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Grozījums Nr. 475
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikt minimālo to tiesību termiņu, 
kuras piešķirtas harmonizētajās joslās;

b) uz vismaz 20 gadiem noteikt minimālo 
termiņu tiesībām, kuras piešķirtas 
harmonizētajās joslās, vai jebkurā 
gadījumā uz tik ilgu laiku, kas būtu 
piemērots tam, lai stimulētu ieguldījumus 
un konkurenci, kā arī novērstu spektra 
izmantošanas tiesību nepietiekamu 
izmantošanu vai „uzkrāšanu”; vai noteikt, 
ka tiesības ir piešķiramas uz nenoteiktu
laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikt minimālo to tiesību termiņu, 
kuras piešķirtas harmonizētajās joslās;

b) noteikt minimālo termiņu tiesībām, 
kuras piešķirtas harmonizētajās joslās, 
paredzot visefektīvāko grafiku turpmāku 
ieguldījumu un konkurences 
stimulēšanai, kas turklāt kavētu licenču 
turētājus nepietiekami izmantot spektra 
tiesības.

Or. en

Pamatojums

Valstu regulatīvajām iestādēm ir jārada līdzsvars starp nepieciešamību stimulēt ieguldījumus, 
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piešķirot optimālus licenču termiņus, un nodrošinājumu, ka spektru izmanto pēc iespējas 
efektīvāk un pilnīgāk, ņemot vērā licencēšanas nosacījumus un novēršot tendenci „uzkrāt” 
spektra izmantošanas tiesības.

Grozījums Nr. 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikt minimālo to tiesību termiņu, 
kuras piešķirtas harmonizētajās joslās;

b) noteikt tādu minimālo termiņu tiesībām, 
kuras piešķirtas harmonizētajās joslās, kas 
būs pietiekami ilgs, lai stimulētu un 
paātrinātu ieguldījumus, inovāciju un 
konkurenci, kā arī kavētu licenču 
turētājus nepietiekami izmantot vai 
„uzkrāt” spektra izmantošanas tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikt minimālo to tiesību termiņu, 
kuras piešķirtas harmonizētajās joslās;

b) noteikt tādu termiņu tiesībām, kuras 
piešķirtas harmonizētajās joslās, kas būtu 
pietiekami ilgs, lai stimulētu ieguldījumus 
un konkurenci, kā arī kavētu licenču 
turētājus nepietiekami izmantot vai 
„uzkrāt” spektra izmantošanas tiesības.

Or. en

Pamatojums

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet access. 
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National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need to 
incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible. Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Grozījums Nr. 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikt minimālo to tiesību termiņu, 
kuras piešķirtas harmonizētajās joslās;

b) minimālo to tiesību termiņu, kuras 
piešķirtas harmonizētajās joslās;

Or. ro

Grozījums Nr. 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 481
Petra Kammerevert
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 483
Giles Chichester

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

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 484
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru, kā arī neskarot noteikumus, 
kas izklāstīti Direktīvas 2002/21/EK 
9. panta 3. un 4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 485
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 486
Giles Chichester
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Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var arī pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros saskaņots to individuālo 
tiesību termiņa beigu vai atjaunošanas 
datums, kas piešķirtas radiofrekvenču 
spektra izmantošanai bezvadu platjoslas 
sakariem harmonizētās joslās, kuras jau 
ir izveidotas šādu aktu pieņemšanas 
dienā, lai tādā veidā visā Savienībā 
sinhronizētu šādu joslu izmantošanas 
tiesību atjaunošanas vai atkārtotas 
piešķiršanas datumu, tostarp paredzot 
iespējamu sinhronizāciju ar tādu tiesību 
atjaunošanas vai atkārtotas piešķiršanas 
datumu, kas piešķirtas attiecībā uz citām 
joslām, kuras ir harmonizētas saskaņā ar 
2. punktu vai šo punktu pieņemtos 
īstenošanas pasākumos. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Ja šajā punktā paredzētie īstenošanas akti 
nosaka radiofrekvenču spektra 
izmantošanas tiesību atjaunošanas vai 
atkārtotas piešķiršanas harmonizētu 
datumu, kas ir noteikts vēlāk par jebkuru 
tādu spēkā esošu individuālo tiesību 
termiņa beigu vai atjaunošanas datumu, 
kuras piešķirtas šāda radiofrekvenču 
spektra izmantošanai kādā no 
dalībvalstīm, tad valstu kompetentās 
iestādes pagarina spēkā esošo tiesību 
termiņu līdz harmonizētajam datumam 
atbilstīgi tiem pašiem iepriekš 
piemērojamajiem būtiskajiem atļaujas 
piešķiršanas nosacījumiem, tostarp 
piemērojamām periodiskām nodevām.
Ja saskaņā ar punkta otro daļu 
pagarinātais termiņš ir ievērojami garāks 
salīdzinājumā ar izmantošanas tiesību 
sākotnējo termiņu, valstu kompetentās 
iestādes var noteikt, ka saistībā ar tiesību 
pagarinājumu jāveic jebkādi pielāgojumi 
iepriekš piemērojamajos atļaujas 
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piešķiršanas nosacījumos, kas 
nepieciešami, ņemot vērā izmaiņas 
apstākļos, tostarp papildu nodevas. Šīs 
papildu nodevas nosaka, pamatojoties uz 
jebkuras tādas sākotnējās nodevas 
piemērošanu proporcionāli laikam, kas 
attiecas uz sākotnējām izmantošanas 
tiesībām un kas aprēķināta pēc sākotnēji 
paredzētā termiņa.
Šajā punktā paredzētie īstenošanas akti 
nepieprasa saīsināt kādā no dalībvalstīm 
spēkā esošo izmantošanas tiesību termiņu, 
izņemot tad, ja tas notiek saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK 14. panta 
2. punktu, turklāt tie neattiecas uz spēkā 
esošām tiesībām, kas piešķirtas uz 
nenoteiktu laiku.
Ja Komisija pieņem īstenošanas aktu 
saskaņā ar 2. punktu, šā punkta 
noteikumus tā var pēc analoģijas piemērot 
jebkurām attiecīgās harmonizētās joslas
izmantošanas tiesībām bezvadu platjoslas 
sakaru jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var arī pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros saskaņots to individuālo 
tiesību termiņa beigu vai atjaunošanas 
datums, kas piešķirtas radiofrekvenču 
spektra izmantošanai bezvadu platjoslas 
sakariem harmonizētās joslās, kuras jau ir 
izveidotas šādu aktu pieņemšanas dienā, lai 
tādā veidā visā Savienībā sinhronizētu šādu 
joslu izmantošanas tiesību atjaunošanas vai 
atkārtotas piešķiršanas datumu, tostarp 
paredzot iespējamu sinhronizāciju ar tādu 
tiesību atjaunošanas vai atkārtotas 

