteiktos 
datu apjoma un internetpiekļuves 
pakalpojumu ātruma ierobežojumus un 
galvenos pakalpojuma raksturlielumus, 
atklātā internetā nevajadzētu bloķēt, 
palēnināt, pasliktināt vai diskriminēt 
noteiktu saturu, lietojumprogrammas vai 
pakalpojumus vai to veidus, izņemot 
ierobežota skaita saprātīgu datplūsmas 
pārvaldības pasākumu veikšanu. Šādiem 
pasākumiem vajadzētu būt pārredzamiem, 
samērīgiem un nediskriminējošiem. Tīkla 
pārblīves ietekmes mazināšana līdz 
minimālam līmenim būtu jāuzskata par 
pieņemamu, ja tīkla pārblīve ir īslaicīga vai 
notiek ārkārtas apstākļos, un ja pēc valsts 
kompetentās iestādes lūguma sakaru 
nodrošinātājs var pierādīt, ka, īstenojot
vienlīdzīgu attieksmi pret datplūsmām,
efektivitāte būtu daudz mazāka.

Ja elektronisko sakaru nodrošinātājs veic 
šādus pasākumus, tam būtu jāinformē arī 
iesaistītie satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu sniedzēji.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

nodrošinātājiem, ievērojot līgumā noteiktos 
datu apjoma un internetpiekļuves 
pakalpojumu ātruma ierobežojumus, 
atklātā internetā nevajadzētu bloķēt, 
palēnināt, pasliktināt vai diskriminēt 
noteiktu saturu, lietojumprogrammas vai 
pakalpojumus vai to veidus, izņemot 
ierobežota skaita saprātīgu datplūsmas 
pārvaldības pasākumu veikšanu. Šādiem 
pasākumiem vajadzētu būt efektīviem, 
atbilstošiem, pārredzamiem, samērīgiem 
un nediskriminējošiem un atbilst spēkā 
esošajiem tiesību aktiem, tostarp arī datu 
aizsardzības jomā. Saprātīga datplūsmas 
pārvaldība paredz smagu noziegumu 
novēršanu vai kavēšanu, tostarp 
nodrošinātāju brīvprātīgu rīcību, lai 
novērstu piekļuvi bērnu pornogrāfijai un 
tās izplatīšanu. Tīkla integritātes un 
drošības saglabāšana un tīkla pārblīves 
ietekmes mazināšana līdz minimālam 
līmenim, īstenojot tīkla pārvaldības 
pasākumus, būtu jāuzskata par 
pieņemamu, ja tā ir īslaicīga vai notiek 
ārkārtas apstākļos un ja pret ekvivalentām 
datplūsmām tiek ievērota vienlīdzīga 
attieksme.

Or. en

Pamatojums

Saprātīgas datplūsmas pārvaldības jēdziens būtu jāprecizē un jāpadara stingrāks atbilstīgi 
BEREC un EDAU sniegtajām pamatnostādnēm un atzinumiem, piemēram, par pieņemamu 
datplūsmas pārvaldības izmantošanu īstas tīkla drošības un pārblīves problēmu novēršanā, 
tajā pašā laikā pilnībā ievērojot prasības datu privātuma jomā.

Grozījums Nr. 256
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ievērojot līgumā 

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

nevajadzētu bloķēt, palēnināt, pasliktināt 
vai diskriminēt noteiktu saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
to veidus, izņemot ierobežota skaita 
saprātīgu datplūsmas pārvaldības 
pasākumu veikšanu. Šādiem pasākumiem 
vajadzētu būt pārredzamiem, samērīgiem 
ar īstenojamo leģitīmo mērķi un 
nediskriminējošiem. Saprātīga datplūsmas 
pārvaldība paredz smagu noziegumu 
novēršanu vai kavēšanu, tostarp 
nodrošinātāju brīvprātīgu rīcību, lai 
novērstu piekļuvi bērnu pornogrāfijai un 
tās izplatīšanu. Tīkla pārblīves ietekmes 
mazināšana līdz minimālam līmenim būtu 
jāuzskata par pieņemamu, ja tīkla pārblīve 
ir īslaicīga vai tā notiek ārkārtas apstākļos 
un ja sakaru nodrošinātājs pēc valsts 
kompetentās iestādes pieprasījuma spēj 
pierādīt, ka neitrāla datplūsmas 
pārvaldība būtu mazāk efektīva.

Veicot šādus pasākumus, elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem būtu jāinformē 
attiecīgie satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu nodrošinātāji.

Or. es

Grozījums Nr. 257
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ievērojot līgumā noteiktos 
datu apjoma un internetpiekļuves 
pakalpojumu ātruma ierobežojumus, 
atklātā internetā nevajadzētu bloķēt, 
palēnināt, pasliktināt vai diskriminēt 
noteiktu saturu, lietojumprogrammas vai 
pakalpojumus vai to veidus, izņemot 
ierobežota skaita saprātīgu datplūsmas 
pārvaldības pasākumu veikšanu. Šādiem 

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

pasākumiem vajadzētu būt atbilstošiem,
pārredzamiem, samērīgiem un 
nediskriminējošiem. Saprātīga datplūsmas 
pārvaldība paredz smagu noziegumu 
novēršanu vai kavēšanu, un tai būtu 
jāatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, 
tostarp arī privātuma un datu aizsardzības 
jomā. Tīkla integritātes un drošības 
saglabāšana un tīkla pārblīves ietekmes 
mazināšana līdz minimālam līmenim, 
īstenojot datplūsmas pārvaldības 
pasākumus, būtu jāuzskata par 
pieņemamu, ja tā ir īslaicīga vai notiek 
ārkārtas apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ievērojot līgumā noteiktos 
datu apjoma un internetpiekļuves 
pakalpojumu ātruma ierobežojumus, 
atklātā internetā nevajadzētu bloķēt, 
palēnināt, pasliktināt vai diskriminēt 
noteiktu saturu, lietojumprogrammas vai 
pakalpojumus vai to veidus, izņemot 
ierobežota skaita saprātīgu datplūsmas 
pārvaldības pasākumu veikšanu. Būtu 
jāaizliedz jebkāda cenu diferencēšana vai 
diskriminējoši nosacījumi saistībā ar datu 
apjomu un pārraides ātrumu attiecībā uz 
konkrētu saturu, lietojumprogrammām 
vai pakalpojumiem. Šādiem pasākumiem 
vajadzētu būt pārredzamiem, samērīgiem 
un nediskriminējošiem. Saprātīga 
datplūsmas pārvaldība paredz smagu 
noziegumu novēršanu vai kavēšanu, tostarp 
nodrošinātāju brīvprātīgu rīcību, lai 
novērstu piekļuvi bērnu pornogrāfijai un 
tās izplatīšanu. Tīkla pārblīves ietekmes 
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mazināšana līdz minimālam līmenim būtu 
jāuzskata par pieņemamu, ja tīkla pārblīve 
ir īslaicīga vai tā notiek ārkārtas apstākļos. 
Tiklīdz publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji veic šādus pasākumus, 
viņiem ir jāinformē satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji.

Or. fr

Grozījums Nr. 259
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ievērojot līgumā noteiktos 
datu apjoma un internetpiekļuves 
pakalpojumu ātruma ierobežojumus, 
atklātā internetā nevajadzētu bloķēt, 
palēnināt, pasliktināt vai diskriminēt 
noteiktu saturu, lietojumprogrammas vai 
pakalpojumus vai to veidus, izņemot 
ierobežota skaita saprātīgu datplūsmas 
pārvaldības pasākumu veikšanu. Šādiem 
pasākumiem vajadzētu būt pārredzamiem, 
samērīgiem un nediskriminējošiem. 
Saprātīga datplūsmas pārvaldība paredz 
smagu noziegumu novēršanu vai kavēšanu, 
tostarp nodrošinātāju brīvprātīgu rīcību, lai 
novērstu piekļuvi bērnu pornogrāfijai un 
tās izplatīšanu. Tīkla pārblīves ietekmes 
mazināšana līdz minimālam līmenim būtu 
jāuzskata par pieņemamu pierādītos 
pagaidu akūtas datplūsmas pārblīves 
gadījumos, ar nosacījumu, ka pret
līdzvērtīgiem datplūsmas veidiem ir 
vienlīdzīga attieksme.

Or. en
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Grozījums Nr. 260
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem atklātā internetā 
nevajadzētu bloķēt, palēnināt, pasliktināt 
vai diskriminēt noteiktu saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
to veidus, izņemot ierobežota skaita 
tehniski pamatotu, nekomerciālu
datplūsmas pārvaldības pasākumu 
veikšanu. Šādiem pasākumiem vajadzētu 
būt pārredzamiem, samērīgiem un 
nediskriminējošiem. Tīkla pārblīves 
ietekmes mazināšana līdz minimālam 
līmenim būtu jāuzskata par pieņemamu, ja 
tīkla pārblīve ir īslaicīga vai tā notiek 
ārkārtas apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Nosakot tehniskos pasākumus, jāizmanto tikai objektīvi kritēriji un jāizslēdz visi subjektīvie
kritēriji, piemēram, „brīvprātīga rīcība un komerciālas vienošanās starp nodrošinātājiem”.

Grozījums Nr. 261
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ievērojot līgumā 
noteiktos datu apjoma un 
internetpiekļuves pakalpojumu ātruma 
ierobežojumus, atklātā internetā 
nevajadzētu bloķēt, palēnināt, pasliktināt 
vai diskriminēt noteiktu saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
to veidus, izņemot ierobežota skaita 
saprātīgu datplūsmas pārvaldības 
pasākumu veikšanu. Šādiem pasākumiem 
vajadzētu būt pārredzamiem, samērīgiem 
un nediskriminējošiem. Saprātīga 
datplūsmas pārvaldība paredz smagu 
noziegumu novēršanu vai kavēšanu, 
tostarp nodrošinātāju brīvprātīgu rīcību, lai 

(47) Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem atklātā internetā 
nevajadzētu bloķēt, palēnināt, pasliktināt 
vai diskriminēt noteiktu saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
to veidus, izņemot ierobežota skaita skaidri 
noteiktu un saprātīgu datplūsmas 
pārvaldības pasākumu veikšanu. Šādiem 
pasākumiem vajadzētu būt pārredzamiem, 
samērīgiem un nediskriminējošiem. 
Saprātīga datplūsmas pārvaldība var 
paredzēt nodrošinātāju brīvprātīgu rīcību, 
lai atkarībā no tiesas pārbaudes 
rezultātiem novērstu piekļuvi bērnu 
pornogrāfijai un tās izplatīšanu. Tīkla 
pārblīves ietekmes mazināšana līdz 
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novērstu piekļuvi bērnu pornogrāfijai un 
tās izplatīšanu. Tīkla pārblīves ietekmes 
mazināšana līdz minimālam līmenim būtu 
jāuzskata par pieņemamu, ja tīkla pārblīve 
ir īslaicīga vai tā notiek ārkārtas apstākļos.

minimālam līmenim varētu būt uzskatāma
par pieņemamu, ja tīkla pārblīve ir īslaicīga
vai tā notiek ārkārtas apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā ir noteikta prasība ar likumu 
paredzēt ierobežojumus privātās dzīves 
neaizskaramības, tiesību uz sakaru 
konfidencialitāti, tiesību uz datu 
aizsardzību vai brīvības saņemt vai nosūtīt 
informāciju ievērošanai, kā arī pēc 
būtības ievērot šīs tiesības un brīvības. 
Saistībā ar datplūsmas pārvaldības 
pasākumiem Eiropas Savienības Tiesa 
lietā C-70/10, SABAM v. Tiscali (Scarlet),
attiecībā uz elektronisko sakaru vispārīgo 
uzraudzību norāda, ka saistību noteikšana 
interneta elektronisko sakaru 
nodrošinātājam vai pakalpojumu 
sniedzējam uzraudzīt visu veidu 
elektroniskos sakarus būtu ne tikai 
nopietns sakaru nodrošinātāja tiesību
īstenot uzņēmējdarbību aizskārums, bet 
var būt arī pakalpojumu sniedzēja klientu 
pamattiesību pārkāpums. Tādēļ jebkura 
sistēma, kas saistīta ar elektronisko 
sakaru vispārīgo uzraudzību, ko veic 
elektronisko sakaru nodrošinātāji vai 
pakalpojumu sniedzēji, jāizveido ar īpašu 
Savienības tiesību aktu vai dalībvalsts 
tiesību aktu, kas pieņemts atbilstoši 
Savienības tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 264
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 265
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(48) Būtu jāuzskata, ka uz apjomu balstīti 
tarifi ir saderīgi ar atklāta interneta 
principu, ciktāl tie ļauj galalietotājiem 
atbilstoši normālam datu patēriņam 
izvēlēties tarifu, pamatojoties uz 
pārskatāmu informāciju par šādas izvēles 
nosacījumiem un sekām. Vienlaikus 
šādiem tarifiem būtu jāļauj publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem labāk 
pielāgot tīkla jaudas gaidāmajiem datu 
apjomiem. Lai pielāgotu piedāvājumus 
galalietotāju pieprasījumam pēc katra 
konkrētā satura, pakalpojuma vai 
lietojumprogrammas, elektronisko sakaru 
nodrošinātāji var sniegt piedāvājumus, 
kuros datu pārraides apjoms šāda satura, 
pakalpojumu vai lietojumprogrammu 
nodrošināšanai netiek atskaitīts no 
klientiem piešķirtā datu apjoma. Ir būtiski, 
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ka galalietotāji ir pilnībā informēti, pirms 
tie piekrīt jebkādiem datu apjoma vai 
ātruma ierobežojumiem un piemērojamiem 
tarifiem, un ka tie var nepārtraukti 
pārraudzīt savu patēriņu un pēc vēlēšanās 
viegli iegūt pieejamo datu apjomu 
paplašinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 267
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
49. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(49) Pakalpojumus un 
lietojumprogrammas, kas tiek 
nodrošinātas ar augstāku garantētas 
pakalpojumu kvalitātes līmeni, var sniegt
publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji
vai satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātāji. Tāpēc 
galalietotājiem vajadzētu būt nodrošinātai 
brīvībai slēgt līgumus par šādiem
paaugstinātās kvalitātes specializētiem
pakalpojumiem ar publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem vai arī satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem. Ja šādi līgumi ir noslēgti 
ar internetpiekļuves nodrošinātāju, tam 
jānodrošina, lai paaugstinātas kvalitātes 
pakalpojuma dēļ nepazeminātos 
internetpiekļuves vispārējā kvalitāte. 
Tādēļ jāļauj galalietotājiem un 
lietojumprogrammu un komerciālo 
pakalpojumu sniedzējiem specializētos 
pakalpojumus izmantot brīvprātīgi un bez 
diskriminācijas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā BEREC secinājumu, ka visos iespējamos gadījumos jāīsteno lietotāju kontrole, ir 
svarīgi, lai regulā tiktu precizēts, ka gala lietotājiem un lietojumprogrammu un komerciālo 
pakalpojumu sniedzējiem netiek piedāvāti neoptimāli internetpiekļuves nosacījumi un 
kvalitāte, tādējādi piespiežot tos vienoties par specializēto pakalpojumu līguma slēgšanu. 
Tādēļ specializēto pakalpojumu izmantošanai jābūt pilnīgi brīvprātīgai.

Grozījums Nr. 268
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Pastāv arī galalietotāju pieprasījums 
pēc pakalpojumiem un 

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

lietojumprogrammām, kam nepieciešams 
augstāks garantētas pakalpojumu kvalitātes 
līmenis, ko sniedz publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji, vai satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji. Šādi pakalpojumi cita starpā 
var ietvert pārraidi, izmantojot interneta 
protokolu (IP-TV), videokonferences un 
noteiktas lietojumprogrammas veselības 
jomā. Tāpēc galalietotājiem vajadzētu būt 
nodrošinātai brīvībai slēgt līgumus par 
paaugstinātās kvalitātes specializētiem 
pakalpojumiem ar publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem vai arī satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem. Šādu specializēto 
pakalpojumu sniegšanas rezultātā 
nedrīkst samazināties internetpiekļuves 
vispārējā kvalitāte. Turklāt datplūsmas 
pārvaldības pasākumus nedrīkst piemērot, 
diskriminējot specializētos pakalpojumus, 
kas konkurē ar internetpiekļuves 
nodrošinātāja tieši vai sadarbībā ar citiem 
uzņēmumiem sniegtajiem pakalpojumiem, 
ja tam nav objektīva pamatojuma.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Pastāv arī galalietotāju pieprasījums 
pēc pakalpojumiem un 
lietojumprogrammām, kam nepieciešams 
augstāks garantētas pakalpojumu 
kvalitātes līmenis, ko sniedz publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji, vai 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātāji. Šādi 
pakalpojumi cita starpā var ietvert pārraidi, 
izmantojot interneta protokolu (IP-TV), 

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

videokonferences un noteiktas 
lietojumprogrammas veselības jomā. Tāpēc 
galalietotājiem vajadzētu būt nodrošinātai 
brīvībai slēgt līgumus par optimizētas
kvalitātes specializētiem pakalpojumiem ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai arī satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem. Ja šādi līgumi tiek 
īstenoti kopā ar internetpiekļuves 
pakalpojumiem, atbildīgajiem 
pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina, lai 
optimizētas kvalitātes pakalpojuma dēļ
nepazeminātos internetpiekļuves vispārējā 
kvalitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 271
Ivo Belet

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(49) Pastāv arī galalietotāju pieprasījums 
pēc pakalpojumiem un 
lietojumprogrammām, kam nepieciešams 
augstāks garantētas pakalpojumu kvalitātes 
līmenis, ko sniedz publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji, vai satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji. Šādi pakalpojumi cita starpā 
var ietvert pārraidi, izmantojot interneta 
protokolu (IP-TV), videokonferences un 
noteiktas lietojumprogrammas veselības 
jomā. Tāpēc galalietotājiem vajadzētu būt 
nodrošinātai brīvībai slēgt līgumus par 
paaugstinātās kvalitātes specializētiem
pakalpojumiem ar publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem vai arī satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem. Tomēr šie specializētie 
pakalpojumi jāizmanto izņēmuma kārtā, 
un tos nedrīkst laist tirgū vai plaši 
izmantot interneta piekļuves pakalpojuma 
aizstāšanas nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
49. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(49) Pastāv arī galalietotāju pieprasījums 
pēc pakalpojumiem un 
lietojumprogrammām, kam nepieciešams 
augstāks garantētas pakalpojumu kvalitātes 
līmenis, ko sniedz publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji, vai satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji. Šādi pakalpojumi cita starpā 
var ietvert pārraidi, izmantojot interneta 
protokolu (IP-TV), videokonferences un 
noteiktas lietojumprogrammas veselības 
jomā. Tāpēc galalietotājiem vajadzētu būt 
nodrošinātai brīvībai slēgt līgumus par 
paaugstinātās kvalitātes specializētiem
pakalpojumiem ar publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem vai arī satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem. Jānodrošina, lai šādu 
līgumu rezultātā netiktu pazemināta 
internetpiekļuves kvalitāte un netiktu 
radīts divu ātrumu internets.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

kvalitātes specializētiem pakalpojumiem ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, būtu jāgarantē brīvība 
slēgt specializētu pakalpojumu līgumus 
par noteiktiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ciktāl šādi līgumi būtiski 
neietekmē internetpiekļuves pakalpojumu 
vispārīgo kvalitāti.