Komisija var arī ierosināt normatīvo aktu, 
lai saskaņotu to individuālo tiesību 
termiņa beigu vai atjaunošanas datumu, 
kas piešķirtas radiofrekvenču spektra 
izmantošanai bezvadu platjoslas sakariem
harmonizētās joslās, kuras jau ir izveidotas 
šādu aktu pieņemšanas dienā, lai tādā veidā 
visā Savienībā sinhronizētu šādu joslu 
izmantošanas tiesību atjaunošanas vai 
atkārtotas piešķiršanas datumu, tostarp 
paredzot iespējamu sinhronizāciju ar tādu 
tiesību atjaunošanas vai atkārtotas 
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piešķiršanas datumu, kas piešķirtas 
attiecībā uz citām joslām, kuras ir 
harmonizētas saskaņā ar 2. punktu vai šo 
punktu pieņemtos īstenošanas pasākumos. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 33. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

piešķiršanas datumu, kas piešķirtas 
attiecībā uz citām joslām, kuras ir 
harmonizētas saskaņā ar 2. punktu vai šo 
punktu pieņemtos īstenošanas pasākumos.

Or. ro

Grozījums Nr. 488
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var arī pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros saskaņots to individuālo 
tiesību termiņa beigu vai atjaunošanas 
datums, kas piešķirtas radiofrekvenču 
spektra izmantošanai bezvadu platjoslas 
sakariem harmonizētās joslās, kuras jau ir 
izveidotas šādu aktu pieņemšanas dienā, lai 
tādā veidā visā Savienībā sinhronizētu šādu 
joslu izmantošanas tiesību atjaunošanas vai 
atkārtotas piešķiršanas datumu, tostarp 
paredzot iespējamu sinhronizāciju ar tādu 
tiesību atjaunošanas vai atkārtotas 
piešķiršanas datumu, kas piešķirtas 
attiecībā uz citām joslām, kuras ir 
harmonizētas saskaņā ar 2. punktu vai šo 
punktu pieņemtos īstenošanas pasākumos. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Ievērojot 8.a panta 3. punkta otro daļu, 
Komisija, ja iespējams, viena gada laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā pieņem arī 
īstenošanas aktus, kuros saskaņots to 
individuālo tiesību termiņa beigu vai 
atjaunošanas datums, kas piešķirtas 
radiofrekvenču spektra izmantošanai 
bezvadu platjoslas sakariem harmonizētās 
joslās, kuras jau ir izveidotas šādu aktu 
pieņemšanas dienā, lai tādā veidā visā 
Savienībā sinhronizētu šādu joslu 
izmantošanas tiesību atjaunošanas vai 
atkārtotas piešķiršanas datumu, tostarp 
paredzot iespējamu sinhronizāciju ar tādu 
tiesību atjaunošanas vai atkārtotas 
piešķiršanas datumu, kas piešķirtas 
attiecībā uz citām joslām, kuras ir 
harmonizētas saskaņā ar 2. punktu vai šo 
punktu pieņemtos īstenošanas pasākumos. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šajā punktā paredzētie īstenošanas akti 
nosaka radiofrekvenču spektra 
izmantošanas tiesību atjaunošanas vai 
atkārtotas piešķiršanas harmonizētu 
datumu, kas ir noteikts vēlāk par jebkuru 
tādu spēkā esošu individuālo tiesību 
termiņa beigu vai atjaunošanas datumu, 
kuras piešķirtas šāda radiofrekvenču 
spektra izmantošanai kādā no 
dalībvalstīm, tad valstu kompetentās 
iestādes pagarina spēkā esošo tiesību 
termiņu līdz harmonizētajam datumam 
atbilstīgi tiem pašiem iepriekš 
piemērojamajiem būtiskajiem atļaujas 
piešķiršanas nosacījumiem, tostarp 
piemērojamām periodiskām nodevām.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 490
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar punkta otro daļu 
pagarinātais termiņš ir ievērojami garāks 
salīdzinājumā ar izmantošanas tiesību 
sākotnējo termiņu, valstu kompetentās 
iestādes var noteikt, ka saistībā ar tiesību 
pagarinājumu jāveic jebkādi pielāgojumi 
iepriekš piemērojamajos atļaujas 
piešķiršanas nosacījumos, kas 
nepieciešami, ņemot vērā izmaiņas 
apstākļos, tostarp papildu nodevas. Šīs 
papildu nodevas nosaka, pamatojoties uz 
jebkuras tādas sākotnējās nodevas 
piemērošanu proporcionāli laikam, kas 
attiecas uz sākotnējām izmantošanas 

svītrots
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tiesībām un kas aprēķināta pēc sākotnēji 
paredzētā termiņa.

Or. ro

Grozījums Nr. 491
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar punkta otro daļu pagarinātais 
termiņš ir ievērojami garāks salīdzinājumā 
ar izmantošanas tiesību sākotnējo termiņu, 
valstu kompetentās iestādes var noteikt, ka 
saistībā ar tiesību pagarinājumu jāveic 
jebkādi pielāgojumi iepriekš 
piemērojamajos atļaujas piešķiršanas 
nosacījumos, kas nepieciešami, ņemot vērā 
izmaiņas apstākļos, tostarp papildu 
nodevas. Šīs papildu nodevas nosaka,
pamatojoties uz jebkuras tādas sākotnējās 
nodevas piemērošanu proporcionāli 
laikam, kas attiecas uz sākotnējām 
izmantošanas tiesībām un kas aprēķināta 
pēc sākotnēji paredzētā termiņa.

Ja saskaņā ar punkta otro daļu pagarinātais 
termiņš ir ievērojami garāks salīdzinājumā 
ar izmantošanas tiesību sākotnējo termiņu, 
valstu kompetentās iestādes var noteikt, ka 
saistībā ar tiesību pagarinājumu jāveic 
jebkādi pielāgojumi iepriekš 
piemērojamajos atļaujas piešķiršanas 
nosacījumos, kas nepieciešami, ņemot vērā 
izmaiņas apstākļos. Ja šādi pielāgojumi 
ietver papildu nodevas, šīs nodevas 
nepārsniedz jebkuras tādas sākotnējās 
nodevas piemērošanu proporcionāli 
laikam, kas attiecas uz sākotnējām 
izmantošanas tiesībām un kas aprēķināta 
pēc sākotnēji paredzētā termiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 492
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā paredzētie īstenošanas akti 
nepieprasa saīsināt kādā no dalībvalstīm 
spēkā esošo izmantošanas tiesību termiņu, 
izņemot tad, ja tas notiek saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK 14. panta 
2. punktu, turklāt tie neattiecas uz spēkā 

svītrots
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esošām tiesībām, kas piešķirtas uz 
nenoteiktu laiku.

Or. ro

Grozījums Nr. 493
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija pieņem īstenošanas aktu 
saskaņā ar 2. punktu, šā punkta 
noteikumus tā var pēc analoģijas piemērot 
jebkurām attiecīgās harmonizētās joslas 
izmantošanas tiesībām bezvadu platjoslas 
sakaru jomā.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 494
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot 2. un 3. punktā paredzētos 
īstenošanas aktus, Komisija ņem vērā:

svītrots

a) regulatīvos principus, kas izklāstīti 
9. pantā;
b) visā Savienībā pastāvošās atšķirības 
mērķos attiecībā uz vajadzību ieviest 
papildu radiofrekvenču spektru bezvadu 
platjoslas sakaru nodrošināšanai, 
vienlaikus ņemot vērā kopējās vajadzības 
radiofrekvenču spektra jomā izveidot 
integrētos tīklus, kas aptver vairākas 
dalībvalstis;
c) pašreizējo radiofrekvenču spektra 
lietotāju darbības nosacījumu 
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prognozējamību;
d) vairāku secīgu paaudžu bezvadu 
platjoslas tehnoloģiju ieviešanas, izstrādes 
un ieguldījumu ciklus;
e) galalietotāju pieprasījumu pēc lielas 
jaudas bezvadu platjoslas sakariem.
Nosakot termiņus dažādu kategoriju 
dalībvalstīm, kas vēl nav piešķīrušas 
individuālas izmantošanas tiesības un 
atļāvušas faktiski lietot attiecīgo 
harmonizēto joslu, Komisija pienācīgi 
ņem vērā visu dalībvalstu sniegto 
informāciju par to, kā radiofrekvenču 
spektra tiesības ir piešķirtas vēsturiski, 
Direktīvas 2002/21/EK 9. panta 3. un 
4. punktā paredzētā ierobežojuma 
pamatojumu, varbūtējo nepieciešamību 
atbrīvot attiecīgo joslu, ietekmi uz 
konkurenci vai ģeogrāfiskos vai tehniskos 
ierobežojumus, kā arī ietekmi uz iekšējo 
tirgu. Komisija nodrošina, lai īstenošana 
netiktu nepamatoti atlikta un lai 
atšķirības dažādu dalībvalstu laika 
grafikos neradītu nepamatotas atšķirības 
dalībvalstu konkurētspējā vai regulējumā.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot 2. un 3. punktā paredzētos 
īstenošanas aktus, Komisija ņem vērā:

Pieņemot 2. punktā paredzētos pasākumus, 
Komisija ņem vērā:

Or. ro

Grozījums Nr. 496
Giles Chichester
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Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 2. punkts neskar dalībvalstu 
tiesības piešķirt harmonizētas joslas 
izmantošanas tiesības un atļaut tās 
faktisku lietošanu pirms īstenošanas akta 
pieņemšanas saistībā ar minēto joslu, 
attiecībā uz ko jāpanāk atbilstība šā 
punkta otrajai daļai, vai jau pirms 
harmonizētā datuma, kas noteikts par 
minēto joslu sagatavotajā īstenošanas 
aktā.

svītrots

Ja valstu kompetentās iestādes piešķir 
harmonizētas joslas izmantošanas tiesības 
pirms īstenošanas akta pieņemšanas 
saistībā ar minēto joslu, tās nosaka šādas 
piešķiršanas nosacījumus, jo īpaši tos, kas 
attiecas uz termiņu, un dara to tādā veidā, 
lai izmantošanas tiesību subjekti tiktu 
informēti par iespēju, ka Komisija varētu 
pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar 
2. punktu, nosakot šādu tiesību minimālo 
termiņu vai visā Savienībā sinhronizētu 
beigu termiņu vai atjaunošanas ciklu. Šī 
daļa neattiecas uz tiesību piešķiršanu uz 
nenoteiktu laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 2. punkts neskar dalībvalstu 
tiesības piešķirt harmonizētas joslas 
izmantošanas tiesības un atļaut tās 
faktisku lietošanu pirms īstenošanas akta 
pieņemšanas saistībā ar minēto joslu, 
attiecībā uz ko jāpanāk atbilstība šā 
punkta otrajai daļai, vai jau pirms 

svītrots
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harmonizētā datuma, kas noteikts par 
minēto joslu sagatavotajā īstenošanas 
aktā.