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz kvalitātes rādītājiem. 
Attiecībā uz specializēto pakalpojumu 
nodrošināšanu slēgtos tīklos satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem ir jābūt iespējai vienoties 
ar publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem par šādiem konkrētiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem 
ierobežotai lietotāju grupai. Ir paredzams, 
ka tai būs nozīmīga loma tādu jaunu 
pakalpojumu attīstībā kā iekārtu saziņas 
(M2M) sakari. Specializētie pakalpojumi 
nedrīkst negatīvi ietekmēt atvērtā 
interneta piekļuves pakalpojumu kvalitāti, 
un tos nedrīkst laist tirgū un izmantot 
interneta aizstāšanas nolūkā. To 
izmantošana ir pieļaujama tikai tad, ja tie 
ir vajadzīgi pierādāmu tehnisku vai 
specifisku iemeslu dēļ, kas prevalē pār 
saimnieciskajām interesēm, lai 
nodrošinātu kritiskas reāllaika 
lietojumprogrammas vai 
lietojumprogrammas īpašā kvalitātes 
līmenī. Ja specializētos pakalpojumus 
piedāvā vai tirgo piekļuves tīkla operatori, 
tiem ir pienākums vienlaicīgi piedāvāt arī 
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atvērta interneta piekļuves pakalpojumu 
atbilstoši 45. apsvēruma prasībām. 
Labāko centienu princips attiecas uz 
visiem atvērtiem interneta 
pakalpojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi līgumi būtiski neietekmē 
internetpiekļuves pakalpojumu vispārīgo
kvalitāti.

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem varētu veicināt tādu jaunu 
pakalpojumu attīstībā kā iekārtu saziņas 
(M2M) sakari. Vienlaikus šādai kārtībai 
būtu jāļauj publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi noteikti kvalitātes līmeņi ir 
nepieciešami, lai tehniski nodrošinātu 
pakalpojuma darbību, un līgumi 
neietekmē internetpiekļuves pakalpojumu 
vispārīgo kvalitāti saskaņā ar tīmekļa 
neitralitātes principu.
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Or. en

Grozījums Nr. 276
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi līgumi būtiski neietekmē 
internetpiekļuves pakalpojumu vispārīgo 
kvalitāti.

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi līgumi būtiski neietekmē 
internetpiekļuves pakalpojumu vispārīgo 
kvalitāti. Šajā sakarībā dinamiska tādas 
jaudas piešķiršana internetpiekļuves 
pakalpojumam, kas netiek izmantota 
specializēto pakalpojumu sniegšanai 
laikā, kad tie ir izslēgti, uzlabo tā kopējo 
kvalitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 277
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi līgumi būtiski neietekmē 
internetpiekļuves pakalpojumu vispārīgo
kvalitāti.

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, varētu tikt izmantota
specializēto pakalpojumu nodrošināšanā, 
un ir paredzams, ka tai būs nozīmīga loma 
tādu jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi kvalitātes raksturlielumi ir 
nepieciešami, lai varētu tehniski 
nodrošināt pakalpojuma darbību, un
līgumi neietekmē internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi līgumi būtiski neietekmē 
internetpiekļuves pakalpojumu vispārīgo
kvalitāti.

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, varētu tikt izmantota
specializēto pakalpojumu nodrošināšanā, 
un ir paredzams, ka tai būs nozīmīga loma 
tādu jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi kvalitātes raksturlielumi ir 
nepieciešami, lai varētu tehniski 
nodrošināt pakalpojuma darbību, un
līgumi neietekmē internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Specializēto pakalpojumu nedrīkst uzskatīt par veidu, kādā interneta pakalpojumu sniedzēji 
un internetpiekļuves nodrošinātāji savā starpā varētu patvaļīgi slēgt brīvi noteiktus 
komerciālus līgumus, pieņemot savus „atklātā interneta” noteikumus, pārkāpjot gan saziņas 
brīvības principu, gan konkurences un inovāciju noteikumus digitālās ekonomikas jomā. 
Tādēļ ir obligāti jānorāda, ka specializētie pakalpojumi ir nošķirami no internetpiekļuves 
pakalpojumiem, un ar tiem nedrīkst replicēt internetā jau esošos pakalpojumus.
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Grozījums Nr. 279
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi līgumi būtiski neietekmē 
internetpiekļuves pakalpojumu vispārīgo
kvalitāti.

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, rada iespēju nodrošināt 
specializētos pakalpojumus, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi līgumi neietekmē internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitāti.

Or. es

Grozījums Nr. 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
50. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi līgumi būtiski neietekmē 
internetpiekļuves pakalpojumu vispārīgo
kvalitāti.

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi līgumi neietekmē internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
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pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi līgumi būtiski neietekmē 
internetpiekļuves pakalpojumu vispārīgo 
kvalitāti.

pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, var būt nepieciešama 
specializēto pakalpojumu nodrošināšanā, 
un ir paredzams, ka tai būs nozīmīga loma 
tādu jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi līgumi būtiski neietekmē 
internetpiekļuves pakalpojumu vispārīgo 
kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
brīvību lietot piekļuvi atklātajam 
internetam. Tāpēc valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāpiemēro uzraudzības un 
ziņošanas pienākums, un tām būtu 
jānodrošina publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāju atbilstība un tādu augstas 
kvalitātes nediskriminējošu 
internetpiekļuves pakalpojumu pieejamība, 

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
brīvību lietot piekļuvi atklātajam 
internetam. Tāpēc valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāpiemēro uzraudzības un 
ziņošanas pienākums, un tām būtu 
jānodrošina publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāju atbilstība un tādu augstas 
kvalitātes nediskriminējošu 
internetpiekļuves pakalpojumu pieejamība, 
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kurus būtiski nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Iespējamās internetpiekļuves 
vispārējo traucējumu novērtējumā valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu ņemt 
vērā tādus kvalitātes parametrus kā laika 
grafika un uzticamības parametrus 
(latentums, vibrācija, paketes 
pazaudēšana), tīkla sastrēgumu mērogs un 
ietekme, faktiskais ātrums pretstatā 
reklamētajam ātrumam, internetpiekļuves 
pakalpojuma sniegums salīdzinājumā ar 
specializētajiem pakalpojumiem un 
kvalitāte galalietotāju uztverē. Valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 
pilnvarām noteikt obligātās pakalpojumu 
kvalitātes prasības visiem vai atsevišķiem 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ja tas nepieciešams, lai 
novērstu vispārējus internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitātes 
traucējumus/pasliktināšanos.

kurus būtiski nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāizveido skaidri noteikti un 
visaptveroši ziņošanas un tiesiskās 
aizsardzības mehānismi tiem 
galalietotājiem, pret kuriem tiek vērsta 
diskriminācija, piemēroti ierobežojumi vai 
kuru tiešsaistes saturu, pakalpojumus vai 
lietojumprogrammas pakļauj
interferencei. Iespējamās internetpiekļuves 
vispārējo traucējumu novērtējumā valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu ņemt 
vērā tādus kvalitātes parametrus kā laika 
grafika un uzticamības parametrus 
(latentums, vibrācija, paketes 
pazaudēšana), tīkla sastrēgumu mērogs un 
ietekme, faktiskais ātrums pretstatā 
reklamētajam ātrumam, internetpiekļuves 
pakalpojuma sniegums salīdzinājumā ar 
specializētajiem pakalpojumiem un 
kvalitāte galalietotāju uztverē. Valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 
pilnvarām noteikt obligātās pakalpojumu 
kvalitātes prasības visiem vai atsevišķiem 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ja tas nepieciešams, lai 
novērstu vispārējus internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitātes 
traucējumus/pasliktināšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
brīvību lietot piekļuvi atklātajam 
internetam. Tāpēc valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāpiemēro uzraudzības un 
ziņošanas pienākums, un tām būtu 

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
brīvību lietot piekļuvi atklātajam 
internetam. Tāpēc valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāpiemēro uzraudzības un 
ziņošanas pienākums, un tām būtu 
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jānodrošina publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāju atbilstība un tādu augstas 
kvalitātes nediskriminējošu 
internetpiekļuves pakalpojumu pieejamība,
kurus būtiski nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Iespējamās internetpiekļuves 
vispārējo traucējumu novērtējumā valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu ņemt 
vērā tādus kvalitātes parametrus kā laika 
grafika un uzticamības parametrus 
(latentums, vibrācija, paketes 
pazaudēšana), tīkla sastrēgumu mērogs un 
ietekme, faktiskais ātrums pretstatā 
reklamētajam ātrumam, internetpiekļuves 
pakalpojuma sniegums salīdzinājumā ar 
specializētajiem pakalpojumiem un 
kvalitāte galalietotāju uztverē. Valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 
pilnvarām noteikt obligātās pakalpojumu 
kvalitātes prasības visiem vai atsevišķiem 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ja tas nepieciešams, lai 
novērstu vispārējus internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitātes 
traucējumus/pasliktināšanos.

jānodrošina publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāju atbilstība un tādu augstas 
kvalitātes nediskriminējošu 
internetpiekļuves pakalpojumu pieejamība. 
Iespējamās internetpiekļuves vispārējo 
traucējumu novērtējumā valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu ņemt 
vērā tādus kvalitātes parametrus kā laika 
grafika un uzticamības parametrus 
(latentums, vibrācija, paketes 
pazaudēšana), tīkla sastrēgumu mērogs un 
ietekme, faktiskais ātrums pretstatā 
reklamētajam ātrumam, internetpiekļuves 
pakalpojuma sniegums salīdzinājumā ar 
paaugstinātas kvalitātes pakalpojumiem 
un kvalitāte galalietotāju uztverē. Valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 
pilnvarām noteikt obligātās pakalpojumu 
kvalitātes prasības visiem vai atsevišķiem 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ja tas nepieciešams, lai 
novērstu vispārējus internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitātes 
traucējumus/pasliktināšanos vai saglabātu 
galalietotāju spēju piekļūt vai izplatīt 
saturu vai informāciju, vai izmantot 
izvēlētās lietojumprogrammas vai 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
brīvību lietot piekļuvi atklātajam 
internetam. Tāpēc valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāpiemēro uzraudzības un 
ziņošanas pienākums, un tām būtu 
jānodrošina publisko elektronisko sakaru 

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot tiesības
lietot piekļuvi atklātajam internetam. Tāpēc 
valstu regulatīvajām iestādēm būtu 
jāpiemēro uzraudzības un ziņošanas 
pienākums, un tām būtu jānodrošina 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātāju
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nodrošinātāju atbilstība un tādu augstas 
kvalitātes nediskriminējošu 
internetpiekļuves pakalpojumu pieejamība, 
kurus būtiski nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Iespējamās internetpiekļuves 
vispārējo traucējumu novērtējumā valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu ņemt 
vērā tādus kvalitātes parametrus kā laika 
grafika un uzticamības parametrus 
(latentums, vibrācija, paketes 
pazaudēšana), tīkla sastrēgumu mērogs un 
ietekme, faktiskais ātrums pretstatā 
reklamētajam ātrumam, internetpiekļuves 
pakalpojuma sniegums salīdzinājumā ar 
specializētajiem pakalpojumiem un 
kvalitāte galalietotāju uztverē. Valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 
pilnvarām noteikt obligātās pakalpojumu 
kvalitātes prasības visiem vai atsevišķiem 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ja tas nepieciešams, lai 
novērstu vispārējus internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitātes 
traucējumus/pasliktināšanos.

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

Or. de

Grozījums Nr. 285
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Attiecībā uz galiekārtām līgumos būtu 
jānosaka jebkuri ierobežojumi, ko 
nodrošinātājs noteicis saistībā ar iekārtu 
lietojumu, piemēram, mobilo iekārtu SIM 
kartes bloķēšanu, un jebkuras maksas 
saistībā ar līguma izbeigšanu pirms nolīgtā 
termiņa beigām. Maksas nebūtu jāpiemēro 
pēc nolīgtā līguma termiņa beigām.

(57) Attiecībā uz galiekārtām līgumos 
skaidri un saprotami būtu jānosaka jebkuri 
ierobežojumi, ko nodrošinātājs noteicis 
saistībā ar iekārtu lietojumu, piemēram, 
mobilo iekārtu SIM kartes bloķēšanu, un 
jebkuras maksas saistībā ar līguma 
izbeigšanu pirms nolīgtā termiņa beigām. 
Maksas nebūtu jāpiemēro pēc nolīgtā 
līguma termiņa beigām.

Or. it
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Grozījums Nr. 286
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 287
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Dalībvalstu pieredze un pieredze, kas 
ietverta nesenajā Veselības un patērētāju 
izpildaģentūras pasūtītajā pētījumā, parāda, 
ka gari līguma darbības periodi un 
automātiska līguma pagarināšana vai 
līguma pagarināšana klusuciešot rada 
nozīmīgu šķērsli nodrošinātāja maiņai. 
Tāpēc ir vēlams, lai galalietotāji varētu bez 
jebkādiem izdevumiem izbeigt līgumu 

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

viena mēneša brīdinājuma termiņu par 
izbeigšanu. Šādā gadījumā galalietotājiem 
varētu noteikt prasību kompensēt 
nodrošinātājiem subsidētās galiekārtas 
atlikušo vērtību vai jebkuru citu īpašo 
piedāvājumu vērtību proporcionāli laikam.

Or. es

Grozījums Nr. 288
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 289
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 290
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 291
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Savienībās mobilo sakaru tīkls vēl 
aizvien ir sadrumstalots, un neviens tīkls 
neaptver visas dalībvalstis. Rezultātā, lai 
nodrošinātu mobilo sakaru pakalpojumus 
saviem iekšzemes klientiem, kuri ceļo 
Savienības teritorijā, viesabonēšanas 
nodrošinātājiem jāiegādājas 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumi no operatoriem apmeklētajā 
dalībvalstī. Šādas vairumtirdzniecības 
maksas rada būtisku šķērsli 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanai tādā cenu līmenī, kas 
atbilstu iekšzemes mobilo sakaru 
pakalpojumiem. Tādēļ būtu jāpieņem 
turpmāki pasākumi, kas veicinātu šo 
maksu pazemināšanu. Komerciāli vai 
tehniski līgumi starp viesabonēšanas 
nodrošinātājiem, kas ļauj virtuāli 
paplašināt līgumslēdzēju tīklu pārklājumu 
visā Savienības teritorijā, ir paņēmiens, 
kā internalizēt vairumtirdzniecības 
izmaksas. Lai sniegtu atbilstošu stimulu, 
būtu jāpielāgo konkrēti reglamentējošie 
pienākumi, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 531/201226. Jo īpaši gadījumos, kad 
viesabonēšanas nodrošinātāji, izmantojot 
savus tīklus vai divpusējus vai 
daudzpusējus līgumus, nodrošina, ka 
visiem klientiem Savienībā pēc 
noklusējuma tiek piedāvāti 
viesabonēšanas tarifi iekšzemes tarifu 
līmenī, iekšzemes nodrošinātāju 
pienākumam nodrošināt klientiem 
piekļuvi jebkura cita viesabonēšanas 
nodrošinātāja balss, SMS un datu 
pārraides pakalpojumiem nebūtu 
jāattiecas uz šādiem nodrošinātājiem, 

svītrots
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ņemot vērā pārejas periodu, kad šāda 
piekļuve jau tikusi sniegta.
__________________
26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 13. jūnija Regula (EK) 
Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 
publiskajos mobilo sakaru tīklos 
Savienībā (OV L 172, 30.6.2012., 
10. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 292
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Savienībās mobilo sakaru tīkls vēl 
aizvien ir sadrumstalots, un neviens tīkls 
neaptver visas dalībvalstis. Rezultātā, lai 
nodrošinātu mobilo sakaru pakalpojumus 
saviem iekšzemes klientiem, kuri ceļo 
Savienības teritorijā, viesabonēšanas 
nodrošinātājiem jāiegādājas 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumi no operatoriem apmeklētajā 
dalībvalstī. Šādas vairumtirdzniecības 
maksas rada būtisku šķērsli 
viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošināšanai tādā cenu līmenī, kas 
atbilstu iekšzemes mobilo sakaru 
pakalpojumiem. Tādēļ būtu jāpieņem 
turpmāki pasākumi, kas veicinātu šo 
maksu pazemināšanu. Komerciāli vai 
tehniski līgumi starp viesabonēšanas 
nodrošinātājiem, kas ļauj virtuāli 
paplašināt līgumslēdzēju tīklu pārklājumu 
visā Savienības teritorijā, ir paņēmiens, 
kā internalizēt vairumtirdzniecības 
izmaksas. Lai sniegtu atbilstošu stimulu, 
būtu jāpielāgo konkrēti reglamentējošie 
pienākumi, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

svītrots
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Nr. 531/201226. Jo īpaši gadījumos, kad 
viesabonēšanas nodrošinātāji, izmantojot 
savus tīklus vai divpusējus vai 
daudzpusējus līgumus, nodrošina, ka 
visiem klientiem Savienībā pēc 
noklusējuma tiek piedāvāti 
viesabonēšanas tarifi iekšzemes tarifu 
līmenī, iekšzemes nodrošinātāju 
pienākumam nodrošināt klientiem 
piekļuvi jebkura cita viesabonēšanas 
nodrošinātāja balss, SMS un datu 
pārraides pakalpojumiem nebūtu 
jāattiecas uz šādiem nodrošinātājiem, 
ņemot vērā pārejas periodu, kad šāda 
piekļuve jau tikusi sniegta.
__________________
26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 13. jūnija Regula (EK) 
Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 
publiskajos mobilo sakaru tīklos 
Savienībā (OV L 172, 30.6.2012., 
10. lpp.).

Or. de

Grozījums Nr. 293
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Savienībās mobilo sakaru tīkls vēl 
aizvien ir sadrumstalots, un neviens tīkls 
neaptver visas dalībvalstis. Rezultātā, lai 
nodrošinātu mobilo sakaru pakalpojumus 
saviem iekšzemes klientiem, kuri ceļo 
Savienības teritorijā, viesabonēšanas 
nodrošinātājiem jāiegādājas 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumi no operatoriem apmeklētajā 
dalībvalstī. Šādas vairumtirdzniecības 
maksas rada būtisku šķērsli viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanai tādā cenu 
līmenī, kas atbilstu iekšzemes mobilo 

(72) Savienībās mobilo sakaru tīkls vēl 
aizvien ir sadrumstalots, un neviens tīkls 
neaptver visas dalībvalstis. Rezultātā, lai 
nodrošinātu mobilo sakaru pakalpojumus 
saviem iekšzemes klientiem, kuri ceļo 
Savienības teritorijā, viesabonēšanas 
nodrošinātājiem jāiegādājas 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumi no operatoriem apmeklētajā 
dalībvalstī. Šādas vairumtirdzniecības 
maksas rada būtisku šķērsli viesabonēšanas 
pakalpojumu nodrošināšanai tādā cenu 
līmenī, kas atbilstu iekšzemes mobilo 
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sakaru pakalpojumiem. Tādēļ būtu 
jāpieņem turpmāki pasākumi, kas veicinātu 
šo maksu pazemināšanu. Komerciāli vai 
tehniski līgumi starp viesabonēšanas
nodrošinātājiem, kas ļauj virtuāli paplašināt 
līgumslēdzēju tīklu pārklājumu visā 
Savienības teritorijā, ir paņēmiens, kā 
internalizēt vairumtirdzniecības izmaksas. 
Lai sniegtu atbilstošu stimulu, būtu 
jāpielāgo konkrēti reglamentējošie 
pienākumi, kas noteikti Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 531/201226. 
Jo īpaši gadījumos, kad viesabonēšanas 
nodrošinātāji, izmantojot savus tīklus vai 
divpusējus vai daudzpusējus līgumus, 
nodrošina, ka visiem klientiem Savienībā 
pēc noklusējuma tiek piedāvāti 
viesabonēšanas tarifi iekšzemes tarifu 
līmenī, iekšzemes nodrošinātāju 
pienākumam nodrošināt klientiem piekļuvi 
jebkura cita viesabonēšanas nodrošinātāja 
balss, SMS un datu pārraides 
pakalpojumiem nebūtu jāattiecas uz šādiem 
nodrošinātājiem, ņemot vērā pārejas 
periodu, kad šāda piekļuve jau tikusi 
sniegta.

sakaru pakalpojumiem. Tādēļ būtu 
jāpieņem turpmāki pasākumi, kas veicinātu 
šo maksu pazemināšanu, nodrošinātu 
juridisko noteiktību un palīdzētu stabilizēt 
tirgu. Komerciāli vai tehniski līgumi starp 
viesabonēšanas nodrošinātājiem, kas ļauj 
virtuāli paplašināt līgumslēdzēju tīklu 
pārklājumu visā Savienības teritorijā, ir 
paņēmiens, kā internalizēt 
vairumtirdzniecības izmaksas. Lai sniegtu 
atbilstošu stimulu, būtu jāpielāgo konkrēti 
reglamentējošie pienākumi, kas noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 531/201226. Jo īpaši gadījumos, 
kad viesabonēšanas nodrošinātāji, 
izmantojot savus tīklus vai divpusējus vai 
daudzpusējus līgumus, nodrošina, ka 
visiem klientiem Savienībā pēc 
noklusējuma tiek piedāvāti viesabonēšanas 
tarifi iekšzemes tarifu līmenī, iekšzemes 
nodrošinātāju pienākumam nodrošināt 
klientiem piekļuvi jebkura cita 
viesabonēšanas nodrošinātāja balss, SMS 
un datu pārraides pakalpojumiem nebūtu 
jāattiecas uz šādiem nodrošinātājiem, 
ņemot vērā pārejas periodu, kad šāda 
piekļuve jau tikusi sniegta.