Or. ro

Grozījums Nr. 498
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja valstu kompetentās iestādes piešķir 
harmonizētas joslas izmantošanas tiesības 
pirms īstenošanas akta pieņemšanas 
saistībā ar minēto joslu, tās nosaka šādas 
piešķiršanas nosacījumus, jo īpaši tos, kas 
attiecas uz termiņu, un dara to tādā veidā, 
lai izmantošanas tiesību subjekti tiktu 
informēti par iespēju, ka Komisija varētu 
pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar 
2. punktu, nosakot šādu tiesību minimālo 
termiņu vai visā Savienībā sinhronizētu 
beigu termiņu vai atjaunošanas ciklu. Šī 
daļa neattiecas uz tiesību piešķiršanu uz 
nenoteiktu laiku.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 499
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Attiecībā uz harmonizētām joslām, kam 
saskaņā ar otro daļu pieņemtā 
īstenošanas aktā izveidots kopējs laika 
grafiks izmantošanas tiesību piešķiršanai 
un faktiskas lietošanas atļaušanai, valstu 
kompetentās iestādes laikus sniedz 

svītrots
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Komisijai pietiekami detalizētu 
informāciju par to, kā tās iecerējušas 
nodrošināt atbilstību. Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, kuros noteikts 
formāts un procedūras šādas informācijas 
sniegšanai. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 33. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.
Ja, pārskatot šādus detalizētus plānus, 
kurus iesniegusi dalībvalsts, Komisija 
uzskata, ka ir maz ticams, ka attiecīgā 
dalībvalsts spēs ievērot tai piemērojamo 
laika grafiku, tā var pieņemt lēmumu 
īstenošanas aktā, kurā dalībvalstij 
pieprasīts pienācīgi pielāgot savus plānus, 
lai nodrošinātu šo atbilstību.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz harmonizētām joslām, kam 
saskaņā ar otro daļu pieņemtā īstenošanas 
aktā izveidots kopējs laika grafiks 
izmantošanas tiesību piešķiršanai un 
faktiskas lietošanas atļaušanai, valstu 
kompetentās iestādes laikus sniedz 
Komisijai pietiekami detalizētu informāciju 
par to, kā tās iecerējušas nodrošināt 
atbilstību. Komisija var pieņemt
īstenošanas aktus, kuros noteikts formāts 
un procedūras šādas informācijas 
sniegšanai. Minētos īstenošanas aktus
pieņem saskaņā ar 33. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Attiecībā uz harmonizētām joslām, kam 
saskaņā ar otro daļu pieņemtā īstenošanas 
aktā izveidots kopējs laika grafiks 
izmantošanas tiesību piešķiršanai un 
faktiskas lietošanas atļaušanai, valstu 
kompetentās iestādes laikus sniedz 
Komisijai pietiekami detalizētu informāciju 
par to, kā tās iecerējušas nodrošināt 
atbilstību. Komisija viena gada laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā, ja tas ir 
iespējams, pieņem īstenošanas aktu, kurā 
noteikts formāts un procedūras šādas 
informācijas sniegšanai. Minēto
īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 501
Werner Langen

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz harmonizētām joslām, kam 
saskaņā ar otro daļu pieņemtā īstenošanas 
aktā izveidots kopējs laika grafiks 
izmantošanas tiesību piešķiršanai un 
faktiskas lietošanas atļaušanai, valstu 
kompetentās iestādes laikus sniedz 
Komisijai pietiekami detalizētu informāciju 
par to, kā tās iecerējušas nodrošināt 
atbilstību. Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, kuros noteikts formāts 
un procedūras šādas informācijas 
sniegšanai. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 33. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Attiecībā uz harmonizētām joslām, kam 
saskaņā ar otro daļu pieņemtā īstenošanas 
aktā izveidots kopējs laika grafiks 
izmantošanas tiesību piešķiršanai un 
faktiskas lietošanas atļaušanai, valstu 
kompetentās iestādes laikus sniedz 
Komisijai pietiekami detalizētu informāciju 
par to, kā tās iecerējušas nodrošināt 
atbilstību. Komisijai viena gada laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā vajadzētu
pieņemt īstenošanas aktus, kuros noteikts 
formāts un procedūras šādas informācijas 
sniegšanai. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 33. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 502
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz harmonizētām joslām, kam 
saskaņā ar otro daļu pieņemtā īstenošanas 
aktā izveidots kopējs laika grafiks 
izmantošanas tiesību piešķiršanai un 
faktiskas lietošanas atļaušanai, valstu 
kompetentās iestādes laikus sniedz 
Komisijai pietiekami detalizētu informāciju 
par to, kā tās iecerējušas nodrošināt 
atbilstību. Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, kuros noteikts formāts 
un procedūras šādas informācijas 

Attiecībā uz harmonizētām joslām, kam 
saskaņā ar otro daļu pieņemtā īstenošanas 
aktā izveidots kopējs laika grafiks 
izmantošanas tiesību piešķiršanai un 
faktiskas lietošanas atļaušanai, valstu 
kompetentās iestādes laikus sniedz 
Komisijai pietiekami detalizētu informāciju 
par to, kā tās iecerējušas nodrošināt 
atbilstību. Komisija var pieņemt deleģētos
aktus, kuros noteikts formāts un procedūras 
šādas informācijas sniegšanai. Minētos 
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sniegšanai. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 33. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 
32. pantu.

Or. ro

Grozījums Nr. 503
Werner Langen

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārbaudot dalībvalstu detalizētos plānus, 
Komisijai ir jāņem vērā, ka valstu 
regulatīvajām iestādēm un pakalpojumu 
sniedzējiem ir pieejams ierobežots 
ekspertu un padomdevēju skaits, lai 
atsauktos pie tiesību piešķiršanas 
procedūrām.

Or. de

Grozījums Nr. 504
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, pārskatot šādus detalizētus plānus, 
kurus iesniegusi dalībvalsts, Komisija 
uzskata, ka ir maz ticams, ka attiecīgā 
dalībvalsts spēs ievērot tai piemērojamo 
laika grafiku, tā var pieņemt lēmumu 
īstenošanas aktā, kurā dalībvalstij 
pieprasīts pienācīgi pielāgot savus plānus, 
lai nodrošinātu šo atbilstību.

svītrots

Or. ro
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Grozījums Nr. 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Kopīgs atļauju izsniegšanas process 

radiofrekvenču spektra izmantošanas 
individuālo tiesību piešķiršanai

1. Divas vai vairāk dalībvalstis var 
sadarboties savā starpā un ar Komisiju 
attiecībā uz atļauju izsniegšanas 
direktīvas 6. un 7. pantā minēto 
nosacījumu izpildi, lai izveidotu kopīgu 
atļauju izsniegšanas procesu 
radiofrekvenču spektra izmantošanas 
individuālo tiesību piešķiršanai attiecīgā 
gadījumā saskaņā ar jebkuru kopīgo 
grafiku, kas izveidots atbilstoši 12. panta 
2. punktam. Kopīgais atļauju izsniegšanas 
process atbilst šādiem kritērijiem:
a) individuālos valstu atļauju izsniegšanas 
procesus iniciē un īsteno valstu 
kompetentās iestādes saskaņā ar kopīgo 
grafiku;
b) attiecīgā gadījumā tajā paredz kopīgus 
nosacījumus un procedūras individuālo 
tiesību atlasei un piešķiršanai attiecīgo 
dalībvalstu starpā;
c) attiecīgā gadījumā tajā paredz kopīgus 
vai salīdzināmus nosacījumus, kas 
pievienojami individuālajām 
izmantošanas tiesībām attiecīgo 
dalībvalstu starpā, cita starpā ļaujot 
piešķirt operatoriem saskaņotus spektra 
portfeļus, ņemot vērā piešķiramos spektra 
blokus.

Or. en

Grozījums Nr. 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
a) individuālos valstu atļauju izsniegšanas 
procesus iniciē un īsteno valstu 
kompetentās iestādes saskaņā ar kopīgo 
grafiku;

Or. en

Grozījums Nr. 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.c pants
b) attiecīgā gadījumā tajā paredz kopīgus 
nosacījumus un procedūras individuālo 
tiesību atlasei un piešķiršanai attiecīgo 
dalībvalstu starpā;

Or. en

Grozījums Nr. 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.d pants
c) attiecīgā gadījumā tajā paredz kopīgus 
vai salīdzināmus nosacījumus, kas 
pievienojami individuālajām 
izmantošanas tiesībām attiecīgo 
dalībvalstu starpā, cita starpā ļaujot 
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piešķirt operatoriem saskaņotus spektra 
portfeļus, ņemot vērā piešķiramos spektra 
blokus.

Or. en

Grozījums Nr. 509
Werner Langen

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 510
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

iestādēm sniegt pietiekamu un drošu 
informāciju par visiem attiecīgajiem 
jautājumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 511
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmantošanas tiesību termiņš; c) izmantošanas tiesību termiņš uz vismaz 
20 gadiem vai jebkurā gadījumā uz tik 
ilgu laiku, kas būtu piemērots tam, lai 
stimulētu ieguldījumus un konkurenci, kā 
arī novērstu spektra izmantošanas tiesību 
nepietiekamu izmantošanu vai 
„uzkrāšanu”.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 2. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) radiofrekvenču spektra rezervēšana 
noteiktu veidu operatoriem vai noteiktu 
veidu operatoru izslēgšana;

i) radiofrekvenču spektra rezervēšana 
noteiktu veidu operatoriem, tostarp 
operatoriem bezpeļņas sektorā, vai 
noteiktu veidu operatoru izslēgšana;

Or. en

Grozījums Nr. 513
Françoise Castex
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 2. daļa – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) radiofrekvenču spektra koplietošanas 
iespēja;

k) radiofrekvenču spektra koplietošanas 
iespēja, tostarp bez licences;

Or. en

Grozījums Nr. 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja dalībvalstis plāno izveidot kopīgu 
atļauju izsniegšanas procesu saskaņā ar 
12.a pantu, attiecīgās valstu kompetentās 
iestādes savu pasākumu projektu dara 
vienlaikus pieejamu Komisijai un 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 515
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valstu kompetentās iestādes un 
Komisija divu mēnešu laikā var sniegt 
komentārus attiecīgajai kompetentajai 
iestādei. Divu mēnešu periodu 
nepagarina.

svītrots

Novērtējot pasākuma projektu saskaņā ar 
šo pantu, Komisija pirmām kārtām ņem 
vērā šādus aspektus:
a) Direktīvu 2002/20/EK un 2002/21/EK 
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un Lēmuma Nr. 243/2012/ES noteikumi;
b) regulatīvie principi, kas izklāstīti 
9. pantā;
c) dažiem īpašajiem nosacījumiem 
piemērojamie attiecīgie kritēriji, kuri 
izklāstīti regulas 10. pantā, un papildu 
noteikumi, kuri izklāstīti 11. pantā;
d) visi īstenošanas akti, kas pieņemti 
saskaņā ar 12. pantu;
e) saskaņotība ar nesen īstenotām, 
joprojām notiekošām vai plānotām 
procedūrām citās dalībvalstīs un 
iespējamā ietekme uz tirdzniecību 
dalībvalstu starpā.
Ja šajā laikposmā Komisija paziņo 
kompetentajai iestādei, ka pasākuma 
projekts varētu radīt šķērsli iekšējā tirgū 
vai ka tai ir nopietnas bažas par minētā 
projekta saderību ar Savienības tiesību 
aktiem, pasākuma projektu nepieņem vēl 
divus mēnešus. Komisija arī informē 
pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes 
par nostāju, ko šādā gadījumā tā 
pieņēmusi par pasākuma projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 516
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Divu mēnešu papildtermiņā, kas minēts 
2. punktā, Komisija un attiecīgā 
kompetentā iestāde cieši sadarbojas, lai 
saskaņā ar 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, bet vienlaikus pienācīgi ņemot 
vērā tirgus dalībnieku viedokli un 
vajadzību nodrošināt konsekventas 
regulatīvās prakses izveidi, noteiktu 
vispiemērotāko un efektīvāko pasākumu.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 517
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Jebkurā procedūras posmā kompetentā 
iestāde, rūpīgi ņemot vērā 2. punktā 
minēto Komisijas paziņojumu, var grozīt 
vai atsaukt savu pasākuma projektu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 518
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 2. punktā minētajā divu 
mēnešu papildtermiņā Komisija var:

svītrots

a) Komunikāciju komitejā iesniegt 
lēmuma projektu, pieprasot attiecīgajai 
kompetentajai iestādei atsaukt pasākuma 
projektu. Šim lēmuma projektam pievieno 
detalizētu un objektīvu analīzi par to, 
kāpēc Komisija uzskata, ka pasākuma 
projektu tādā redakcijā, kādā tas paziņots, 
nevajadzētu pieņemt, kā arī konkrētus 
priekšlikumus pasākuma projekta 
grozīšanai, vai
b) pieņemt lēmumu par izmaiņām savā 
nostājā par attiecīgo pasākuma projektu.