__________________ __________________
26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 13. jūnija Regula (EK) 
Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 
publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā 
(OV L 172, 30.6.2012., 10. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 13. jūnija Regula (EK) 
Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 
publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā 
(OV L 172, 30.6.2012., 10. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 294
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Divpusēji vai daudzpusēji 
viesabonēšanas līgumi var ļaut mobilo 

svītrots
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sakaru operatoram raudzīties uz savu 
iekšzemes klientu viesabonēšanu partneru 
tīklos kā uz zināmā mērā līdzvērtīgu 
pakalpojumu nodrošināšanai šādiem 
klientiem savos tīklos ar attiecīgu ietekmi 
uz savu mazumtirdzniecības cenu līmeni 
par šādu virtuālu tīkla pārklājumu visā 
Savienībā. Vairumtirdzniecības līmenī 
šāda kārtība ļautu izstrādāt jaunus 
viesabonēšanas produktus un tādējādi 
paplašinātu izvēli un palielinātu 
konkurenci mazumtirdzniecības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Divpusēji vai daudzpusēji 
viesabonēšanas līgumi var ļaut mobilo 
sakaru operatoram raudzīties uz savu 
iekšzemes klientu viesabonēšanu partneru 
tīklos kā uz zināmā mērā līdzvērtīgu 
pakalpojumu nodrošināšanai šādiem 
klientiem savos tīklos ar attiecīgu ietekmi 
uz savu mazumtirdzniecības cenu līmeni 
par šādu virtuālu tīkla pārklājumu visā 
Savienībā. Vairumtirdzniecības līmenī 
šāda kārtība ļautu izstrādāt jaunus 
viesabonēšanas produktus un tādējādi 
paplašinātu izvēli un palielinātu 
konkurenci mazumtirdzniecības līmenī.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 296
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
73. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Divpusēji vai daudzpusēji
viesabonēšanas līgumi var ļaut mobilo 
sakaru operatoram raudzīties uz savu 
iekšzemes klientu viesabonēšanu partneru 
tīklos kā uz zināmā mērā līdzvērtīgu 
pakalpojumu nodrošināšanai šādiem 
klientiem savos tīklos ar attiecīgu ietekmi 
uz savu mazumtirdzniecības cenu līmeni 
par šādu virtuālu tīkla pārklājumu visā 
Savienībā. Vairumtirdzniecības līmenī šāda 
kārtība ļautu izstrādāt jaunus 
viesabonēšanas produktus un tādējādi 
paplašinātu izvēli un palielinātu 
konkurenci mazumtirdzniecības līmenī.

(73) Komerciālie vai tehniskie
viesabonēšanas līgumi var ļaut mobilo 
sakaru operatoram raudzīties uz savu 
iekšzemes klientu viesabonēšanu partneru 
tīklos kā uz zināmā mērā līdzvērtīgu 
pakalpojumu nodrošināšanai šādiem 
klientiem savos tīklos ar attiecīgu ietekmi 
uz savu mazumtirdzniecības cenu līmeni 
par šādu virtuālu tīkla pārklājumu visā 
Savienībā. Vairumtirdzniecības līmenī šāda 
kārtība ļautu izstrādāt jaunus 
viesabonēšanas produktus un tādējādi 
paplašinātu izvēli un palielinātu 
konkurenci mazumtirdzniecības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Ar Eiropas Digitalizācijas programmu 
un Regulu Nr. 531/2012 ir noteikts 
politikas mērķis — panākt, lai starpība 
starp viesabonēšanas un iekšzemes tarifiem 
tuvinātos nullei. Praktiski tas nozīmē, ka, 
regulāri ceļojot Savienības teritorijā, 
klientiem, kuri pieder pie jebkuras no plašā 
iekšzemes patēriņa kategorijām, kas 
identificētas pēc puses dažādajām 
iekšzemes mazumtirdzniecības paketēm, 
būtu jāspēj droši replicēt tipiskos 
iekšzemes patēriņa ieradumus, kas 
paredzēti viņu attiecīgajās iekšzemes 
pakalpojumu mazumtirdzniecības paketēs, 
bez citām papildu izmaksām kā tikai 
attiecīgajiem iekšzemes tarifiem. Esošajā 
komercpraksē šādas plašas kategorijas var 
noteikt pēc, piemēram, diferencēšanas 
iekšzemes mazumtirdzniecības paketēs 

(74) Ar Eiropas Digitalizācijas programmu 
un Regulu Nr. 531/2012 ir noteikts 
politikas mērķis — panākt, lai starpība 
starp viesabonēšanas un iekšzemes tarifiem 
tuvinātos nullei. Praktiski tas nozīmē, ka, 
regulāri ceļojot Savienības teritorijā, 
klientiem, kuri pieder pie jebkuras no plašā 
iekšzemes patēriņa kategorijām, kas 
identificētas pēc puses dažādajām 
iekšzemes mazumtirdzniecības paketēm, 
būtu jāspēj droši replicēt tipiskos 
iekšzemes patēriņa ieradumus, kas 
paredzēti viņu attiecīgajās iekšzemes 
pakalpojumu mazumtirdzniecības paketēs, 
bez citām papildu izmaksām kā tikai 
attiecīgajiem iekšzemes tarifiem. Esošajā 
komercpraksē šādas plašas kategorijas var 
noteikt pēc, piemēram, diferencēšanas 
iekšzemes mazumtirdzniecības paketēs 
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starp priekšapmaksas un pēcapmaksas 
klientiem; tikai-GSM paketēm (t. i., balss, 
SMS); paketēm, kas pielāgotas dažādam 
patēriņa apjomam; paketēm attiecīgi 
korporatīvai un plaša patēriņa lietošanai; 
mazumtirdzniecības paketēm ar cenām par 
patērēto vienību un tām, kas par fiksētu 
maksu nodrošina noteiktu vienību skaitu 
(piemēram, sarunu minūtes, datu 
megabaitus) neatkarīgi no faktiskā 
patēriņa. Savienības mobilo sakaru tirgos 
klientiem pieejamais plašais 
mazumtirdzniecības tarifu plānu un 
pieejamo pakešu klāsts atbilst dažādajām 
lietotāju prasībām, kas saistās ar 
konkurences tirgus apstākļiem. Minētā 
elastība iekšzemes tirgos būtu jāatspoguļo 
arī Savienības iekšējās viesabonēšanas 
vidē, ņemot vērā, ka pēc viesabonēšanas 
nodrošinātāju vajadzība pēc 
vairumtirdzniecības resursiem no 
neatkarīgiem tīkla operatoriem citās 
dalībvalstīs aizvien var attaisnot 
ierobežojumu noteikšanu, atsaucoties uz 
saprātīgu izmantošanu, ja šādam 
viesabonēšanas patēriņam piemēro 
iekšzemes tarifus.

starp priekšapmaksas un pēcapmaksas 
klientiem; tikai-GSM paketēm (t. i., balss, 
SMS); paketēm, kas pielāgotas dažādam 
patēriņa apjomam; paketēm attiecīgi 
korporatīvai un plaša patēriņa lietošanai; 
mazumtirdzniecības paketēm ar cenām par 
patērēto vienību un tām, kas par fiksētu 
maksu nodrošina noteiktu vienību skaitu 
(piemēram, sarunu minūtes, datu 
megabaitus) neatkarīgi no faktiskā 
patēriņa. Savienības mobilo sakaru tirgos 
klientiem pieejamais plašais 
mazumtirdzniecības tarifu plānu un 
pieejamo pakešu klāsts atbilst dažādajām 
lietotāju prasībām, kas saistās ar 
konkurences tirgus apstākļiem. Minētā 
elastība iekšzemes tirgos būtu jāatspoguļo 
arī Savienības iekšējās viesabonēšanas 
vidē, ņemot vērā, ka pēc viesabonēšanas 
nodrošinātāju vajadzība pēc 
vairumtirdzniecības resursiem no 
neatkarīgiem tīkla operatoriem citās 
dalībvalstīs aizvien var attaisnot 
ierobežojumu noteikšanu, atsaucoties uz 
saprātīgu izmantošanu, ja šādam 
viesabonēšanas patēriņam piemēro 
iekšzemes tarifus. Īpaši jānovērš tāda 
izmantošana, kas pārsniedz parasto 
viesabonēšanas patēriņu, un arbitrāžas 
ietekme, jo pretējā gadījumā varētu tikt 
nelabvēlīgi ietekmēti konkurējošie 
iekšzemes tirgi un stimuli ieguldīt 
infrastruktūrā.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai lietotāji nemainītu iekšzemes pakalpojumu sniedzēju pret viesabonēšanas 
nodrošinātāju, kurš nav veicis nekādus ieguldījumus lietotāja dalībvalsts infrastruktūrā. 
Tādēļ viesabonēšanas patēriņam jānosaka taisnīgi izmantošanas limiti, izvairoties no 
arbitrāžas ietekmes, kas pretējā gadījumā radītu ievērojamu risku nodrošinātājiem un kavētu 
ieguldījumus jaunos infrastruktūras objektos.

Grozījums Nr. 298
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Ar Eiropas Digitalizācijas programmu 
un Regulu Nr. 531/2012 ir noteikts 
politikas mērķis — panākt, lai starpība 
starp viesabonēšanas un iekšzemes tarifiem 
tuvinātos nullei. Praktiski tas nozīmē, ka, 
regulāri ceļojot Savienības teritorijā, 
klientiem, kuri pieder pie jebkuras no plašā 
iekšzemes patēriņa kategorijām, kas 
identificētas pēc puses dažādajām 
iekšzemes mazumtirdzniecības paketēm, 
būtu jāspēj droši replicēt tipiskos 
iekšzemes patēriņa ieradumus, kas 
paredzēti viņu attiecīgajās iekšzemes 
pakalpojumu mazumtirdzniecības paketēs, 
bez citām papildu izmaksām kā tikai 
attiecīgajiem iekšzemes tarifiem. Esošajā 
komercpraksē šādas plašas kategorijas var 
noteikt pēc, piemēram, diferencēšanas 
iekšzemes mazumtirdzniecības paketēs 
starp priekšapmaksas un pēcapmaksas 
klientiem; tikai-GSM paketēm (t. i., balss, 
SMS); paketēm, kas pielāgotas dažādam 
patēriņa apjomam; paketēm attiecīgi 
korporatīvai un plaša patēriņa lietošanai; 
mazumtirdzniecības paketēm ar cenām par 
patērēto vienību un tām, kas par fiksētu 
maksu nodrošina noteiktu vienību skaitu 
(piemēram, sarunu minūtes, datu 
megabaitus) neatkarīgi no faktiskā 
patēriņa. Savienības mobilo sakaru tirgos 
klientiem pieejamais plašais 
mazumtirdzniecības tarifu plānu un 
pieejamo pakešu klāsts atbilst dažādajām 
lietotāju prasībām, kas saistās ar 
konkurences tirgus apstākļiem. Minētā 
elastība iekšzemes tirgos būtu jāatspoguļo 
arī Savienības iekšējās viesabonēšanas 
vidē, ņemot vērā, ka pēc viesabonēšanas 
nodrošinātāju vajadzība pēc 
vairumtirdzniecības resursiem no 
neatkarīgiem tīkla operatoriem citās 
dalībvalstīs aizvien var attaisnot 
ierobežojumu noteikšanu, atsaucoties uz 
saprātīgu izmantošanu, ja šādam 

(74) Ar Eiropas Digitalizācijas programmu 
un Regulu Nr. 531/2012 ir noteikts 
politikas mērķis — panākt, lai starpība 
starp viesabonēšanas un iekšzemes tarifiem 
tuvinātos nullei. Praktiski tas nozīmē, ka, 
regulāri ceļojot Savienības teritorijā, 
klientiem, kuri pieder pie jebkuras no plašā 
iekšzemes patēriņa kategorijām, kas 
identificētas pēc puses dažādajām 
iekšzemes mazumtirdzniecības paketēm, 
būtu jāspēj droši replicēt tipiskos 
iekšzemes patēriņa ieradumus, kas 
paredzēti viņu attiecīgajās iekšzemes 
pakalpojumu mazumtirdzniecības paketēs, 
bez citām papildu izmaksām kā tikai 
attiecīgajiem iekšzemes tarifiem. Esošajā 
komercpraksē šādas plašas kategorijas var 
noteikt pēc, piemēram, diferencēšanas 
iekšzemes mazumtirdzniecības paketēs 
starp priekšapmaksas un pēcapmaksas 
klientiem; tikai-GSM paketēm (t. i., balss, 
SMS); paketēm, kas pielāgotas dažādam 
patēriņa apjomam; paketēm attiecīgi 
korporatīvai un plaša patēriņa lietošanai; 
mazumtirdzniecības paketēm ar cenām par 
patērēto vienību un tām, kas par fiksētu 
maksu nodrošina noteiktu vienību skaitu 
(piemēram, sarunu minūtes, datu 
megabaitus) neatkarīgi no faktiskā 
patēriņa. Savienības mobilo sakaru tirgos 
klientiem pieejamais plašais 
mazumtirdzniecības tarifu plānu un 
pieejamo pakešu klāsts atbilst dažādajām 
lietotāju prasībām, kas saistās ar 
konkurences tirgus apstākļiem. Minētā 
elastība iekšzemes tirgos būtu jāatspoguļo 
arī Savienības iekšējās viesabonēšanas 
vidē, ņemot vērā, ka pēc viesabonēšanas 
nodrošinātāju vajadzība pēc 
vairumtirdzniecības resursiem no 
neatkarīgiem tīkla operatoriem citās 
dalībvalstīs aizvien var attaisnot 
ierobežojumu noteikšanu, atsaucoties uz 
saprātīgu izmantošanu, ja šādam 
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viesabonēšanas patēriņam piemēro 
iekšzemes tarifus.

viesabonēšanas patēriņam piemēro 
iekšzemes tarifus. Tas nepieciešams tādēļ, 
lai nepieļautu anormālu vai krāpniecisku 
izmantošanu, kā arī arbitrāžas scenāriju 
īstenošanu, kas varētu ietekmēt 
konkurējošus iekšzemes tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Ar Eiropas Digitalizācijas programmu 
un Regulu Nr. 531/2012 ir noteikts 
politikas mērķis — panākt, lai starpība 
starp viesabonēšanas un iekšzemes tarifiem 
tuvinātos nullei. Praktiski tas nozīmē, ka, 
regulāri ceļojot Savienības teritorijā, 
klientiem, kuri pieder pie jebkuras no plašā 
iekšzemes patēriņa kategorijām, kas 
identificētas pēc puses dažādajām 
iekšzemes mazumtirdzniecības paketēm, 
būtu jāspēj droši replicēt tipiskos 
iekšzemes patēriņa ieradumus, kas 
paredzēti viņu attiecīgajās iekšzemes 
pakalpojumu mazumtirdzniecības paketēs, 
bez citām papildu izmaksām kā tikai 
attiecīgajiem iekšzemes tarifiem. Esošajā 
komercpraksē šādas plašas kategorijas var 
noteikt pēc, piemēram, diferencēšanas 
iekšzemes mazumtirdzniecības paketēs 
starp priekšapmaksas un pēcapmaksas 
klientiem; tikai-GSM paketēm (t. i., balss, 
SMS); paketēm, kas pielāgotas dažādam 
patēriņa apjomam; paketēm attiecīgi 
korporatīvai un plaša patēriņa lietošanai; 
mazumtirdzniecības paketēm ar cenām par 
patērēto vienību un tām, kas par fiksētu 
maksu nodrošina noteiktu vienību skaitu 
(piemēram, sarunu minūtes, datu 
megabaitus) neatkarīgi no faktiskā 
patēriņa. Savienības mobilo sakaru tirgos 

(74) Ar Eiropas Digitalizācijas programmu 
un Regulu Nr. 531/2012 ir noteikts 
politikas mērķis — panākt, lai starpība 
starp viesabonēšanas un iekšzemes tarifiem 
tuvinātos nullei. Praktiski tas nozīmē, ka, 
regulāri ceļojot Savienības teritorijā, 
klientiem, kuri pieder pie jebkuras no plašā 
iekšzemes patēriņa kategorijām, kas 
identificētas pēc puses dažādajām 
iekšzemes mazumtirdzniecības paketēm, 
būtu jāspēj droši replicēt tipiskos 
iekšzemes patēriņa ieradumus, kas 
paredzēti viņu attiecīgajās iekšzemes 
pakalpojumu mazumtirdzniecības paketēs, 
bez citām papildu izmaksām kā tikai 
attiecīgajiem iekšzemes tarifiem. Esošajā 
komercpraksē šādas plašas kategorijas var 
noteikt pēc, piemēram, diferencēšanas 
iekšzemes mazumtirdzniecības paketēs 
starp priekšapmaksas un pēcapmaksas 
klientiem; tikai-GSM paketēm (t. i., balss, 
SMS); paketēm, kas pielāgotas dažādam 
patēriņa apjomam; paketēm attiecīgi 
korporatīvai un plaša patēriņa lietošanai; 
mazumtirdzniecības paketēm ar cenām par 
patērēto vienību un tām, kas par fiksētu 
maksu nodrošina noteiktu vienību skaitu 
(piemēram, sarunu minūtes, datu 
megabaitus) neatkarīgi no faktiskā 
patēriņa. Savienības mobilo sakaru tirgos 
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klientiem pieejamais plašais 
mazumtirdzniecības tarifu plānu un 
pieejamo pakešu klāsts atbilst dažādajām 
lietotāju prasībām, kas saistās ar 
konkurences tirgus apstākļiem. Minētā 
elastība iekšzemes tirgos būtu jāatspoguļo
arī Savienības iekšējās viesabonēšanas 
vidē, ņemot vērā, ka pēc viesabonēšanas 
nodrošinātāju vajadzība pēc 
vairumtirdzniecības resursiem no 
neatkarīgiem tīkla operatoriem citās 
dalībvalstīs aizvien var attaisnot 
ierobežojumu noteikšanu, atsaucoties uz 
saprātīgu izmantošanu, ja šādam 
viesabonēšanas patēriņam piemēro 
iekšzemes tarifus.

klientiem pieejamais plašais 
mazumtirdzniecības tarifu plānu un 
pieejamo pakešu klāsts atbilst dažādajām 
lietotāju prasībām, kas saistās ar 
konkurences tirgus apstākļiem. Minētā 
elastība iekšzemes tirgos būtu jāatspoguļo 
arī Savienības iekšējās viesabonēšanas 
vidē, ņemot vērā, ka pēc viesabonēšanas 
nodrošinātāju vajadzība pēc 
vairumtirdzniecības resursiem no 
neatkarīgiem tīkla operatoriem citās 
dalībvalstīs aizvien var attaisnot 
ierobežojumu noteikšanu, atsaucoties uz 
saprātīgu izmantošanu, ja šādam 
viesabonēšanas patēriņam piemēro 
iekšzemes tarifus. Tas ļauj novērst 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas negatīvi 
ietekmētu konkurenci valstī.