Or. en
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Grozījums Nr. 519
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Komunikāciju komitejā iesniegt 
lēmuma projektu, pieprasot attiecīgajai 
kompetentajai iestādei atsaukt pasākuma 
projektu. Šim lēmuma projektam pievieno 
detalizētu un objektīvu analīzi par to, 
kāpēc Komisija uzskata, ka pasākuma 
projektu tādā redakcijā, kādā tas paziņots, 
nevajadzētu pieņemt, kā arī konkrētus 
priekšlikumus pasākuma projekta 
grozīšanai, vai

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 520
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija nav iesniegusi 5. punkta 
a) apakšpunktā minēto lēmuma projektu 
vai ir pieņēmusi 5. punkta b) apakšpunktā 
minēto lēmumu, attiecīgā kompetentā 
iestāde var pieņemt pasākuma projektu.

svītrots

Ja Komisija ir iesniegusi lēmuma projektu 
saskaņā ar 5. punkta a) apakšpunktu, 
kompetentā iestāde pasākuma projektu 
nepieņem, taču ne ilgāk par sešiem 
mēnešiem, skaitot no dienas, kad saskaņā 
ar 2. punktu paziņojums nosūtīts 
kompetentajai iestādei.
Komisija var nolemt mainīt savu nostāju 
par attiecīgā pasākuma projektu jebkurā 
procedūras posmā, arī pēc lēmuma 
projekta iesniegšanas Komunikāciju 
komitejā.



PE526.176v01-00 28/214 AM\1013978LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 521
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija nav iesniegusi 5. punkta
a) apakšpunktā minēto lēmuma projektu 
vai ir pieņēmusi 5. punkta b) apakšpunktā 
minēto lēmumu, attiecīgā kompetentā 
iestāde var pieņemt pasākuma projektu.

Ja Komisija nav iesniegusi 5. punktā
minēto lēmuma projektu, attiecīgā 
kompetentā iestāde var pieņemt pasākuma 
projektu.

Or. ro

Grozījums Nr. 522
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija ir iesniegusi lēmuma projektu 
saskaņā ar 5. punkta a) apakšpunktu, 
kompetentā iestāde pasākuma projektu 
nepieņem, taču ne ilgāk par sešiem
mēnešiem, skaitot no dienas, kad saskaņā 
ar 2. punktu paziņojums nosūtīts 
kompetentajai iestādei.

Ja Komisija ir iesniegusi lēmuma projektu 
saskaņā ar 5. punktu, kompetentā iestāde 
pasākuma projektu nepieņem, taču ne ilgāk 
par diviem mēnešiem, skaitot no dienas, 
kad saskaņā ar 2. punktu paziņojums 
nosūtīts kompetentajai iestādei.

Or. ro

Grozījums Nr. 523
Giles Chichester

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

7. Komisija pieņem jebkādu lēmumu, 
pieprasot, lai kompetentā iestāde 
īstenošanas aktā atsauktu pasākuma 
projektu. Minēto īstenošanas aktu pieņem 
saskaņā ar 33. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 524
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija pieņem jebkādu lēmumu, 
pieprasot, lai kompetentā iestāde 
īstenošanas aktā atsauktu pasākuma 
projektu. Minēto īstenošanas aktu pieņem 
saskaņā ar 33. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 525
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
13. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 7. punktu, kompetentā iestāde 
groza vai atsauc minēto pasākuma 
projektu sešu mēnešu laikā pēc Komisijas 
lēmuma paziņošanas dienas. Ja 
pasākuma projektu groza, kompetentā 
iestāde vajadzības gadījumā organizē 
sabiedrisko apspriešanu un grozīto 

svītrots
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pasākuma projektu dara pieejamu 
Komisijai saskaņā ar 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 526
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 7. punktu, kompetentā iestāde 
groza vai atsauc minēto pasākuma 
projektu sešu mēnešu laikā pēc Komisijas 
lēmuma paziņošanas dienas. Ja 
pasākuma projektu groza, kompetentā 
iestāde vajadzības gadījumā organizē 
sabiedrisko apspriešanu un grozīto 
pasākuma projektu dara pieejamu 
Komisijai saskaņā ar 1. punktu.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 527
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
13. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Attiecīgā kompetentā iestāde rūpīgi 
ņem vērā visus komentārus, ko izteikušas 
citu dalībvalstu kompetentās iestādes un 
Komisija, un, izņemot 2. punkta trešajā 
daļā, 6. punkta otrajā daļā un 7. punktā 
paredzētos gadījumus, var pieņemt grozīto 
pasākuma projektu, un, ja tā šo 
pasākumu projektu pieņem, par to paziņo 
Komisijai.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 528
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Attiecīgā kompetentā iestāde rūpīgi ņem 
vērā visus komentārus, ko izteikušas citu 
dalībvalstu kompetentās iestādes un 
Komisija, un, izņemot 2. punkta trešajā 
daļā, 6. punkta otrajā daļā un 7. punktā
paredzētos gadījumus, var pieņemt grozīto 
pasākuma projektu, un, ja tā šo pasākumu 
projektu pieņem, par to paziņo Komisijai.

9. Attiecīgā kompetentā iestāde rūpīgi ņem 
vērā visus komentārus, ko izteikušas citu 
dalībvalstu kompetentās iestādes un 
Komisija, un, izņemot 2. punkta trešajā 
daļā un 6. punkta otrajā daļā paredzētos 
gadījumus, var pieņemt grozīto pasākuma 
projektu, un, ja tā šo pasākumu projektu 
pieņem, par to paziņo Komisijai.

Or. ro

Grozījums Nr. 529
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
13. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Kompetentā iestāde informē Komisiju 
par tās procedūras rezultātiem, uz ko 
attiecas kompetentās iestādes pasākums, 
un dara to uzreiz pēc minētās procedūras 
pabeigšanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 530
Jean-Pierre Audy

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

13.a pants
Saistības attiecībā uz pārklājumu

Eiropas Savienība un dalībvalstis veic 
pasākumus, lai Eiropas iedzīvotājiem, kā 
arī valsts un privātiem uzņēmumiem, kad 
vien tie atrodas Eiropas Savienībā, 
garantētu piekļuvi vienotajam 
elektronisko sakaru tirgum gan attiecībā 
uz pakalpojumu kvalitāti, gan tirgus 
cenām;

Or. fr

Grozījums Nr. 531
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valstu kompetentās iestādes ļauj, 
izmantojot lokālos radiotīklus, sabiedrībai 
piekļūt publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāja tīklam, kā arī izmantot 
harmonizētu radiofrekvenču spektru šādas 
piekļuves nodrošināšanai, attiecībā uz ko ir 
jāsaņem tikai vispārēja atļauja.

1. Valstu kompetentās iestādes ļauj, 
izmantojot lokālos radiotīklus, sabiedrībai 
piekļūt publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāja tīklam, kā arī izmantot 
harmonizētu radiofrekvenču spektru šādas 
piekļuves nodrošināšanai, attiecībā uz ko ir 
jāsaņem vispārēja atļauja un jānodrošina 
atbilstība noteikumiem, ko piemēro no 
licences atbrīvotajam spektram, jo īpaši 
attiecībā uz noteikumiem traucējumu un 
konkurences jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 532
Françoise Castex

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

4. Valstu kompetentās iestādes neierobežo 
galalietotāju tiesības atļaut citiem 
galalietotājiem savstarpēji vai vispārīgāk 
piekļūt saviem lokālajiem radiotīkliem, 
tostarp pēc trešās puses iniciatīvām, kam 
atbilstīgi tiek apvienoti un padarīti publiski 
pieejami dažādu galalietotāju lokālie 
radiotīkli.

4. Valstu kompetentās iestādes neierobežo 
galalietotāju tiesības atļaut citiem 
galalietotājiem savstarpēji vai vispārīgāk 
piekļūt saviem lokālajiem radiotīkliem, 
tostarp pēc trešās puses iniciatīvām, kam 
atbilstīgi tiek apvienoti un padarīti publiski 
pieejami dažādu galalietotāju lokālie 
radiotīkli. Tāpat tās piemēro tiesisko 
regulējumu, lai sekmētu šūnu bāzes 
staciju un bezvadu režģtīklu izplatību.

Or. en

Grozījums Nr. 533
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu kompetentās iestādes ļauj izvērst, 
savienot un ekspluatēt neuzkrītošus tuvas 
darbības bezvadu piekļuves punktus 
saskaņā ar vispārējo atļauju režīmu un 
nepamatoti neierobežo minēto izvēršanu, 
savienošanu un ekspluatēšanu atsevišķos 
pilsētplānošanas projektos vai citā veidā, ja 
vien šāda izmantošana atbilst īstenošanas 
pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
2. punktu.

Valstu kompetentās iestādes ļauj izvērst, 
savienot un ekspluatēt neuzkrītošus tuvas 
darbības bezvadu piekļuves punktus un 
nepamatoti neierobežo minēto izvēršanu, 
savienošanu un ekspluatēšanu atsevišķos 
pilsētplānošanas projektos vai citā veidā, ja 
vien šāda izmantošana atbilst īstenošanas 
pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu spēkā esošās izmantošanas tiesības, tīkla integritāti un tīkla veiktspēju, 
licenzētā spektrā izvērstās mazizmēra šūnas ir jāekspluatē saskaņā ar ekskluzīvu licenci.

Grozījums Nr. 534
Giles Chichester



PE526.176v01-00 34/214 AM\1013978LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neskar atļauju režīmu, kas 
noteikts attiecībā uz radiofrekvenču 
spektru, ko izmanto tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu ekspluatācijas 
vajadzībām.

a) spēkā esošās izmantošanas tiesības 
licenzētam spektram, uz kuru attiecas 
10. panta 6. punktā minētie spēkā esošie 
nomas un koplietošanas režīmi;

b) atļauju režīms, kas noteikts attiecībā uz
radiofrekvenču spektru, ko izmanto tuvas 
darbības bezvadu piekļuves punktu 
ekspluatācijas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 535
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu tā vispārējo atļauju 
režīma vienotu īstenošanu, kas noteikts 
attiecībā uz tuvas darbības bezvadu 
piekļuves punktu izvēršanu, savienošanu 
un ekspluatēšanu saskaņā ar 1. punktu, 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, var 
norādīt tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punktu izveides, izvēršanas un 
ekspluatēšanas tehniskos raksturlielumus, 
kuru ievērošana nodrošina neuzkrītošo 
raksturu dažādās vietēja mēroga situācijās. 
Komisija precizē minētos izvērsto tuvas 
darbības bezvadu piekļuves punktu 
tehniskos raksturlielumus, kurus nosaka 
pēc maksimālā izmēra, jaudas un 
elektromagnētiskajiem raksturlielumiem, 
kā arī vizuālās ietekmes. Minētie tehniskie 
raksturlielumi, kas jāievēro tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu ekspluatācijā, 
atbilst vismaz tām prasībām, kas noteiktas 
Direktīvā 2013/35/ES30, un robežvērtībām, 
kas noteiktas Padomes Ieteikumā 

Lai nodrošinātu vienotu tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu izvēršanu, 
savienošanu un ekspluatēšanu saskaņā ar 
1. punktu, Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktu, var norādīt tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu izveides, 
izvēršanas un ekspluatēšanas tehniskos 
raksturlielumus, kuru ievērošana nodrošina 
neuzkrītošo raksturu dažādās vietēja 
mēroga situācijās. Tuvas darbības bezvadu 
piekļuves punktu darbību spektrā ar īpaši 
piešķirtām izmantošanas tiesībām 
pārvalda attiecīgā pilnvarotā persona vai 
uzņēmums. Komisija precizē minētos 
izvērsto tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punktu tehniskos raksturlielumus, kurus 
nosaka pēc maksimālā izmēra, jaudas un 
elektromagnētiskajiem raksturlielumiem, 
kā arī vizuālās ietekmes. Minētie tehniskie 
raksturlielumi, kas jāievēro tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu ekspluatācijā, 
atbilst vismaz tām prasībām, kas noteiktas 
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Nr. 1999/519/EK31. Direktīvā 2013/35/ES un Direktīvā 1999/5, 
ņemot vērā robežvērtības, kas noteiktas 
Padomes Ieteikumā Nr. 1999/519/EK31.