Or. de

Grozījums Nr. 300
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
74.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74a) Regulā (ES) Nr. 531/2012 minētie 
strukturālie pasākumi, kuru mērķis ir 
palielināt konkurenci viesabonēšanas 
tirgū, piemēram, vietējā datu savienojuma 
risinājuma (Local Break-Out Solution —
LBO) un atsaistes mehānisma ieviešana, 
ir svarīgs solis ceļā uz mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas maksas atcelšanu. 
Mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
maksas pakāpeniska atcelšana jāveic 
pakārtoti vairumtirdzniecības tarifu 
ierobežojumu samazināšanai, tādējādi 
radot vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
visiem operatoriem Savienības mērogā, 
un šajā sakarībā Komisija līdz 2015. gada 
1. jūlijam iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Ministru padomei atbilstošus 
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priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
74.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74b) Lai radītu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus visiem tirgus operatoriem, 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuves nodrošināšanā jāievēro 
nediskriminējoši noteikumi, nešķirojot 
iekšzemes un ārvalstu operatorus, tostarp 
arī attiecībā uz vairumtirdzniecības 
piekļuves pakalpojumiem, kas tiek sniegti 
iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumu 
nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Tā kā pirmām kārtām viesabonēšanas 
nodrošinātājiem pašiem būtu jāizvērtē 
saprātīgs apjoms attiecībā uz balss, SMS 
un datu pārraidi, ko iekļaut iekšzemes 
tarifos dažādu mazumtirdzniecības pakešu 
ietvaros, valstu regulatīvajām iestādēm 
būtu jāuzrauga tas, kā viesabonēšanas 
nodrošinātāji piemēro šādus saprātīgus 
izmantošanas ierobežojumus, un 
jānodrošina, ka līgumos patērētājam 
skaidrā un nepārprotamā veidā 
ierobežojumi ir konkrēti definēti attiecībā 

(75) Tā kā pirmām kārtām viesabonēšanas 
nodrošinātājiem pašiem būtu jāizvērtē 
saprātīgs apjoms attiecībā uz balss, SMS 
un datu pārraidi, ko iekļaut iekšzemes 
tarifos dažādu mazumtirdzniecības pakešu 
ietvaros, valstu regulatīvajām iestādēm 
būtu jāuzrauga tas, kā viesabonēšanas 
nodrošinātāji piemēro šādus saprātīgus 
izmantošanas ierobežojumus, un 
jānodrošina, ka līgumos patērētājam 
skaidrā un nepārprotamā veidā 
ierobežojumi ir konkrēti definēti attiecībā 



PE524.835v01-00 122/206 AM\1012835LV.doc

LV

uz detalizētu kvantificētu informāciju. Šādi 
rīkojoties, valstu kompetentajām iestādēm 
būtu maksimāli jāņem vērā attiecīgie 
BEREC norādījumi. Minētajos 
norādījumos BEREC būtu jānosaka dažādi 
lietošanas modeļi, kas balstīti uz balss, datu 
pārraides un SMS lietošanas tendencēm 
Savienības līmenī, kā arī tas, kā mainās 
prasības attiecībā uz bezvadu datu patēriņu.

uz detalizētu kvantificētu informāciju. Šādi 
rīkojoties, valstu kompetentajām iestādēm 
būtu maksimāli jāņem vērā attiecīgie 
BEREC norādījumi. Minētajos 
norādījumos BEREC, pamatojoties uz 
iepriekš veiktas sabiedriskās apspriešanas 
rezultātiem, būtu jānosaka dažādi 
lietošanas modeļi, kas balstīti uz balss, datu 
pārraides un SMS lietošanas tendencēm
Savienības līmenī, kā arī tas, kā mainās 
prasības attiecībā uz bezvadu datu patēriņu.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Tā kā pirmām kārtām viesabonēšanas 
nodrošinātājiem pašiem būtu jāizvērtē 
saprātīgs apjoms attiecībā uz balss, SMS 
un datu pārraidi, ko iekļaut iekšzemes 
tarifos dažādu mazumtirdzniecības pakešu 
ietvaros, valstu regulatīvajām iestādēm 
būtu jāuzrauga tas, kā viesabonēšanas 
nodrošinātāji piemēro šādus saprātīgus 
izmantošanas ierobežojumus, un 
jānodrošina, ka līgumos patērētājam 
skaidrā un nepārprotamā veidā 
ierobežojumi ir konkrēti definēti attiecībā 
uz detalizētu kvantificētu informāciju. Šādi 
rīkojoties, valstu kompetentajām iestādēm 
būtu maksimāli jāņem vērā attiecīgie 
BEREC norādījumi. Minētajos 
norādījumos BEREC būtu jānosaka dažādi 
lietošanas modeļi, kas balstīti uz balss, datu 
pārraides un SMS lietošanas tendencēm 
Savienības līmenī, kā arī tas, kā mainās 
prasības attiecībā uz bezvadu datu patēriņu.

(75) Tā kā pirmām kārtām viesabonēšanas 
nodrošinātājiem pašiem būtu jāizvērtē 
saprātīgs apjoms attiecībā uz balss, SMS 
un datu pārraidi, ko iekļaut iekšzemes 
tarifos dažādu mazumtirdzniecības pakešu 
ietvaros, valstu regulatīvajām iestādēm 
būtu jāuzrauga tas, kā viesabonēšanas 
nodrošinātāji piemēro šādus saprātīgus 
izmantošanas ierobežojumus, un 
jānodrošina, ka līgumos patērētājam 
skaidrā un nepārprotamā veidā 
ierobežojumi ir konkrēti definēti attiecībā 
uz detalizētu kvantificētu informāciju. Šādi 
rīkojoties, valstu kompetentajām iestādēm 
būtu maksimāli jāņem vērā attiecīgie 
BEREC norādījumi, pamatojoties uz 
sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. 
Minētajos norādījumos BEREC būtu 
jānosaka dažādi lietošanas modeļi, kas 
balstīti uz balss, datu pārraides un SMS 
lietošanas tendencēm Savienības līmenī, kā 
arī tas, kā mainās prasības attiecībā uz 
bezvadu datu patēriņu.

Or. de
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Grozījums Nr. 304
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Tā kā pirmām kārtām viesabonēšanas 
nodrošinātājiem pašiem būtu jāizvērtē 
saprātīgs apjoms attiecībā uz balss, SMS 
un datu pārraidi, ko iekļaut iekšzemes 
tarifos dažādu mazumtirdzniecības pakešu 
ietvaros, valstu regulatīvajām iestādēm 
būtu jāuzrauga tas, kā viesabonēšanas 
nodrošinātāji piemēro šādus saprātīgus 
izmantošanas ierobežojumus, un 
jānodrošina, ka līgumos patērētājam 
skaidrā un nepārprotamā veidā 
ierobežojumi ir konkrēti definēti attiecībā 
uz detalizētu kvantificētu informāciju. Šādi 
rīkojoties, valstu kompetentajām iestādēm 
būtu maksimāli jāņem vērā attiecīgie 
BEREC norādījumi. Minētajos 
norādījumos BEREC būtu jānosaka dažādi 
lietošanas modeļi, kas balstīti uz balss, datu 
pārraides un SMS lietošanas tendencēm 
Savienības līmenī, kā arī tas, kā mainās 
prasības attiecībā uz bezvadu datu patēriņu.

(75) Tā kā pirmām kārtām viesabonēšanas 
nodrošinātājiem pašiem būtu jāizvērtē 
saprātīgs apjoms attiecībā uz balss, SMS 
un datu pārraidi, ko iekļaut iekšzemes 
tarifos dažādu mazumtirdzniecības pakešu 
ietvaros, valstu regulatīvajām iestādēm 
būtu jāuzrauga tas, kā viesabonēšanas 
nodrošinātāji piemēro šādus saprātīgus 
izmantošanas ierobežojumus, un 
jānodrošina, ka līgumos patērētājam 
skaidrā un nepārprotamā veidā 
ierobežojumi ir konkrēti definēti attiecībā 
uz detalizētu kvantificētu informāciju. Šādi 
rīkojoties, valstu kompetentajām iestādēm 
būtu maksimāli jāņem vērā attiecīgie 
BEREC norādījumi. Minētajos 
norādījumos BEREC, apspriežoties ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm
būtu jānosaka dažādi lietošanas modeļi, kas 
balstīti uz balss, datu pārraides un SMS 
lietošanas tendencēm Savienības līmenī, kā 
arī tas, kā mainās prasības attiecībā uz 
bezvadu datu patēriņu.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
75.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75a) Lai gan III Viesabonēšanas regula 
ar tās strukturālajiem pasākumiem radīs 
tirgū lielāku konkurenci, nevar cerēt, ka 
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tā viena pati radīs situāciju, kurā 
patērētāji varēs paļāvīgi replicēt savus 
piederības dalībvalstī patēriņa ieradumus, 
ceļojot ārvalstīs, un tādējādi pielikt 
punktu viesabonēšanas papildmaksai visā 
Eiropā. Tādēļ 37. panta pamatā ir 
Viesabonēšanas regula, sniedzot stimulu 
operatoriem nodrošināt viesabonēšanu 
par iekšzemes cenām. Ar šo priekšlikumu 
tiek mainīti viesabonēšanas 
vairumtirdzniecības tarifu ierobežojumi, 
kas stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā, un 
ieviests vēl lielāks vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifu samazinājums 
2015. gada 1. jūlijā tā, lai ļautu visiem 
iekšzemes pakalpojumu sniedzējiem 
internalizēt vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas izdevumus un 
pakāpeniski, no 2014. gada 1. jūlija,
ieviest viesabonēšanas pakalpojumus par 
iekšzemes cenām. Ierosinātais režīms ir 
izstrādāts tā, lai stimulētu samazinātās 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
maksas nodošanu patērētājiem, 
nodrošinot viesabonēšanas pakalpojumus 
par iekšzemes tarifiem, ar nosacījumu, ka 
viesabonēšana tiek nodrošināta visā 
Savienībā un ka patērētāji Savienībā 
laikus gūst labumu no šādiem 
piedāvājumiem. Tajā pašā laikā 
priekšlikumā paredzēts nepieciešamais 
līdzsvars, kas ļautu operatoriem pielāgot 
savus mazumtirdzniecības piedāvājumus 
un pakāpeniski nodrošināt tiem visus 
patērētāju pamatieguvumus. Bez 
ierosinātā vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifu samazinājuma nav 
iedomājams, ka paredzētajā laikposmā 
operators viens pats visā Savienībā varētu 
nodrošināt viesabonēšanu iekšzemes 
tarifu līmenī.

Or. en

Pamatojums

Grozījums sniedz iespēju mazumtirdzniecības piedāvājumus ar pazeminātu viesabonēšanas 
maksu — „ceļo, bet jūties kā mājās” — ieviest jau no 2014. gada 1. jūlija, bet no 2015. gada 
1. jūlija piedāvāt pakalpojumus „ceļo, bet jūties kā mājās” visiem mobilo sakaru lietotājiem 



AM\1012835LV.doc 125/206 PE524.835v01-00

LV

ES.

Grozījums Nr. 306
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
75.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75a) Kopā ar Komisiju, BEREC 
vajadzētu uzņemties atbildību par to, lai 
nodrošinātu, ka mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas maksas pakāpeniska
atcelšana neradītu cenu pieaugumu 
iekšzemes tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
76. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(76) Lai ieviestu skaidrību un juridisko 
noteiktību, jānosaka termiņš
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
papildmaksas galīgai atcelšanai, kuras 
samazināšana tika sākta, pieņemot
Regulu (EK) Nr. 717/2007. Pirms šīs 
mazumtirdzniecības papildmaksas 
pilnīgas atcelšanas vēl vairāk jāsamazina 
vairumtirdzniecības tarifi un jāsaskaņo 
maksa par mobilo sakaru terminēšanas 
pakalpojumiem, nosakot to ļoti zemā 
apmērā visā ES, lai nodrošinātu patiesi 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem 
telekomunikāciju operatoriem.

Or. en
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Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs vidējais iekšzemes pakalpojumu tarifs ir mazāks par EUR 0,05. 
Saglabājot balss viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības cenu pašreizējā 
apmērā — EUR 0,05 pēc 2016. gada 1. jūlija, kad operatori būs spiesti pieprasīt 
viesabonēšanas klientiem tādu pašu maksu kā iekšzemes klientiem, tiktu radīti nopietni
traucējumi tirgū. Tā kā mobilo sakaru operatori no 2016. gada 1. jūlija konkurēs Eiropas 
tirgū, mobilo sakaru terminēšanas pakalpojumu tarifi jāsaskaņo, lai radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 308
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
76. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(76) Turklāt, lai gan dažas dalībvalstis ir 
krasi samazinājušas maksu par mobilo 
sakaru terminēšanas (MST)
pakalpojumiem, tās apmērs dažādās 
dalībvalstīs joprojām būtiski atšķiras, un 
tādēļ nākotnē var rasties vajadzība 
pieņemt saistošus tiesību aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
77. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77) Lai nodrošinātu BEREC darbībām 
stabilitāti un stratēģisko virsvadību, 
BEREC Regulatoru valde būtu jāpārstāv 
pilna laika priekšsēdētājam, ko, ņemot vērā 
nopelnus, prasmes, zināšanas par 
elektronisko sakaru tirgiem un tirgus 
dalībniekiem, kā arī pieredzi saistībā ar 
uzraudzību un regulējumu, pēc Regulatoru 
valdes organizētas atklātas atlases 

(77) Lai nodrošinātu BEREC darbībām 
stabilitāti un stratēģisko virsvadību, 
BEREC Regulatoru valde uz ierobežotu 
laiku būtu jāpārstāv pilna laika 
priekšsēdētājam, ko, ņemot vērā nopelnus, 
prasmes, zināšanas par elektronisko sakaru 
tirgiem un tirgus dalībniekiem, kā arī 
pieredzi saistībā ar uzraudzību un 
regulējumu, pēc Regulatoru valdes 
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procedūras ar komisijas līdzdalību ievēlē 
Regulatoru valde. Pirmā Regulatoru valdes 
priekšsēdētāja iecelšanai Komisijai cita 
starpā būtu jāsastāda pretendentu saraksts, 
ņemot vērā nopelnus, prasmes, zināšanas 
par elektronisko sakaru tirgiem un tirgus 
dalībniekiem, kā arī pieredzi saistībā ar 
uzraudzību un regulējumu. Nākamajām 
iecelšanas reizēm saskaņā ar šo regulu 
sastādītā ziņojumā būtu jāpārskata iespēja 
izmantot Komisijas sastādītu pretendentu 
sarakstu. Tādējādi BEREC birojs sastāvētu 
no Regulatoru valdes priekšsēdētāja, 
Vadības komitejas un administratīvā 
vadītāja.

organizētas atklātas atlases procedūras ar 
komisijas līdzdalību ievēlē Regulatoru 
valde. Pirmā Regulatoru valdes 
priekšsēdētāja iecelšanai Komisijai cita 
starpā būtu jāsastāda pretendentu saraksts, 
ņemot vērā nopelnus, prasmes, zināšanas 
par elektronisko sakaru tirgiem un tirgus 
dalībniekiem, kā arī pieredzi saistībā ar 
uzraudzību un regulējumu. Nākamajām 
iecelšanas reizēm saskaņā ar šo regulu 
sastādītā ziņojumā būtu jāpārskata iespēja 
izmantot Komisijas sastādītu pretendentu 
sarakstu. Tādējādi BEREC birojs sastāvētu 
no Regulatoru valdes priekšsēdētāja, 
Vadības komitejas un administratīvā 
vadītāja.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) elektronisko sakaru pakalpojumu un 
tīklu nodrošinātāji ir tiesīgi, spējīgi un 
stimulēti attīstīt, paplašināt un ekspluatēt 
savus tīklus un sniegt pakalpojumus 
neatkarīgi no tā, kur sakaru nodrošinātājs 
veic uzņēmējdarbību vai kurā Savienības 
dalībvalstī atrodas tā klienti;

a) elektronisko sakaru pakalpojumu un 
tīklu nodrošinātāji ir tiesīgi, spējīgi un 
stimulēti attīstīt, paplašināt un ekspluatēt 
savus tīklus un sniegt sadarbspējīgus 
pakalpojumus Eiropas līmenī, 
pamatojoties uz standartizētiem atklātiem 
datiem un formātiem, neatkarīgi no tā, kur 
sakaru nodrošinātājs veic uzņēmējdarbību 
vai kurā Savienības dalībvalstī atrodas tā 
klienti;

Or. it

Grozījums Nr. 311
Gunnar Hökmark

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

a) elektronisko sakaru pakalpojumu un 
tīklu nodrošinātāji ir tiesīgi, spējīgi un 
stimulēti attīstīt, paplašināt un ekspluatēt 
savus tīklus un sniegt pakalpojumus 
neatkarīgi no tā, kur sakaru nodrošinātājs 
veic uzņēmējdarbību vai kurā Savienības 
dalībvalstī atrodas tā klienti;

a) elektronisko sakaru pakalpojumu un 
tīklu nodrošinātāji ir tiesīgi, spējīgi un 
stimulēti attīstīt, paplašināt un ekspluatēt 
savus tīklus pārrobežas reģionos visas 
Eiropas mērogā un sniegt pakalpojumus 
neatkarīgi no tā, kur sakaru nodrošinātājs 
veic uzņēmējdarbību vai kurā Savienības 
dalībvalstī atrodas tā klienti;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir 
tiesības un iespējas izmantot 
konkurētspējīgus, drošus un uzticamus 
elektronisko sakaru pakalpojumus ar 
vienotiem noteikumiem, lai garantētu 
augstus viņu personas datu aizsardzības, 
privātuma un drošības standartus, 
neatkarīgi no tā, no kuras Savienības 
dalībvalsts tie tiek sniegti, un tie netiek 
apgrūtināti ar pārrobežu ierobežojumiem 
vai nepamatotām papildu izmaksām.

Or. it

Grozījums Nr. 313
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) risinātu jautājumu par 
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viesabonēšanas sakaru papildmaksas 
pakāpenisku atcelšanu visā Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 314
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošinātu vienkāršotus, paredzamus 
un vienveidīgus regulatīvos nosacījumus 
attiecībā uz galvenajiem 
administratīvajiem un komerciālajiem 
parametriem, tostarp atsevišķu tādu 
pienākumu proporcionalitāti, kurus var 
uzlikt saskaņā ar tirgus analīzi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 315
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicinātu ilgtspējīgu konkurenci 
vienotajā tirgū un Savienības 
konkurētspēju pasaulē, kā arī attiecīgi 
samazinātu nozarei specifisku tirgus 
regulējumu, kad šie mērķi ir sasniegti;

b) veicinātu ilgtspējīgu konkurenci 
vienotajā tirgū un attiecīgi samazinātu 
nozarei specifisku tirgus regulējumu, kad 
šie mērķi ir sasniegti;

Or. es

Pamatojums

Nosakot ES regulā jaunu mērķi, proti, veicināt ES konkurētspēju pasaulē, palielināsies 
juridiskā nenoteiktība.
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Grozījums Nr. 316
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicinātu ilgtspējīgu konkurenci 
vienotajā tirgū un Savienības 
konkurētspēju pasaulē, kā arī attiecīgi 
samazinātu nozarei specifisku tirgus 
regulējumu, kad šie mērķi ir sasniegti;

b) veicinātu Savienības konkurētspēju 
pasaulē, kā arī samazinātu nozarei 
specifisku tirgus regulējumu attiecībā uz 
ilgtspējīgas konkurences sasniegšanu 
vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sekmētu inovatīvu un augstas kvalitātes 
pakalpojumu sniegšanu;

d) sekmētu inovatīvu un augstas kvalitātes 
pakalpojumu sniegšanu, piemēram, 
izmantojot atklātos datus standarta 
sadarbspējīgos formātos, kurus 
apkopojumos glabā paši operatori un ar 
kuru palīdzību nav iespējams noteikt 
atsevišķus lietotājus, lai veicinātu jaunu 
papildvērtības pakalpojumu un 
lietojumprogrammu izstrādi nolūkā 
izveidot, piemēram, „viedās pilsētas” 
saskaņā ar Eiropas Digitalizācijas 
programmas mērķiem;

Or. it

Grozījums Nr. 318
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sekmētu inovatīvu un augstas kvalitātes 
pakalpojumu sniegšanu;

d) sekmētu gan inovatīvu un augstas 
kvalitātes pakalpojumu sniegšanu, gan 
pieejamu piekļuvi platjoslas sakariem, 
īpaši ņemot vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu, kā arī bezpeļņas nozares 
operatoru, kuri sniedz internetpiekļuves 
pakalpojumus, ieguldījumu un 
vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 319
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sekmētu inovatīvu un augstas kvalitātes 
pakalpojumu sniegšanu;

d) sekmētu inovatīvu un augstas kvalitātes 
pakalpojumu sniegšanu un pienācīgu 
piekļuvi platjoslai;

Or. es

Grozījums Nr. 320
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) veicinātu ilgtspējīgu konkurenci 
vienotajā tirgū un nodrošinātu šajā tirgū 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem 
konkurējošiem dalībniekiem attiecībā uz 
kārtību un noteikumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 321
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) nodrošinātu vienkāršotus, 
paredzamus un vienveidīgus regulatīvos 
nosacījumus attiecībā uz galvenajiem 
administratīvajiem un komerciālajiem 
parametriem, tostarp atsevišķu tādu 
pienākumu proporcionalitāti, kurus var 
noteikt saskaņā ar tirgus analīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) nodrošinātu vienlīdzīgas attieksmes 
ievērošanu pret visām interneta 
datplūsmām, tās nediskriminējot, 
neierobežojot un neradot interferenci 
neatkarīgi no sūtītāja, saņēmēja, veida, 
satura, ierīces, pakalpojuma vai 
lietojumprogrammas;

Or. en

Grozījums Nr. 323
Werner Langen, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) nodrošinātu vienotus sākotnējos 
nosacījumus un konkurences apstākļus 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēju un informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēju vidū;

Or. de

Grozījums Nr. 324
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) radītu taisnīgus konkurences 
apstākļus elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzēju un informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzēju vidū;

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā pieaugošo konverģenci, reglamentēto telekomunikāciju pakalpojumu un interneta 
pakalpojumu sniedzēju vidū ir jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi.

Grozījums Nr. 325
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a sagatavotu vienotu tiesisko 
regulējumu gan attiecībā uz elektronisko 
sakaru pakalpojumu sniedzējiem, gan 
informācijas pakalpojumu sniedzējiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 326
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ES vienoto atļauju Eiropas elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem;

a) ES vienotās standarta paziņojuma 
veidlapas ieviešanu, kas katrai dalībvalstij 
nodrošinās visu atļaujas piešķiršanas 
procedūrai vajadzīgo informāciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 327
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) regulatīvo nosacījumu turpmāku 
konverģenci attiecībā uz to tiesisko 
aizsardzības līdzekļu nepieciešamību un 
samērīgumu, kuru nodrošināšanu valstu 
regulatīvās iestādes noteikušas par Eiropas
elektronisko sakaru nodrošinātāju 
pienākumu;

b) regulatīvo nosacījumu turpmāku 
konverģenci attiecībā uz to tiesisko 
aizsardzības līdzekļu nepieciešamību un 
samērīgumu, kuru nodrošināšanu valstu 
regulatīvās iestādes noteikušas par 
elektronisko sakaru nodrošinātāju 
pienākumu;

Or. ro

Grozījums Nr. 328
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) tādu nepamatotu papildmaksu
pakāpenisku pārtraukšanu, kas noteiktas 

f) viesabonēšanas pakāpenisku 
pārtraukšanu Savienībā.
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sakariem Savienības iekšienē un 
viesabonēšanai Savienībā.

Or. pt

Grozījums Nr. 329
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) „ES vienotā atļauja” ir tiesiskais 
satvars, kas, pamatojoties uz vispārējo 
atļauju piederības dalībvalstī un saskaņā 
ar šo regulu, piemērojams Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātājam visā 
Savienībā;

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 330
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kas ir Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātāja galvenā uzņēmējdarbības 
vieta;

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 331
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 332
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 333
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) „harmonizēts radiofrekvenču spektrs 
bezvadu platjoslas sakariem” ir 
radiofrekvenču spektrs, kura pieejamības 
un efektīvas izmantošanas nosacījumi ir 
harmonizēti Savienības līmenī, jo īpaši 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 676/2002/EK27, un kuru 

8) „harmonizēts radiofrekvenču spektrs 
bezvadu platjoslas sakariem” ir 
radiofrekvenču spektrs, kura pieejamības, 
efektivitātes un primārās izmantošanas 
nosacījumi ir harmonizēti Savienības 
līmenī saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
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izmanto elektronisko sakaru 
pakalpojumiem, kas nav apraides 
pakalpojumi;

Lēmumu Nr. 676/2002/EK27, un kuru 
izmanto elektronisko sakaru 
pakalpojumiem, kas nav apraides 
pakalpojumi;

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 335
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 337
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 338
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) „tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punkts” ir mazas jaudas un maza darbības 
attāluma neliela iekārta, kas nodrošina 
piekļuvi bezvadu tīklam un kas var būt un 
var nebūt daļa no publiskā zemes mobilo 
sakaru tīkla, un aprīkota ar vienu vai 
vairākām vizuāli neuzkrītošām antenām, 
sabiedrībai nodrošinot bezvadu piekļuvi 
elektronisko sakaru tīkliem neatkarīgi no 
pamattīkla topoloģijas;

9) „tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punkts” ir mazas jaudas un maza darbības 
attāluma neliela iekārta, kas nodrošina 
piekļuvi bezvadu tīklam, izmantojot 
licencētu radiofrekvenču spektru vai 
licencēta un bezlicences frekvenču 
spektra kopumu, un kas var būt un var 
nebūt daļa no publiskā zemes mobilo 
sakaru tīkla, un aprīkota ar vienu vai 
vairākām vizuāli neuzkrītošām antenām, 
sabiedrībai nodrošinot bezvadu piekļuvi 
elektronisko sakaru tīkliem neatkarīgi no 
pamattīkla topoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 339
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) „lokālais radiotīkls” (RLAN) ir mazas 10) „lokālais radiotīkls” (RLAN) ir mazas 
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jaudas un maza darbības attāluma bezvadu 
piekļuves sistēma ar zemu interferences 
risku attiecībā uz citām šādām sistēmām, 
ko tuvumā izmanto citi lietotāji, 
neekskluzīvi lietojot spektru, kura 
pieejamības un efektīvas izmantošanas 
nosacījumi šajā nolūkā ir harmonizēti 
Savienības līmenī;

jaudas un maza darbības attāluma bezvadu 
piekļuves sistēma ar zemu interferences 
risku attiecībā uz citām šādām sistēmām, 
ko tuvumā izmanto citi lietotāji, bez 
licences lietojot spektru, kura pieejamības 
un efektīvas izmantošanas nosacījumi šajā 
nolūkā ir harmonizēti Savienības līmenī, 
neietekmējot bezlicences režīmu, kurā nav 
paredzētas nekādas normatīvās 
aizsardzības tiesības, ne arī tiesības radīt 
kaitīgu interferenci attiecībā uz 
licencētām radiofrekvenču sistēmām 
attiecīgajā joslā vai blakus esošajās joslās;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 341
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „nodrošinātas pakalpojumu kvalitātes 
(ASQ) savienojamības produkts” ir 
produkts, kurš ir darīts pieejams interneta 

svītrots
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protokola (IP) apmaiņas punktā, ļaujot 
klientiem izveidot IP savienojumu starp 
starpsavienojuma punktu un vienu vai 
vairākiem pieslēgumpunktiem fiksētā tīkla 
un ļaujot sasniegt noteiktus pilna 
savienojuma tīkla veiktspējas līmeņus, un 
kuru izmanto, lai galalietotājiem sniegtu 
specifiskus pakalpojumus ar noteiktu 
garantētu pakalpojumu kvalitāti, ko 
nosaka atbilstīgi noteiktiem parametriem;

Or. en

Grozījums Nr. 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 343
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 344
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 345
Petra Kammerevert
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) „tīmekļa neitralitāte” ir princips, kas 
nosaka vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu 
pret visām interneta datplūsmām, tās 
nediskriminējot, neierobežojot un neradot 
interferenci neatkarīgi no sūtītāja, 
saņēmēja, veida, satura, ierīces, 
pakalpojuma vai lietojumprogrammas 
veida;

Or. en

Grozījums Nr. 347
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 14. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

14) „interneta piekļuves pakalpojums” ir 
publiski pieejams elektronisko sakaru 
pakalpojums, kas nodrošina interneta 
savienojamību un tādējādi gandrīz visu 
internetam pieslēgto punktu savienojamību 
neatkarīgi no izmantotās tīkla tehnoloģijas; 
dalībvalstis nosaka atbilstošas minimālās 
prasības attiecībā uz interneta piekļuves 
pakalpojumu kvalitāti, kuras pastāvīgi 
papildina atbilstoši tehnoloģiskajai 
attīstībai; interneta piekļuves pakalpojums 
dod galalietotājiem iespēju izmantot visas 
interneta lietojumprogrammas saskaņā ar 
labāko centienu principu; vienīgais 
izņēmums ir atbilstoši pamatota datu 
plūsmas pārvaldība, kas pieļaujama 
gadījumos, kad tās piemērošanai ir 
skaidri noteikti priekšnoteikumi;

Or. de

Grozījums Nr. 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

14) „atklāta interneta piekļuves 
pakalpojums” ir publiski pieejams 
elektronisko sakaru pakalpojums, kas 
nodrošina interneta savienojamību tādā 
kvalitātes līmenī, lai atspoguļotu 
panākumus tehnoloģiju jomā, un tādējādi 
nodrošina visu internetam pieslēgto 
punktu savienojamību neatkarīgi no 
izmantotās tīkla tehnoloģijas un bez 
jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz 
legāla satura apmaiņu. Tas sniedz iespēju 
galalietotājiem izpildīt jebkuru 
lietojumprogrammu, izmantojot interneta 
elektronisko sakaru funkciju. 
Neierobežotas interneta piekļuves 
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pakalpojums ir izstrādāts, pamatojoties uz 
principu „darīt visu iespējamo”, kā 
izņēmumu pieļaujot vienīgi samērīgu 
datplūsmas tehniskās pārvaldības 
pasākumu vai tiesas rīkojuma īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 349
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

14) „interneta piekļuves pakalpojums” ir 
publiski pieejams elektronisko sakaru 
pakalpojums, kas nodrošina interneta 
savienojamību un tādējādi gandrīz visu 
internetam pieslēgto punktu savienojamību 
neatkarīgi no izmantotās tīkla tehnoloģijas. 
Tas galalietotājiem sniedz iespēju izpildīt 
jebkuru lietojumprogrammu, izmantojot 
elektronisko sakaru tīklu, pamatojoties uz 
labāko centienu principu;

Or. fr

Grozījums Nr. 350
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

14) „interneta piekļuves pakalpojums” ir 
publiski pieejams elektronisko sakaru 
pakalpojums, kas nodrošina interneta 
savienojamību un tādējādi gandrīz visu 
internetam pieslēgto punktu savienojamību 
neatkarīgi no izmantotās tīkla tehnoloģijas. 
Tas sniedz iespēju galalietotājiem izpildīt 
jebkuru lietojumprogrammu, izmantojot 
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interneta elektronisko sakaru tīklu;

Or. en

Grozījums Nr. 351
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 352
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Papildu precizējums attiecībā uz dažādām ierīcēm.
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Grozījums Nr. 353
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums vai 
jebkāds cits pakalpojums, kuru nodrošina 
un pārvalda tikai slēgtos elektroniskos 
sakaru tīklos un nelaiž tirgū vai 
neizmanto interneta aizstāšanas nolūkā
un kurš kā tāds pielietojumā vai 
funkcionāli ir identisks atvērta interneta
saturam, lietojumprogrammām vai 
pakalpojumiem. Specializēts pakalpojums 
ir pieļaujams tikai pamatotu tehnisku un 
materiālu iemeslu dēļ, kuri prevalē pār 
saimnieciskajām interesēm, lai varētu 
īpašā kvalitātē piedāvāt kritiskas reāllaika 
lietojumprogrammas. Tam raksturīgi 
skaidri noteikti un garantēti, atbilstoši 
saskaņoti pakalpojuma kvalitātes 
parametri, kas kalpo par pamatu 
visaptverošai pārvaldībai, kura ietver gan 
specializēto pakalpojuma nodrošinātāju, 
gan abonenta slēgšanas jautājumus. 
Specializēts pakalpojums nedrīkst 
aprobežoties ar pakalpojuma 
nodrošinātāja kontrolētu pieslēgšanas 
punktu;

Or. de

Grozījums Nr. 354
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums vai 
jebkāds cits pakalpojums, kurš nodrošina

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

tīklos, izmantojot interneta protokolu, 
kurā paredzēta stingra piekļuves kontrole, 
un kas netiek laists tirgū internetpiekļuves 
pakalpojuma aizstāšanas nolūkā un nav 
funkcionāli identisks pakalpojumiem, kas 
pieejami publiskās interneta piekļuves 
pakalpojuma ietvaros;

Or. en

Pamatojums

Grozījums iesniegts, pamatojoties uz BEREC definīciju, kurā ir uzsvērts, ka specializēto 
pakalpojumu nevar nodrošināt internetā, kas darbojas atbilstoši principam „darīt visu 
iespējamo”, bet tā darbība ir jānodrošina atsevišķi, proti, „slēgtā tīklā ar stingru piekļuves 
kontroli”. Turklāt ar specializēto pakalpojumu nedrīkst replicēt nevienu internetā jau esošo 
pakalpojumu, jo citādi ar to vienkārši tiktu apiets tīkla neitralitātes princips.

Grozījums Nr. 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums, ko 
nodrošina slēgtos elektronisko sakaru 
tīklos, izmantojot interneta protokolu, 
kurā paredzēta stingra piekļuves kontrole, 
un kas netiek laists tirgū vai izmantots 
internetpiekļuves pakalpojuma 
aizstāšanas nolūkā un nav funkcionāli 
identisks pakalpojumiem, kas pieejami 
publiskās interneta piekļuves pakalpojuma 
ietvaros;

Or. en
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Grozījums Nr. 356
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums, ko 
nodrošina slēgtos elektronisko sakaru 
tīklos, izmantojot interneta protokolu, 
kurā paredzēta stingra piekļuves kontrole, 
un kas netiek laists tirgū vai izmantots 
internetpiekļuves pakalpojuma 
aizstāšanas nolūkā un nav funkcionāli 
identisks pakalpojumiem, kas pieejami 
publiskās interneta piekļuves pakalpojuma 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums vai 
jebkāds cits pakalpojums, kuru piedāvā un 
kura darbību nodrošina slēgtā 
elektronisko sakaru tīklā, izmantojot 
interneta protokolu, kurš balstīts uz 
stingru piekļuves kontroli, un šādu 
pakalpojumu nelaiž tirgū un plaši 
neizmanto interneta piekļuves pakalpojuma 
aizstāšanas nolūkā;

Or. en
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Grozījums Nr. 358
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums vai 
jebkāds cits pakalpojums, kurš nodrošina 
spēju piekļūt specifiskam saturam, 
lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, 
vai to kombinācijai un kura tehniskie 
raksturlielumi tiek kontrolēti pilnā 
savienojumā vai dod iespēju nosūtīt datus 
noteiktam skaitam iesaistīto personu vai 
galalietotāju, ko nodrošina un izmanto 
slēgtā elektronisko sakaru tīklā, 
izmantojot interneta protokolu. Attiecībā 
uz šiem tīkliem veic stingras 
pieņemamības pārbaudes. Specializēto 
pakalpojumu nedrīkst izmantot interneta 
piekļuves pakalpojuma aizstāšanas nolūkā;

Or. de

Grozījums Nr. 359
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums vai 
jebkāds cits pakalpojums, kurš nodrošina 
spēju piekļūt specifiskam saturam, 
lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, 
vai to kombinācijai un kura tehniskie 
raksturlielumi tiek kontrolēti pilnā 
savienojumā vai dod iespēju nosūtīt vai 
saņemt datus no noteikta skaita iesaistīto 
personu vai galalietotāju, un šādu 

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums vai 
jebkāds cits pakalpojums, kurā tiek 
izmantots interneta protokols, kas
noteiktam personu skaitam nodrošina 
optimizētu piekļuvi specifiskam saturam, 
lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, 
vai to kombinācijai un kura tehniskie 
raksturlielumi tiek kontrolēti, izmantojot
datplūsmas pārvaldību, kas tiek veikta, lai 
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pakalpojumu nelaiž tirgū un plaši 
neizmanto interneta piekļuves pakalpojuma 
aizstāšanas nolūkā;

nodrošinātu atbilstošus pakalpojuma 
raksturlielumus, un šādu pakalpojumu 
nelaiž tirgū un plaši neizmanto interneta 
piekļuves pakalpojuma aizstāšanas nolūkā;

Or. en

Pamatojums

Specializēto pakalpojumu kontroli pilnā savienojumā ne vienmēr ir tehniski iespējams vai 
atsevišķos gadījumos pat nav paredzēts nodrošināt, jo ir iespējams optimizēt tikai kādu datu 
pārraidīšanas maršruta posmu. Tāpat nav arī skaidrs, vai pilnīga kontrole visā savienojumā 
ir iespējama mobilo sakaru datu savienojumu gadījumā. Turklāt ir skaidri norādīts, ka 
optimizētā piekļuve jau ietver datplūsmas pārvaldību.

Grozījums Nr. 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums vai 
jebkāds cits pakalpojums, kurš nodrošina 
spēju piekļūt vai izmantot specifisku 
saturu, lietojumprogrammas vai 
pakalpojumus, vai to kombinācijas, lai 
nodrošinātu atbilstošus raksturlielumus
pilnā savienojumā. Specializētā 
pakalpojuma darbību nodrošina slēgtos 
elektronisko sakaru tīklos, un tādējādi tas 
darbojas pilnībā nošķirti no 
internetpiekļuves pakalpojumiem, un to 
nelaiž tirgū un neizmanto interneta 
piekļuves pakalpojuma aizstāšanas nolūkā;

Or. en

Grozījums Nr. 361
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 15. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums, kurš 
nodrošina spēju piekļūt specifiskam 
saturam, lietojumprogrammām vai 
pakalpojumiem, vai to kombinācijai un 
kuram piemēro piekļuves kontroli, un
kura tehniskie raksturlielumi tiek 
kontrolēti, izmantojot datplūsmas 
pārvaldību, lai nodrošinātu atbilstošus 
pakalpojuma raksturlielumus, vai dod 
iespēju nosūtīt vai saņemt datus no noteikta 
skaita iesaistīto personu vai galalietotāju,
un šādu pakalpojumu nelaiž tirgū un plaši 
neizmanto interneta piekļuves pakalpojuma 
aizstāšanas nolūkā;

Or. en

Grozījums Nr. 362
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 363
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES vienotā atļauja Atļaujas piešķiršanas noteikumu 
saskaņošana un vienkāršošana

Or. ro

Grozījums Nr. 364
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Jebkuram elektronisko sakaru 
nodrošinātājam, kurš ir reģistrēts 
Savienībā, ir tiesības nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 
visā Savienībā un īstenot tiesības, kas 
saistītas ar šādu tīklu un pakalpojumu 
nodrošināšanu ikvienā dalībvalstī, kurā tas 
darbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

tiesības nodrošināt elektronisko sakaru 
tīklus un pakalpojumus visā Savienībā un 
īstenot tiesības, kas saistītas ar šādu tīklu 
un pakalpojumu nodrošināšanu ikvienā 
dalībvalstī, kurā tas darbojas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK, kas grozīta ar 
Direktīvu 2009/140/EK, 3. pantu, 
pamatojoties uz paziņojumu katrai 
attiecīgajai dalībvalstij. Paziņojuma 
formāts ir vienots ES standarta formāts 
saskaņā ar 4. pantu.

Or. ro

Grozījums Nr. 366
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot Regulu (ES) Nr. 531/2012,
Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājam jāievēro noteikumi un 
nosacījumi, ko saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem piemēro attiecīgajā 
dalībvalstī, ja vien šajā regulā nav noteikts 
citādi.

2. Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājam jāievēro noteikumi un 
nosacījumi, ko saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem piemēro attiecīgajā 
dalībvalstī.

Or. ro

Grozījums Nr. 367
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/20/EK 
12. panta, Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājam pienākumu segt 
uzņēmējdalībvalstī piemērojamās 
administratīvās maksas var uzlikt tikai 

svītrots
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tad, ja attiecīgajā dalībvalstī tā gada 
apgrozījums elektronisko sakaru 
pakalpojumu jomā par 0,5 % pārsniedz 
kopējo apgrozījumu valsts elektronisko 
sakaru pakalpojumu nozarē. Iekasējot šīs 
maksas, ņem vērā tikai attiecīgajā 
dalībvalstī sniegto elektronisko sakaru 
pakalpojumu apgrozījumu.

Or. ro

Grozījums Nr. 368
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 369
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

apstākļos ievēro vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem elektronisko sakaru
nodrošinātājiem neatkarīgi no dalībvalsts, 
kurā tie reģistrēti.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Elektronisko sakaru nodrošinātājiem
objektīvi līdzvērtīgās situācijās ir tiesības 
saņemt vienlīdzīgu attieksmi no dažādu 
dalībvalstu regulatīvajām iestādēm.

Or. ro

Grozījums Nr. 371
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja uzņēmumu starpā notiek strīds, kurā 
ir iesaistīts Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājs un kurš radies par 
pienākumiem, kas uzņēmējdalībvalstī 
piemērojami saskaņā ar 
Direktīvām 2002/19/EK, 2002/20/EK, 
2002/21/EK un 2002/22/EK, šo regulu vai 
Regulu (ES) Nr. 531/2012, Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātājs var 
apspriesties ar piederības dalībvalsts 
regulatīvo iestādi, kas var sniegt 
atzinumu, lai nodrošinātu konsekventas 
regulējuma prakses izveidi. Valsts 
regulatīvā iestāde uzņēmējdalībvalstī 

svītrots
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rūpīgi ņem vērā atzinumu, ko, lemjot par 
strīdu, izdevusi piederības dalībvalsts 
regulatīvā iestāde.

Or. ro

Grozījums Nr. 372
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātāji, kuriem šīs regulas spēkā 
stāšanās dienā ir tiesības nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus un 
pakalpojumus vairāk nekā vienā 
dalībvalstī, 4. pantā minēto paziņojumu 
iesniedz ne vēlāk kā 2016. gada 1. jūlijā.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 373
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņošanas procedūra, kas jāievēro 
Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem

Standarta paziņojuma formāts

Or. ro

Grozījums Nr. 374
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts



AM\1012835LV.doc 159/206 PE524.835v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājs sācis darbību vismaz vienā 
dalībvalstī, tas saskaņā ar šo regulu 
iesniedz vienu atsevišķu paziņojumu 
piederības dalībvalsts regulatīvajai 
iestādei.

1. Komisija pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām pusēm un BEREC un ne 
vēlāk kā 2014. gada 30. decembrī pieņem 
īstenošanas aktus, lai noteiktu 
paziņojuma standarta formātu.

Or. ro

Grozījums Nr. 375
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā ietver deklarāciju par 
elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 
nodrošināšanu vai plānu sākt šādu 
nodrošināšanu, sniedzot vienīgi šādu 
informāciju:

svītrots

a) sakaru nodrošinātāja nosaukums, tā 
juridiskais statuss un forma, reģistrācijas 
numurs, ja sakaru nodrošinātājs ir 
reģistrēts komercreģistrā vai citā līdzīgā 
publiskā reģistrā, galvenās 
uzņēmējdarbības vietas ģeogrāfiskā 
adrese, kontaktpersona, īss apraksts par 
tīkliem vai pakalpojumiem, kuri tiek 
nodrošināti vai kurus plānots nodrošināt, 
tostarp norādot piederības dalībvalsti;
b) uzņēmējdalībvalsts(-is), kur tiešā veidā 
vai ar meitasuzņēmuma starpniecību tiek 
nodrošināti pakalpojumi un tīkli vai kur 
tos plānots nodrošināt; ja tos nodrošina 
meitasuzņēmums, norāda tā nosaukumu, 
juridisko statusu un formu, ģeogrāfisko 
adresi, reģistrācijas numuru, ja 
uzņēmējdalībvalstī sakaru nodrošinātājs 
ir reģistrēts komercreģistrā vai citā līdzīgā 
publiskā reģistrā, un attiecīgā 
meitasuzņēmuma kontaktpersonu, kā arī 
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attiecīgās uzņēmējdarbības jomas. Ja 
meitasuzņēmumu kopīgi pārvalda divi vai 
vairāki elektronisko sakaru nodrošinātāji, 
kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta 
atrodas dažādās dalībvalstīs, 
meitasuzņēmums norāda, kura no 
mātesuzņēmumu dalībvalstīm ir atbilstīgā 
piederības dalībvalsts šīs regulas izpratnē, 
un to attiecīgi paziņo attiecīgās piederības 
dalībvalsts mātesuzņēmums.

Or. ro

Grozījums Nr. 376
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piederības dalībvalsts regulatīvajai 
iestādei visas izmaiņas attiecībā uz 
informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 
2. punktu, dara zināmas viena mēneša 
laikā pēc izmaiņu veikšanas. Ja 
paziņojamās izmaiņas attiecas uz plānoto 
elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 
nodrošināšanu uzņēmējdalībvalstī, uz 
kuru neattiecas iepriekšējas paziņošanas 
pienākums, Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājs var sākt darbību minētajā 
uzņēmējdalībvalstī pēc attiecīgās 
informācijas paziņošanas dienas.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 377
Silvia-Adriana Ţicău

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

4. Ja šajā pantā noteiktais paziņošanas 
pienākums netiek ievērots, ir pārkāpti 
kopīgie nosacījumi, kas piemērojami 
Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājam piederības dalībvalstī.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 378
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piederības dalībvalsts regulatīvā iestāde 
informāciju, ko tā saņēmusi saskaņā ar 
2. punktu, un visas saistībā ar šo 
informāciju veiktās izmaiņas saskaņā ar 
3. punktu pārsūta attiecīgo 
uzņēmējdalībvalstu regulatīvajām 
iestādēm un BEREC birojam vienas 
nedēļas laikā pēc šādas informācijas vai 
jebkādu izmaiņu saņemšanas.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 379
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātāja pieprasījuma piederības 
dalībvalsts regulatīvā iestāde sniedz 
deklarāciju saskaņā ar Direktīvas 
2002/20/EK 9. pantu, norādot, ka uz 
attiecīgo uzņēmumu attiecas ES vienotās 

svītrots



PE524.835v01-00 162/206 AM\1012835LV.doc

LV

atļaujas prasība.

Or. ro

Grozījums Nr. 380
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja viena vai vairākas valstu regulatīvās 
iestādes dažādās dalībvalstīs uzskata, ka 
saskaņā ar 2. punktu sniegtajā 
paziņojumā norādītā informācija par 
piederības dalībvalsti vai jebkādas 
izmaiņas sniegtajā informācijā, kas ir 
pieejama saskaņā ar 3. punktu, neatbilst 
vai vairs neatbilst galvenajai 
uzņēmējdarbības vietai saskaņā ar šo 
regulu, tā šo lietu nodod Komisijai, 
pamatojot iemeslus, uz kuriem tā 
balstījusi savu novērtējumu. Pārsūtītā 
paziņojuma kopiju nosūta BEREC 
birojam informācijai. Pirms tam 
attiecīgajam Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājam un strīdā iesaistītās 
piederības dalībvalsts regulatīvajai 
iestādei dodot iespēju paust savu viedokli, 
Komisija trīs mēnešu laikā pēc 
paziņojuma pārsūtīšanas pieņem lēmumu, 
ar kuru nosaka attiecīgā uzņēmuma 
piederības dalībvalsti saskaņā ar šo 
regulu.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 381
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Atbilstība ES vienotās atļaujas 
piešķiršanas nosacījumiem
1. Katras attiecīgās dalībvalsts regulatīvā 
iestāde saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem, ar kuriem tā īsteno 
Direktīvas 2002/20/EK 10. pantā minētās 
procedūras, pārrauga un nodrošina, ka 
Eiropas elektronisko sakaru nodrošinātāji 
atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas 
saskaņā ar 3. pantu piemērojami minētās 
dalībvalsts teritorijā.
2. Uzņēmējdalībvalsts regulatīvā iestāde 
pārsūta piederības dalībvalsts 
regulatīvajai iestādei visu attiecīgo 
informāciju par atsevišķiem pasākumiem, 
kas pieņemti attiecībā uz Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātāju, lai 
nodrošinātu atbilstību noteikumiem un 
nosacījumiem, kas saskaņā ar 3. pantu 
piemērojami tās teritorijā.

Or. ro

Grozījums Nr. 382
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 383
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Mazumtirdzniecības maksas atcelšana

Sākot no 2015. gada 1. jūlija, 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
nenosaka nekādu maksu viesabonēšanas 
klientiem visās dalībvalstīs papildus 
maksai par iekšzemes līmeņa mobilo 
sakaru pakalpojumiem par visiem 
veiktiem vai saņemtiem regulētiem 
viesabonēšanas zvaniem, visām nosūtītām 
regulētām viesabonēšanas SMS ziņām, 
visām nosūtītām viesabonēšanas MMS 
ziņām vai visiem izmantotiem regulētiem 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem, kā 
arī nekādu kopējo maksu par galiekārtu 
vai pakalpojuma izmantošanu ārvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Izpildes pasākumu koordinēšana
1. Piemērojot 6. pantu, piederības 
dalībvalsts regulatīvā iestāde veic 
uzraudzības vai izpildes pasākumus, kuri 
saistīti ar elektronisko sakaru 
pakalpojumu vai tīklu, kas nodrošināts 
citā dalībvalstī vai kas radījis kaitējumu 
citā dalībvalstī, attiecībā uz tiem ievērojot 
tikpat lielu rūpību, ar kādu tā attiektos 
pret attiecīgo elektronisko sakaru 
pakalpojumu vai tīklu piederības 
dalībvalstī.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
ir iespējams izsniegt juridiskos 
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dokumentus, kas attiecas uz pasākumiem, 
kuri pieņemti saskaņā ar 5. un 6. pantu.

Or. ro

Grozījums Nr. 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 386
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šī iedaļa attiecas uz harmonizētu 
radiofrekvenču spektru, kas izmantojams 
bezvadu platjoslas sakariem, un tajā 
ietvertos noteikumus interpretē atbilstīgi 
attiecīgajām Direktīvas 2002/21/EK (īpaši 
tās 8.a un 9. panta) daļām, kā arī atbilstīgi 
radiofrekvenču spektra politikas 
programmai.

Or. en
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Grozījums Nr. 387
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šī iedaļa attiecas uz harmonizētu 
radiofrekvenču spektru 
Direktīvas 2009/140/EK un
Direktīvas 676/2002/EK nozīmē, kas 
izmantojams bezvadu platjoslas sakariem 
atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 8.a un
9. panta noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 388
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šī iedaļa attiecas uz harmonizētu 
radiofrekvenču spektru, kas izmantojams 
bezvadu platjoslas sakariem, atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
8.a un 9. panta noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 389
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šī iedaļa attiecas uz harmonizētu 
radiofrekvenču spektru, kas izmantojams 
bezvadu platjoslas sakariem, atbilstīgi 
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Direktīvas 2002/21/EK 8.a un 9. panta 
noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 390
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šī iedaļa attiecas uz harmonizētu 
radiofrekvenču spektru, kas izmantojams 
bezvadu platjoslas sakariem, atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK 8.a un 9. pantam.

Or. fr

Grozījums Nr. 391
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šī iedaļa attiecas uz harmonizētu 
radiofrekvenču spektru.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

labumu no nodevām, kas noteiktas, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču spektra resursu 
optimālu izmantošanu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK 13. pantu, un 
organizēt un izmantot savu radiofrekvenču 
spektru sabiedriskās kārtības, sabiedrības 
drošības, aizsardzības un tādu vispārējas 
intereses mērķu īstenošanas nolūkos kā 
kultūras, valodu un plašsaziņas līdzekļu 
daudzveidības veicināšana, piemēram, 
nodrošinot radio un televīzijas 
programmu pārraides.

Or. de

Grozījums Nr. 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šī iedaļa neskar dalībvalstu tiesības gūt 
labumu no nodevām, kas noteiktas, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču spektra resursu 
optimālu izmantošanu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK 13. pantu, un 
organizēt un izmantot savu radiofrekvenču 
spektru sabiedriskās kārtības, sabiedrības 
drošības un aizsardzības nolūkos, ņemot 
vērā vispārējas nozīmes mērķus, 
piemēram, kultūras daudzveidību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu, kā arī 
visu radiofrekvenču spektra lietotāju 
intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Jean-Pierre Audy

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

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

2. Šī iedaļa neskar dalībvalstu tiesības gūt 
labumu no nodevām, kas noteiktas, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču spektra resursu 
optimālu izmantošanu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK 13. pantu, un 
organizēt un izmantot savu radiofrekvenču 
spektru sabiedriskās kārtības, sabiedrības 
drošības un aizsardzības nolūkos, kā arī 
īstenot vispārējas nozīmes mērķus, jo īpaši 
audiovizuālās un plašsaziņas līdzekļu 
politikas kontekstā.

Or. fr

Grozījums Nr. 395
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šī iedaļa neskar dalībvalstu tiesības gūt 
labumu no nodevām, kas noteiktas, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču spektra resursu 
optimālu izmantošanu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK 13. pantu, un 
organizēt un izmantot savu radiofrekvenču 
spektru sabiedriskās kārtības, sabiedrības 
drošības un aizsardzības nolūkos un 
papildus vispārējas nozīmes mērķu
īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz 
audiovizuālo un plašsaziņas līdzekļu 
politiku.

Or. de

Grozījums Nr. 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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

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

2. Šī iedaļa neskar dalībvalstu tiesības gūt 
labumu no nodevām, kas noteiktas, lai 
nodrošinātu radiofrekvenču spektra resursu 
optimālu izmantošanu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK 13. pantu, un 
organizēt un izmantot savu radiofrekvenču 
spektru sabiedriskās kārtības, sabiedrības 
drošības un aizsardzības nolūkos vai 
nolūkā īstenot tādus vispārējas nozīmes 
mērķus kā kultūras daudzveidība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īstenojot šajā iedaļā piešķirtās 
pilnvaras, Komisija rūpīgi ņem vērā visus 
attiecīgos atzinumus, ko sniegusi ar 
Komisijas Lēmumu 2002/622/EK28

izveidotā Radiofrekvenču spektra politikas 
grupa.

svītrots

__________________
28 Komisijas 2002. gada 26. jūlija 
Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido 
radiofrekvenču spektra politikas grupu 
(OV L 198, 27.7.2002., 49. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 398
Patrizia Toia

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

3. Īstenojot šajā iedaļā piešķirtās pilnvaras, 
Komisija rūpīgi ņem vērā visus attiecīgos 
atzinumus, ko sniegusi ar Komisijas 
Lēmumu 2002/622/EK28 izveidotā 
Radiofrekvenču spektra politikas grupa.

3. Īstenojot šajā iedaļā piešķirtās pilnvaras, 
Komisija rūpīgi ņem vērā visus attiecīgos 
atzinumus, ko sniegusi ar Komisijas 
Lēmumu 2002/622/EK28 izveidotā 
Radiofrekvenču spektra politikas grupa, kā 
arī BEREC pieņemtās norādes un 
pamatnostādnes par tās kompetencē 
ietilpstošiem jautājumiem.

__________________ __________________
28 Komisijas 2002. gada 26. jūlija 
Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido 
radiofrekvenču spektra politikas grupu 
(OV L 198, 27.7.2002., 49. lpp.).

28 Komisijas 2002. gada 26. jūlija 
Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido 
radiofrekvenču spektra politikas grupu 
(OV L 198, 27.7.2002., 49. lpp.).

Or. it

Grozījums Nr. 399
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īstenojot šajā iedaļā piešķirtās pilnvaras, 
Komisija rūpīgi ņem vērā visus attiecīgos 
atzinumus, ko sniegusi ar Komisijas 
Lēmumu 2002/622/EK28 izveidotā 
Radiofrekvenču spektra politikas grupa.

3. Īstenojot šajā iedaļā piešķirtās pilnvaras, 
Komisija rūpīgi ņem vērā visus attiecīgos 
atzinumus, ko sniegusi BEREC.

__________________ __________________
28 Komisijas 2002. gada 26. jūlija 
Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido 
radiofrekvenču spektra politikas grupu 
(OV L 198, 27.7.2002., 49. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 400
Catherine Trautmann
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Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Dažu ar individuālo radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību nodošanu vai 

iznomāšanu saistīto aspektu saskaņošana 
un to termiņi

1. Neskarot Direktīvu 2002/21/EK un 
konkurences noteikumu piemērošanu 
uzņēmumiem, attiecībā uz radiofrekvenču 
spektra vai atsevišķu tā daļu izmantošanas 
tiesību nodošanu vai iznomāšanu, kā 
norādīts Lēmuma Nr. 243/2012/ES 
6. panta 8. punktā, piemēro šādus 
noteikumus:
a) dalībvalstis detalizētu aktuālo 
informāciju par visām šādām 
izmantošanas tiesībām dara publiski 
pieejamu standartizētā veidā elektroniski;
b) dalībvalstis nedrīkst liegt atļauju šādu 
tiesību nodošanai vai iznomāšanai esošam 
šādu izmantošanas tiesību turētājam;
c) gadījumos, uz kuriem neattiecas 
b) apakšpunkta noteikumi, dalībvalstis var 
liegt nodošanu vienīgi tādā gadījumā, ja 
tiek konstatēts, ka pastāv nepārprotams 
risks, ka jaunais tiesību turētājs nespēs 
izpildīt spēkā esošos izmantošanas tiesību 
nosacījumus;
d) gadījumos, uz kuriem neattiecas 
b) apakšpunkts, dalībvalstis nedrīkst liegt
šādu tiesību iznomāšanu, ja nododošais 
turētājs arī turpmāk uzņemas saistības 
par izmantošanas tiesību spēkā esošo 
nosacījumu izpildi.
2. Administratīvā maksa, kas 
uzņēmumiem tiek noteikta saistībā ar 
spektra nodošanas vai iznomāšanas 
pieteikuma apstrādi, sedz vienīgi 
administratīvās izmaksas, kas rodas 
pieteikuma apstrādes procesā, tostarp par 
tādu papildpasākumu veikšanu kā, 
piemēram, jaunu izmantošanas tiesību 
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izsniegšana. Šo maksu nosaka objektīvā, 
pārredzamā un samērīgā veidā, samazinot 
papildu administratīvās un vienlaicīgi 
radītās papildu izmaksas līdz minimālam 
apmēram. Attiecībā uz maksu, kas tiek 
noteikta saskaņā ar šo punktu, piemēro 
Direktīvas 2002/20/EK 12. panta 
2. punkta noteikumus.
3. Visas spektra izmantošanas tiesības 
piešķir uz termiņu, kas nav mazāks par 
20 gadiem, un visos gadījumos uz 
termiņu, kas ir piemērots ieguldījumu un 
konkurences stimulēšanai un neveicina 
radiofrekvenču spektra nepietiekamu 
izmantošanu vai uzkrāšanu. Dalībvalstis 
var piešķirt izmantošanas tiesības uz 
nenoteiktu laiku.
4. Dalībvalstis var paredzēt samērīgu un 
nediskriminējošu tiesību atsaukšanu, lai 
nodrošinātu efektīvu spektra 
izmantošanu, tostarp arī nolūkā īstenot 
spektra pārvaldību, nacionālās drošības 
vajadzībām, licences noteikumu 
pārkāpumu, saskaņotu joslas 
izmantošanas izmaiņu un nodevu 
nemaksāšanas gadījumā.
5. Visu spēkā esošo spektra izmantošanas 
tiesību termiņš ar šo regulu tiek 
pagarināts līdz 20 gadiem, sākot no 
piešķiršanas datuma, neskarot citus ar 
šādām izmantošanas tiesībām un 
nenoteikta termiņa izmantošanas tiesībām 
saistītos nosacījumus.
6. Minimālā 20 gadu licences termiņa 
ieviešana nedrīkst traucēt regulatoriem 
izsniegt pagaidu licences un sekundārās 
saskaņotas joslas izmantošanas licences.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Dažu ar individuālo radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību nodošanu, 
iznomāšanu vai koplietošanu un saistīto 
aspektu saskaņošana un to termiņi
1. Neskarot konkurences noteikumu 
piemērošanu uzņēmumiem, attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra vai atsevišķu tā 
daļu izmantošanas tiesību nodošanu, 
iznomāšanu vai koplietošanu, kā norādīts 
Lēmuma Nr. 243/2012/ES 6. panta 
8. punktā, piemēro šādus noteikumus:
a) dalībvalstis detalizētu aktuālo 
informāciju par visām šādām 
izmantošanas tiesībām dara publiski 
pieejamu standartizētā veidā elektroniski;
b) dalībvalstis nedrīkst liegt atļauju šādu 
tiesību nodošanai vai iznomāšanai esošam 
šādu izmantošanas tiesību turētājam;
c) gadījumos, uz kuriem neattiecas 
b) apakšpunkta noteikumi, dalībvalstis var 
liegt nodošanu vienīgi tādā gadījumā, ja 
tiek konstatēts, ka pastāv nepārprotams 
risks, ka jaunais tiesību turētājs nespēs 
izpildīt spēkā esošos izmantošanas tiesību 
nosacījumus;
d) gadījumos, uz kuriem neattiecas 
b) apakšpunkts, dalībvalstis nedrīkst liegt
šādu tiesību iznomāšanu, ja nododošais 
turētājs arī turpmāk uzņemas saistības 
par izmantošanas tiesību spēkā esošo 
nosacījumu izpildi;
e) dalībvalstīm jāveicina licencēta 
radiofrekvenču spektra piekļuves 
koplietošana pašreizējā atļauju 
izsniegšanas režīma ietvaros. Dalībvalsts 
var paredzēt koplietošanu, lai nodrošinātu 
efektīvu radiofrekvenču spektra 
izmantošanu.
2. Administratīvā maksa, kas 
uzņēmumiem tiek noteikta saistībā ar 
spektra nodošanas, iznomāšanas vai 
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koplietošanas pieteikuma apstrādi, sedz 
vienīgi administratīvās izmaksas, kas 
rodas pieteikuma apstrādes procesā, 
tostarp par tādu papildpasākumu 
veikšanu kā, piemēram, jaunu 
izmantošanas tiesību izsniegšana. Šo 
maksu nosaka objektīvā, pārredzamā un 
samērīgā veidā, samazinot papildu 
administratīvās un vienlaicīgi radītās 
papildu izmaksas līdz minimālam 
apmēram. Attiecībā uz maksu, kas tiek 
noteikta saskaņā ar šo punktu, piemēro 
Direktīvas 2002/20/EK 12. panta 
2. punkta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu konkurenci tirgū un lai maksimāli vairotu patērētāju ieguvumus un inovācijas, 
jāveicina spektra koplietošana. To pašu apsvērumu dēļ jāatsakās no tādu licenču 
izsniegšanas, kuru termiņš ir pārmērīgi garš vai nenoteikts.

Grozījums Nr. 402
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Dažu ar individuālo radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību nodošanu vai 
iznomāšanu saistīto aspektu saskaņošana 
un to termiņi
1. Neskarot konkurences noteikumu 
piemērošanu uzņēmumiem, attiecībā uz 
radiofrekvenču spektra vai atsevišķu tā 
daļu izmantošanas tiesību nodošanu vai 
iznomāšanu, kā norādīts 
Lēmuma Nr. 243/2012/ES 6. panta 
8. punktā, piemēro turpmāk izklāstītos
noteikumus, un dalībvalstis detalizētu 
aktuālo informāciju par visām šādām 
izmantošanas tiesībām dara publiski 
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pieejamu standartizētā veidā elektroniski.
2. Administratīvā maksa, kas 
uzņēmumiem tiek noteikta saistībā ar 
spektra nodošanas vai iznomāšanas 
pieteikuma apstrādi, sedz vienīgi 
administratīvās izmaksas, kas rodas 
pieteikuma apstrādes procesā, tostarp par 
tādu papildpasākumu veikšanu kā, 
piemēram, jaunu izmantošanas tiesību 
izsniegšana. Šo maksu nosaka objektīvā, 
pārredzamā un samērīgā veidā, samazinot 
papildu administratīvās un vienlaicīgi 
radītās papildu izmaksas līdz minimālam 
apmēram. Attiecībā uz maksu, kas tiek 
noteikta saskaņā ar šo punktu, piemēro 
Direktīvas 2002/20/EK 12. panta 
2. punkta noteikumus.
3. Visas spektra izmantošanas tiesības 
piešķir uz termiņu, kas nav mazāks par 
30 gadiem. Dalībvalstis var piešķirt 
izmantošanas tiesības uz nenoteiktu laiku.
4. Dalībvalstis var paredzēt samērīgu un 
nediskriminējošu tiesību atsaukšanu, 
tostarp tādu, kuru minimālais termiņš ir 
30 gadi, lai nodrošinātu efektīvu spektra 
izmantošanu, tostarp arī nolūkā īstenot 
spektra pārvaldību, nacionālās drošības 
vajadzībām, licences noteikumu 
pārkāpumu, saskaņotu joslas 
izmantošanas izmaiņu un nodevu 
nemaksāšanas gadījumā.
Visu spēkā esošo spektra izmantošanas 
tiesību termiņš ar šo regulu tiek 
pagarināts līdz 30 gadiem, sākot no 
piešķiršanas datuma, neskarot citus ar 
šādām izmantošanas tiesībām un 
nenoteikta termiņa izmantošanas tiesībām 
saistītos nosacījumus.
5. Minimālā 30 gadu licences termiņa 
ieviešana nedrīkst traucēt regulatoriem 
izsniegt pagaidu licences un sekundārās 
saskaņotas joslas izmantošanas licences.

Or. en
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Pamatojums

Joprojām jāparedz iespēja atsaukt izmantošanas tiesības, ja tam ir leģitīms iemesls. Turklāt 
nevajadzētu apdraudēt regulatoru spēju izsniegt pagaidu licences vai sekundāras saskaņotas 
joslas spektra izmantošanas tiesību licences. Tādējādi tiktu nodrošināta spektra efektīva 
izmantošana.

Grozījums Nr. 403
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 404
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu kompetentās iestādes 
radiofrekvenču spektra jomā palīdz 
izveidot bezvadu telpu, kurā nodrošināta 
ieguldījumu un konkurences apstākļu 
konverģence ātrdarbīgu bezvadu platjoslas 
sakaru jomā un kura ļauj plānot un 
nodrošināt integrētus vairākas teritorijas 
pārklājošus tīklus un pakalpojumus un 
apjomradītus ietaupījumus, tādējādi 
veicinot inovāciju, ekonomikas izaugsmi 
un ilgtermiņa ieguvumus galalietotājiem.

Neskarot prasību aizsargāt vispārējas 
intereses saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 9. panta 4. punktu,
valstu kompetentās iestādes radiofrekvenču 
spektra jomā palīdz izveidot bezvadu telpu, 
kurā nodrošināta ieguldījumu un 
konkurences apstākļu konverģence 
ātrdarbīgu bezvadu platjoslas sakaru jomā 
un kura ļauj plānot un nodrošināt integrētus 
vairākas teritorijas pārklājošus tīklus un 
pakalpojumus un apjomradītus 
ietaupījumus, tādējādi veicinot inovāciju, 
ekonomikas izaugsmi un ilgtermiņa 
ieguvumus galalietotājiem. Pienācīgi ņem 
vērā iespēju veidot daudzfunkcionālus 
tīklus, kuros radio un mobilo sakaru 
tehnoloģijas apvienotas vienotā 
platformā.
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Or. de

Grozījums Nr. 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu kompetentās iestādes 
radiofrekvenču spektra jomā palīdz 
izveidot bezvadu telpu, kurā nodrošināta 
ieguldījumu un konkurences apstākļu 
konverģence ātrdarbīgu bezvadu platjoslas 
sakaru jomā un kura ļauj plānot un 
nodrošināt integrētus vairākas teritorijas 
pārklājošus tīklus un pakalpojumus un 
apjomradītus ietaupījumus, tādējādi 
veicinot inovāciju, ekonomikas izaugsmi 
un ilgtermiņa ieguvumus galalietotājiem.

Neskarot vispārējas nozīmes mērķu 
aizsardzību, valstu kompetentās iestādes 
radiofrekvenču spektra jomā palīdz 
izveidot bezvadu telpu, kurā nodrošināta 
ieguldījumu un konkurences apstākļu 
konverģence ātrdarbīgu bezvadu platjoslas 
sakaru jomā un kura ļauj plānot un 
nodrošināt integrētus vairākas teritorijas 
pārklājošus tīklus un pakalpojumus un 
apjomradītus ietaupījumus, tādējādi 
veicinot inovāciju, ekonomikas izaugsmi 
un ilgtermiņa ieguvumus galalietotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu kompetentās iestādes 
radiofrekvenču spektra jomā palīdz 
izveidot bezvadu telpu, kurā nodrošināta 
ieguldījumu un konkurences apstākļu 
konverģence ātrdarbīgu bezvadu platjoslas 
sakaru jomā un kura ļauj plānot un 
nodrošināt integrētus vairākas teritorijas 
pārklājošus tīklus un pakalpojumus un 
apjomradītus ietaupījumus, tādējādi 
veicinot inovāciju, ekonomikas izaugsmi 
un ilgtermiņa ieguvumus galalietotājiem.

Valstu kompetentās iestādes 
radiofrekvenču spektra jomā palīdz 
izveidot bezvadu telpu, kurā nodrošināta 
ieguldījumu un konkurences apstākļu 
konverģence ātrdarbīgu bezvadu platjoslas 
sakaru jomā un kura ļauj plānot un 
nodrošināt integrētus, sadarbspējīgus, 
atvērtus vairākas teritorijas pārklājošus 
tīklus, pamatojoties uz kopīgiem 
standartiem, un pakalpojumus un 
apjomradītus ietaupījumus, tādējādi 
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veicinot inovāciju, ekonomikas izaugsmi 
un ilgtermiņa ieguvumus galalietotājiem.

Or. it

Grozījums Nr. 407
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu kompetentās iestādes atturas no 
tādu procedūru piemērošanas un 
nosacījumu noteikšanas radiofrekvenču 
spektra izmantošanas jomā, kas Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem var 
nepamatoti traucēt nodrošināt integrētus 
elektronisko sakaru tīklus un 
pakalpojumus vairākās dalībvalstīs vai 
visā Savienībā.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 408
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu kompetentās iestādes atturas no tādu 
procedūru piemērošanas un nosacījumu 
noteikšanas radiofrekvenču spektra 
izmantošanas jomā, kas Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem var 
nepamatoti traucēt nodrošināt integrētus 
elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 
vairākās dalībvalstīs vai visā Savienībā.

Valstu kompetentās iestādes atturas no tādu 
procedūru piemērošanas un nosacījumu 
noteikšanas radiofrekvenču spektra 
izmantošanas jomā, kas Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem var 
nepamatoti traucēt nodrošināt integrētus 
elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 
vairākās dalībvalstīs vai visā Savienībā 
un/vai, radot interferenci, nepamatoti 
traucēt esošo pakalpojumu vai 
lietojumprogrammu darbību attiecīgajās 
spektra joslās, kā arī tām blakus esošajās 
joslās.
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Or. en

Grozījums Nr. 409
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Valstu kompetentās iestādes piemēro 
pārredzamu procesu un izmanto vismazāk 
ierobežojošo atļauju izsniegšanas sistēmu, 
piedāvājot visiem dalībniekiem
vienlīdzīgus piekļuves nosacījumus 
radiofrekvenču spektra izmantošanai,
pamatojoties uz objektīviem, 
pārredzamiem, nediskriminējošiem un 
samērīgiem kritērijiem, tādā veidā, lai 
maksimāli palielinātu radiofrekvenču 
spektra izmantošanas elastību un 
efektivitāti un visā Savienībā veicinātu 
salīdzināmus nosacījumus par Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātāju veiktiem 
integrētiem vairākās teritorijās veiktiem 
ieguldījumiem un darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izsniedzot radiofrekvenču spektra 
izmantošanas atļaujas, valstu kompetentās 
iestādes izmanto vismazāk ierobežojošo
atļauju izsniegšanas sistēmu, pamatojoties 
uz objektīviem, pārredzamiem, 
nediskriminējošiem un samērīgiem 
kritērijiem, tādā veidā, lai maksimāli 
palielinātu radiofrekvenču spektra 

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

izmantošanas elastību un efektivitāti un 
visā Savienībā veicinātu salīdzināmus 
nosacījumus par elektronisko sakaru 
nodrošinātāju veiktiem integrētiem 
vairākās teritorijās veiktiem ieguldījumiem 
un darbībām.

Or. ro

Grozījums Nr. 411
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus un procedūras radiofrekvenču 
spektra izmantošanas jomā, valstu 
kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
vienlīdzīgas attieksmes principu esošo un 
potenciālo operatoru starpā un Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātāju un citu 
uzņēmumu starpā.

3. Nosakot atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus un procedūras radiofrekvenču 
spektra izmantošanas jomā, valstu 
kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
vienlīdzīgas attieksmes principu esošo un 
potenciālo operatoru starpā un Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātāju un citu 
uzņēmumu starpā.

Valstu kompetentās iestādes nodrošina arī 
esošo un jauno radiofrekvenču spektra 
lietotāju līdzāspastāvēšanu. Tādēļ tām 
būtu jāveic visaptverošs ietekmes 
novērtējums, kā arī apspriešanās ar visām 
ieinteresētajām pusēm.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus un procedūras radiofrekvenču 
spektra izmantošanas jomā, valstu 

3. Nosakot atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus un procedūras radiofrekvenču 
spektra izmantošanas jomā, valstu 
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kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
vienlīdzīgas attieksmes principu esošo un 
potenciālo operatoru starpā un Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātāju un citu 
uzņēmumu starpā.

kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
vienlīdzīgas attieksmes principu esošo un 
potenciālo operatoru starpā un Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātāju un citu 
uzņēmumu starpā. Tās ņem vērā arī 
kolektīvo radiofrekvenču spektra 
izmantošanu, kā arī spektra koplietošanu 
un nelicencēto izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus un procedūras radiofrekvenču 
spektra izmantošanas jomā, valstu 
kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
vienlīdzīgas attieksmes principu esošo un 
potenciālo operatoru starpā un Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātāju un citu 
uzņēmumu starpā.

3. Nosakot atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus un procedūras radiofrekvenču 
spektra izmantošanas jomā, valstu 
kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
objektīvas, pārredzamas un 
nediskriminējošas attieksmes principu 
esošo un potenciālo operatoru starpā un 
Eiropas elektronisko sakaru nodrošinātāju 
un citu uzņēmumu starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Salvador Sedó i Alabart

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus un procedūras radiofrekvenču 
spektra izmantošanas jomā, valstu 
kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
vienlīdzīgas attieksmes principu esošo un 
potenciālo operatoru starpā un Eiropas 

3. Nosakot atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus un procedūras radiofrekvenču 
spektra izmantošanas jomā, valstu 
kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
objektivitāti, pārredzamību un 
nediskriminējošas attieksmes principu 
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elektronisko sakaru nodrošinātāju un citu 
uzņēmumu starpā.

esošo un potenciālo operatoru starpā un 
Eiropas elektronisko sakaru nodrošinātāju 
un citu uzņēmumu starpā.

Or. es

Grozījums Nr. 415
Werner Langen

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus un procedūras radiofrekvenču 
spektra izmantošanas jomā, valstu
kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
vienlīdzīgas attieksmes principu esošo un 
potenciālo operatoru starpā un Eiropas 
elektronisko sakaru nodrošinātāju un citu 
uzņēmumu starpā.

3. Nosakot atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus un procedūras radiofrekvenču 
spektra izmantošanas jomā, valstu 
kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā 
pārredzamas, nediskriminējošas,
objektīvas un vienlīdzīgas attieksmes 
principu esošo un potenciālo operatoru 
starpā un Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātāju un citu uzņēmumu starpā.

Or. de

Grozījums Nr. 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstīm jāveicina licencēta 
radiofrekvenču spektra piekļuves 
koplietošana pašreizējā atļauju 
izsniegšanas režīma ietvaros. Dalībvalsts 
var paredzēt koplietošanu, lai nodrošinātu 
efektīvu radiofrekvenču spektra 
izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 417
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošināt radiofrekvenču spektra 
visefektīvāko izmantošanu un efektīvu 
pārvaldību;

b) nodrošināt radiofrekvenču spektra 
visefektīvāko izmantošanu un efektīvu 
pārvaldību, kā arī nelicencēta spektra 
pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 418
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodrošināt paredzamus un salīdzināmus 
apstākļus, lai, pamatojoties uz vairāku 
teritoriju pārklājuma principu, varētu 
plānot ieguldījumus tīklos un 
pakalpojumos un panākt apjomradītus 
ietaupījumus;

c) nodrošināt paredzamus un salīdzināmus 
apstākļus, lai, pamatojoties uz vairāku 
teritoriju pārklājuma principu, varētu veikt
ilgtermiņa un ilgtspējīgus ieguldījumus 
tīklos un pakalpojumos un panākt 
apjomradītus ietaupījumus;

Or. de

Grozījums Nr. 419
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pārliecināties par izvirzīto nosacījumu 
nepieciešamību un samērīgumu, tostarp 
objektīvi novērtējot, vai ir pamatoti noteikt 
papildu nosacījumus, kas atsevišķu 
operatoru darbību var ietekmēt pozitīvi vai 

d) pārliecināties par izvirzīto nosacījumu 
nepieciešamību un samērīgumu, tostarp 
pārredzami un objektīvi novērtējot, vai ir 
pamatoti noteikt papildu nosacījumus, kas 
atsevišķu operatoru darbību var ietekmēt 
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negatīvi; pozitīvi vai negatīvi;

Or. de

Grozījums Nr. 420
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 422
Petra Kammerevert

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

ea) novērst kaitīgu interferenci, tostarp 
iespēju paredzēt pienākumu risināt 
interferences problēmas ar citiem 
lietotājiem un uzņemtiem ar to saistītās 
izmaksas;

Or. de

Grozījums Nr. 423
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) novērst kaitīgu interferenci, tostarp 
iespēju paredzēt pienākumu risināt 
interferences gadījumus ar citiem 
frekvences lietotājiem un uzņemties ar to 
saistītās izmaksas;

Or. de

Grozījums Nr. 424
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) novērst kaitīgu interferenci, tostarp 
iespēju paredzēt pienākumu risināt 
interferences gadījumus ar citiem 
radiofrekvenču spektra lietotājiem un segt 
ar to saistītās izmaksas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) novērst jebkādu kaitīgu interferenci;

Or. en

Grozījums Nr. 427
Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Valstu kompetentās iestādes nodrošina 
informācijas pieejamību par atļaujas 
piešķiršanas nosacījumiem un 
procedūrām attiecībā uz radiofrekvenču 
spektra izmantošanu, un procesa laikā 
ļauj ieinteresētajām pusēm paust savu 
viedokli.

Or. es
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Grozījums Nr. 428
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Valstu kompetentās iestādes laikus 
nodrošina informācijas pieejamību par 
spektra izmantošanas atļauju izsniegšanas 
nosacījumiem un procedūrām, un 
nodrošina iespēju ieinteresētajām pusēm 
procesa gaitā sniegt savu viedokli.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 430
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konkrētā radiofrekvenču spektra 
izmantošanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā nosakot piešķiramā 
radiofrekvenču spektra apjomu un veidu, 
valstu kompetentās iestādes ņem vērā 
šādus aspektus:

1. Konkrētā radiofrekvenču spektra 
izmantošanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā nosakot piešķiramā 
radiofrekvenču spektra apjomu un veidu, 
valstu kompetentās iestādes ņem vērā 
dažādu pieejamo radiofrekvenču spektra 
joslu tehniskos raksturlielumus.



AM\1012835LV.doc 189/206 PE524.835v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 431
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dažādu pieejamo radiofrekvenču spektra 
joslu tehniskie raksturlielumi;

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

Or. de

Grozījums Nr. 432
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dažādu pieejamo radiofrekvenču spektra 
joslu tehniskie raksturlielumi;

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

Or. de

Grozījums Nr. 433
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) to radiofrekvenču joslu efektīva 
izmantošana, kas jau piešķirtas 
izmantošanai mobilajā platjoslā;

Or. de
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Grozījums Nr. 434
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) papildu joslu iespējamā apvienošana 
vienotā procedūrā; un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 435
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) to radiofrekvenču joslu efektīva 
izmantošana, kas jau piešķirtas mobilajai 
platjoslai;

Or. de

Grozījums Nr. 436
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dažādu dalībvalstu radiofrekvenču 
spektra izmantošanas tiesību saskaņotu 
portfeļu nozīme tīklu vai pakalpojumu 
nodrošināšanā visā Savienības tirgū vai 
ievērojami lielā tā daļā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 437
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 438
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 439
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 440
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 441
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu kompetentās iestādes nodrošina to, 
ka nodevas par radiofrekvenču spektra 
izmantošanas tiesībām (ja tādas ir):

Valstu kompetentās iestādes nodrošina to, 
ka nodevas par radiofrekvenču spektra 
izmantošanas tiesībām, kas nodrošina 
pārmērīga pieprasījuma un 
nepietiekamības līdzsvarošanu 
(izmantojot izsoles, vai administratīvā 
ceļā) (ja tādas ir):

Or. de

Grozījums Nr. 442
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu kompetentās iestādes nodrošina to, Valstu kompetentās iestādes nodrošina to, 
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ka nodevas par radiofrekvenču spektra 
izmantošanas tiesībām (ja tādas ir):

ka nodevas par visu veidu radiofrekvenču 
spektra izmantošanas tiesībām (ja tādas ir):

Or. en

Grozījums Nr. 443
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pienācīgi atspoguļo radiofrekvenču 
spektra sociālo un ekonomisko vērtību, 
tostarp pozitīvu ārējo ietekmi;

a) pienācīgi atspoguļo radiofrekvenču 
spektra sociālo, kultūras un ekonomisko 
vērtību, tostarp pozitīvu ārējo ietekmi, un 
nepārsniedz tirgus vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 444
Werner Langen, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pienācīgi atspoguļo radiofrekvenču 
spektra sociālo un ekonomisko vērtību, 
tostarp pozitīvu ārējo ietekmi;

a) pienācīgi atspoguļo radiofrekvenču 
spektra sociālo un ekonomisko vērtību, 
tostarp pozitīvu ārējo ietekmi, un 
nepārsniedz tirgus vērtību;

Or. de

Grozījums Nr. 445
Jean-Pierre Audy

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

aa) ņem vērā izmaksas, kas attiecīgā 
gadījumā rodas saistībā ar radiofrekvenču 
spektra atsavināšanu no pašreizējiem 
lietotājiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 446
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nodrošina tūlītēju un, ja tādi ir, 
periodisku maksājumu optimālu 
sadalījumu, jo īpaši ņemot vērā vajadzību 
ieviest stimulus ātrai tīklu izvēršanai un 
radiofrekvenču spektra izmantošanai 
saskaņā ar 9. panta 4. punkta b) un 
e) apakšpunktu.

d) nodrošina iepriekšēju un, vēlams, 
periodisku maksājumu optimālu 
sadalījumu, jo īpaši ņemot vērā vajadzību 
ieviest stimulus ātrai tīklu izvēršanai un 
radiofrekvenču spektra izmantošanai 
saskaņā ar 9. panta 4. punkta b) un 
e) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 447
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ir jāmaksā tikai tad, ja lietotāji 
faktiski izmanto radiofrekvenču spektru. 
Ja radiofrekvenču spektru piešķir izsoles 
ceļā, tā tehniskos un regulatīvos 
nosacījumus jānosaka pirms izsoles 
sākšanas. Atsevišķos gadījumos var būt 
vajadzīgas iepriekšējas tehniskās 
pārbaudes;

Or. de
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Grozījums Nr. 448
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tiek maksātas ne agrāk kā vienu gadu 
pirms operatori var sākt radiofrekvenču 
spektra izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) jāmaksā tad, kad operatori var sākt 
faktiski izmantot attiecīgo spektru;

Or. en

Grozījums Nr. 450
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskie un regulatīvie noteikumi, kas 
saistīti ar radiofrekvenču spektra 
izmantošanas tiesībām, tiek noteikti un ir 
pieejami operatoriem un ieinteresētajām 
pusēm pirms izsoles procesa sākuma.

Or. en
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Grozījums Nr. 451
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neskar 5. punkta piemērošanu
attiecībā uz jebkādiem nosacījumiem, kuri 
paredz diferencētu nodevu noteikšanu 
operatoriem un kuri ir paredzēti efektīvas 
konkurences veicināšanai.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 452
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neskar 5. punkta piemērošanu 
attiecībā uz jebkādiem nosacījumiem, kuri 
paredz diferencētu nodevu noteikšanu 
operatoriem un kuri ir paredzēti efektīvas 
konkurences veicināšanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 453
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neskar 5. punkta piemērošanu 
attiecībā uz jebkādiem nosacījumiem, kuri 
paredz diferencētu nodevu noteikšanu 

svītrots
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operatoriem un kuri ir paredzēti efektīvas 
konkurences veicināšanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 454
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valstu kompetentās iestādes var uzlikt 
pienākumus, kam atbilstīgi jāsasniedz 
minimālais teritoriālais pārklājums, lai 
sasniegtu valsts līmenī noteiktus vispārējas 
nozīmes mērķus, taču tos var uzlikt tikai 
tad, ja tie ir nepieciešami un samērīgi 
saskaņā ar 9. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu. Uzliekot šādus 
pienākumus, valstu kompetentās iestādes 
ņem vērā šādus aspektus:

4. Valstu kompetentās iestādes var uzlikt 
pienākumus, kam atbilstīgi jāsasniedz 
minimālais teritoriālais pārklājums, lai 
sasniegtu valsts līmenī noteiktus vispārējas 
nozīmes mērķus. Uzliekot šādus 
pienākumus, valstu kompetentās iestādes 
ņem vērā šādus aspektus:

Or. ro

Grozījums Nr. 455
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to operatoru skaita samazināšana līdz 
minimumam, kuriem var uzlikt šādus 
pienākumus;

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 456
Werner Langen, Herbert Reul
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Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot lēmumu par to, vai piemērot 
ierobežojumus pienākumiem attiecībā uz 
piekļuvi no mobilajām ierīcēm, valstu
iestādēm ir jāpamato savi lēmumi, veicot 
visaptverošu tirgus īpatnību novērtējumu 
un sniedzot pierādījumu par tirgus 
nepilnības pastāvēšanu. Turklāt lēmums 
ir jāpieņem pirms tīkla operatoru 
ieguldījumu ietekmes novērtējuma 
veikšanas. Regulāri jāpārskata 
apliecinātās saistības.

Or. de

Grozījums Nr. 457
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lemjot par mobilo sakaru piekļuves 
saistību noteikšanu, valstu kompetentās 
iestādes pamato savus lēmumus, veicot 
visaptverošu tirgus apstākļu izvērtējumu, 
norādot tirgus nepilnības, kā arī ietekmes 
novērtējumu par tīkla operatoru 
veiktajiem ieguldījumiem. Tie regulāri 
pārskata visas noteiktās saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu kompetentās iestādes nosaka 
nosacījumus, ar kuriem uzņēmumi var 
savas individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības daļēji vai pilnībā 
nodot vai iznomāt (arī paredzot 
koplietošanu) citiem uzņēmumiem.
Nosakot minētos nosacījumus, valstu 
kompetentās iestādes ņem vērā šādas 
iespējas:

Valstu kompetentās iestādes vienu gadu 
pirms šīs regulas spēkā stāšanās nosaka 
nosacījumus, ar kuriem uzņēmumi var 
savas individuālās radiofrekvenču 
izmantošanas tiesības daļēji vai pilnībā 
nodot vai iznomāt (arī paredzot
koplietošanu) citiem uzņēmumiem.
Nosakot minētos nosacījumus, valstu 
kompetentās iestādes ņem vērā šādas 
iespējas:

Or. en

Grozījums Nr. 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ņemot vērā mērķi piešķirt piemērotu 
radiofrekvenču spektru vismaz 1200 MHz 
apmērā bezvadu platjoslas 
pakalpojumiem, kā paredzēts 
Lēmumā Nr. 243/2012, valstu 
kompetentās iestādes viena gada laikā pēc 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas nosaka 
saskaņotu bezvadu spektru, kas būtu 
piemērots liberalizācijai, un paredz 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
uzņēmumi, kuriem pieder bezvadu spektra 
izmantošanas tiesības, var mainīt šāda 
saskaņota bezvadu spektra izmantošanas 
mērķi un veidu.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Giles Chichester
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Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 461
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu uzmanības vēršanu uz spektru, kas ir noteikts par primāru.

Grozījums Nr. 462
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja bezvadu platjoslas sakariem vajadzīgā 
harmonizētā radiofrekvenču spektra 

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

pieejamības un efektīvas izmantošanas 
tehniskie nosacījumi ļauj izmantot attiecīgo 
radiofrekvenču spektru saskaņā ar 
vispārējo atļauju režīmu, valstu 
kompetentās iestādes izvairās no papildu 
nosacījumu noteikšanas un nepieļauj tādu 
alternatīvu izmantošanu, kas kavē šāda 
harmonizēta režīma efektīvu piemērošanu. 
Šis noteikums neattiecas uz 2. panta 
2. daļas 8. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 463
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 464
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu kompetentās iestādes apsver 
vajadzību saskaņā ar Lēmuma 

Valstu kompetentās iestādes apsver 
vajadzību saskaņā ar Lēmuma 
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Nr. 243/2012/ES 6. panta 3. punktu, bet 
neskarot pasākumus, kas pieņemti saskaņā 
ar Lēmumu Nr. 676/2002, noteikt 
atbilstīgus minimālos tehnoloģiju
veiktspējas līmeņus dažādām joslām, lai 
uzlabotu spektra efektivitāti.

Nr. 243/2012/ES 6. panta 3. punktu, bet 
neskarot pasākumus, kas pieņemti saskaņā 
ar Lēmumu Nr. 676/2002/EK, noteikt 
atbilstīgus minimālos veiktspējas līmeņus 
dažādām joslām.

Or. de

Grozījums Nr. 465
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ņem vērā tehnoloģiju attīstības un 
iekārtu, jo īpaši galiekārtu, atjaunošanas 
ciklus, un

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmantošanas tiesību termiņu vai 
turpmākas atjaunošanas datumus nosaka 
krietnu laiku pirms attiecīgās procedūras 
iekļaušanas šā punkta pirmajā daļā 
minētajā laika grafikā. Nosakot laika 
grafikus, termiņus un atjaunošanas ciklus, 
ņem vērā vajadzību pēc prognozējamas 
ieguldījumu vides, faktisko iespēju atbrīvot 
jebkuru attiecīgo jauno radiofrekvenču 
spektra joslu, kas harmonizēta bezvadu 
platjoslas sakariem, un saistīto ieguldījumu 
amortizācijas periodu konkurences 
apstākļos.

Izmantošanas tiesību termiņu vai 
turpmākas atjaunošanas datumus nosaka 
krietnu laiku pirms attiecīgās procedūras 
iekļaušanas šā punkta pirmajā daļā 
minētajā laika grafikā. Nosakot laika 
grafikus, termiņus un atjaunošanas ciklus, 
ņem vērā vajadzību pēc prognozējamas 
ieguldījumu vides, faktisko iespēju atbrīvot 
jebkuru attiecīgo jauno radiofrekvenču 
spektra joslu, kas harmonizēta bezvadu 
platjoslas sakariem, un saistīto ieguldījumu 
amortizācijas periodu konkurences 
apstākļos. Valstu kompetentās iestādes 
piemēro trīsdesmit (30) gadu ilgu 
minimālo radiofrekvenču spektra 
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piešķiršanas periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmantošanas tiesību termiņu vai 
turpmākas atjaunošanas datumus nosaka 
krietnu laiku pirms attiecīgās procedūras 
iekļaušanas šā punkta pirmajā daļā 
minētajā laika grafikā. Nosakot laika 
grafikus, termiņus un atjaunošanas ciklus, 
ņem vērā vajadzību pēc prognozējamas 
ieguldījumu vides, faktisko iespēju atbrīvot 
jebkuru attiecīgo jauno radiofrekvenču 
spektra joslu, kas harmonizēta bezvadu 
platjoslas sakariem, un saistīto ieguldījumu 
amortizācijas periodu konkurences 
apstākļos.

Neskarot šīs regulas 8.a panta 3. punktu, 
izmantošanas tiesību termiņu vai 
turpmākas atjaunošanas datumus nosaka 
krietnu laiku pirms attiecīgās procedūras 
iekļaušanas šā punkta pirmajā daļā 
minētajā laika grafikā. Nosakot laika 
grafikus, termiņus un atjaunošanas ciklus, 
ņem vērā vajadzību pēc prognozējamas 
ieguldījumu vides, faktisko iespēju atbrīvot 
jebkuru attiecīgo jauno radiofrekvenču 
spektra joslu, kas harmonizēta bezvadu 
platjoslas sakariem, un saistīto ieguldījumu 
amortizācijas periodu konkurences 
apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var paredzēt samērīgu un 
nediskriminējošu tiesību, tostarp tiesību 
ar 30 gadu minimālo termiņu, 
atsaukšanas procedūru, lai novērstu 
tiesību uzkrāšanu, kā rezultātā var tikt 
kropļota konkurence.

Or. en
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Grozījums Nr. 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālā 30 gadu licences termiņa 
ieviešana nedrīkst traucēt regulatoriem 
izsniegt pagaidu licences un sekundārās 
saskaņotas joslas izmantošanas licences.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu 1. punkta saskaņotu 
īstenošanu visā Savienībā un, jo īpaši, lai 
bezvadu pakalpojumu pieejamība 
Savienībā tiktu nodrošināta sinhroni, 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var:

Lai nodrošinātu 1. punkta saskaņotu 
īstenošanu visā Savienībā un, jo īpaši, lai 
bezvadu pakalpojumu pieejamība 
Savienībā tiktu nodrošināta sinhroni, 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus,
pirmo no tiem pieņemot viena gada laikā
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas:

Or. en

Grozījums Nr. 471
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu 1. punkta saskaņotu 
īstenošanu visā Savienībā un, jo īpaši, lai 

Lai nodrošinātu 1. punkta saskaņotu 
īstenošanu visā Savienībā un, jo īpaši, lai 
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bezvadu pakalpojumu pieejamība 
Savienībā tiktu nodrošināta sinhroni, 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus,
var:

bezvadu pakalpojumu pieejamība 
Savienībā tiktu nodrošināta sinhroni, 
Komisija var ierosināt likumdošanas 
pasākumus attiecībā uz:

Or. ro

Grozījums Nr. 472
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu 1. punkta saskaņotu 
īstenošanu visā Savienībā un, jo īpaši, lai 
bezvadu pakalpojumu pieejamība 
Savienībā tiktu nodrošināta sinhroni, 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var:

Lai nodrošinātu 1. punkta saskaņotu 
īstenošanu visā Savienībā un, jo īpaši, lai 
bezvadu pakalpojumu pieejamība 
Savienībā tiktu nodrošināta sinhroni, 
BEREC, izmantojot pamatnostādnes:

Or. en

Grozījums Nr. 473
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izveidot kopēju visas Savienības laika 
grafiku vai laika grafikus, kas būtu 
piemēroti dažādu kategoriju dalībvalstu 
apstākļiem, noteikt vienu vai vairākus 
datumus, līdz kuriem piešķir harmonizētas 
joslas vai papildu harmonizētu joslu 
kombinācijas individuālas izmantošanas 
tiesības un līdz kuriem atļauj 
radiofrekvenču spektra faktisku lietošanu 
bezvadu platjoslas sakaru ekskluzīvai vai 
kopīgai nodrošināšanai visā Savienībā;

a) izveidot kopēju visas Savienības 
termiņu vai termiņus, kas būtu piemēroti 
dažādu kategoriju dalībvalstu apstākļiem, 
noteikt vienu vai vairākus datumus, līdz 
kuriem piešķir harmonizētas joslas vai 
papildu harmonizētu joslu kombinācijas 
individuālas izmantošanas tiesības un līdz 
kuriem atļauj radiofrekvenču spektra 
faktisku lietošanu bezvadu platjoslas 
sakaru ekskluzīvai vai kopīgai 
nodrošināšanai visā Savienībā;

Or. en
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Pamatojums

Neraugoties uz to, ka atsevišķām dalībvalstīm ir īpašas prasības, kuru rezultātā noteiktu 
spektra joslu atbrīvošana ir apgrūtināta, tik un tā ir svarīgi noteikt termiņus radiofrekvenču 
spektra atbrīvošanai, lai nodrošinātu lielāku joslas platumu, atsevišķi vienojoties ar 
dalībvalstīm par izņēmumiem, lai ņemtu vērā to īpašo situāciju.

Grozījums Nr. 474
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izveidot kopēju visas Savienības laika 
grafiku vai laika grafikus, kas būtu 
piemēroti dažādu kategoriju dalībvalstu 
apstākļiem, noteikt vienu vai vairākus 
datumus, līdz kuriem piešķir harmonizētas 
joslas vai papildu harmonizētu joslu 
kombinācijas individuālas izmantošanas 
tiesības un līdz kuriem atļauj 
radiofrekvenču spektra faktisku lietošanu 
bezvadu platjoslas sakaru ekskluzīvai vai 
kopīgai nodrošināšanai visā Savienībā;

a) kopēju visas Savienības laika grafiku vai 
laika grafikus, kas būtu piemēroti dažādu 
kategoriju dalībvalstu apstākļiem, noteikt 
vienu vai vairākus datumus, līdz kuriem 
piešķir harmonizētas joslas vai papildu 
harmonizētu joslu kombinācijas 
individuālas izmantošanas tiesības un līdz 
kuriem atļauj radiofrekvenču spektra 
faktisku lietošanu bezvadu platjoslas 
sakaru ekskluzīvai vai kopīgai 
nodrošināšanai visā Savienībā;

Or. ro