__________________ __________________
30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/35/ES 
par minimālajām veselības aizsardzības un 
drošuma prasībām attiecībā uz darba 
ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli 
faktori (elektromagnētiskie lauki) 
(20. atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 
nozīmē), un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/40/EK, OV L 179, 
29.6.2013., 1. lpp.

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/35/ES 
par minimālajām veselības aizsardzības un 
drošuma prasībām attiecībā uz darba 
ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli 
faktori (elektromagnētiskie lauki) 
(20. atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 
nozīmē), un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/40/EK, OV L 179, 
29.6.2013., 1. lpp.

31 Padomes 1999. gada 12. jūlija 
Ieteikums 1999/519/EK par 
ierobežojumiem elektromagnētisko lauku 
(0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 
sabiedrību, OV L 1999, 30.7.1999., 
59. lpp.

31 Padomes 1999. gada 12. jūlija 
Ieteikums 1999/519/EK par 
ierobežojumiem elektromagnētisko lauku 
(0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 
sabiedrību, OV L 1999, 30.7.1999., 
59. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu tā vispārējo atļauju režīma 
vienotu īstenošanu, kas noteikts attiecībā 
uz tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punktu izvēršanu, savienošanu un 
ekspluatēšanu saskaņā ar 1. punktu, 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, var
norādīt tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punktu izveides, izvēršanas un 
ekspluatēšanas tehniskos raksturlielumus, 
kuru ievērošana nodrošina neuzkrītošo 
raksturu dažādās vietēja mēroga situācijās. 
Komisija precizē minētos izvērsto tuvas 
darbības bezvadu piekļuves punktu 
tehniskos raksturlielumus, kurus nosaka 

Lai nodrošinātu tā vispārējo atļauju režīma 
vienotu īstenošanu, kas noteikts attiecībā 
uz tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punktu izvēršanu, savienošanu un 
ekspluatēšanu saskaņā ar 1. punktu, 
Komisijai, izmantojot īstenošanas aktu, 
vajadzētu viena gada laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā norādīt tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu izveides, 
izvēršanas un ekspluatēšanas tehniskos 
raksturlielumus, kuru ievērošana nodrošina 
neuzkrītošo raksturu dažādās vietēja 
mēroga situācijās. Tajā pašā laikā var 
turpināt izmantot tos tuvas darbības 
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pēc maksimālā izmēra, jaudas un 
elektromagnētiskajiem raksturlielumiem, 
kā arī vizuālās ietekmes. Minētie tehniskie 
raksturlielumi, kas jāievēro tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu ekspluatācijā, 
atbilst vismaz tām prasībām, kas noteiktas 
Direktīvā 2013/35/ES30, un robežvērtībām, 
kas noteiktas Padomes Ieteikumā 
Nr. 1999/519/EK31.

bezvadu piekļuves punktus, uz kuriem jau 
attiecas spēkā esošās lietotāja tiesībās, 
atbilstoši minētajām tiesībām. Komisija 
precizē minētos izvērsto tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu tehniskos 
raksturlielumus, kurus nosaka pēc 
maksimālā izmēra, jaudas un 
elektromagnētiskajiem raksturlielumiem, 
kā arī vizuālās ietekmes. Minētie tehniskie 
raksturlielumi, kas jāievēro tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu ekspluatācijā, 
atbilst vismaz tām prasībām, kas noteiktas 
Direktīvā 2013/35/ES30, un robežvērtībām, 
kas noteiktas Padomes Ieteikumā 
Nr. 1999/519/EK31.

__________________ __________________
30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/35/ES 
par minimālajām veselības aizsardzības un 
drošuma prasībām attiecībā uz darba 
ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli 
faktori (elektromagnētiskie lauki) 
(20. atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 
nozīmē), un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/40/EK, OV L 179, 
29.6.2013., 1. lpp.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/35/ES 
par minimālajām veselības aizsardzības un 
drošuma prasībām attiecībā uz darba 
ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli 
faktori (elektromagnētiskie lauki) 
(20. atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 
nozīmē), un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/40/EK, OV L 179, 
29.6.2013., 1. lpp.

31 Padomes 1999. gada 12. jūlija 
Ieteikums 1999/519/EK par 
ierobežojumiem elektromagnētisko lauku 
(0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 
sabiedrību, OV L 1999, 30.7.1999., 
59. lpp.

Padomes 1999. gada 12. jūlija 
Ieteikums 1999/519/EK par 
ierobežojumiem elektromagnētisko lauku 
(0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 
sabiedrību, OV L 1999, 30.7.1999., 
59. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 537
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Lai nodrošinātu tā vispārējo atļauju režīma 
vienotu īstenošanu, kas noteikts attiecībā 

Lai nodrošinātu tā vispārējo atļauju režīma 
vienotu īstenošanu, kas noteikts attiecībā 
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uz tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punktu izvēršanu, savienošanu un 
ekspluatēšanu saskaņā ar 1. punktu, 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, var 
norādīt tuvas darbības bezvadu piekļuves
punktu izveides, izvēršanas un 
ekspluatēšanas tehniskos raksturlielumus, 
kuru ievērošana nodrošina neuzkrītošo 
raksturu dažādās vietēja mēroga situācijās. 
Komisija precizē minētos izvērsto tuvas 
darbības bezvadu piekļuves punktu 
tehniskos raksturlielumus, kurus nosaka 
pēc maksimālā izmēra, jaudas un 
elektromagnētiskajiem raksturlielumiem, 
kā arī vizuālās ietekmes. Minētie tehniskie 
raksturlielumi, kas jāievēro tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu ekspluatācijā, 
atbilst vismaz tām prasībām, kas noteiktas
Direktīvā 2013/35/ES30, un robežvērtībām, 
kas noteiktas Padomes Ieteikumā 
Nr. 1999/519/EK31.

uz tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punktu izvēršanu, savienošanu un 
ekspluatēšanu saskaņā ar 1. punktu, 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
kurš, ja iespējams, ir jāpieņem viena gada 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, 
norāda tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punktu izveides, izvēršanas un 
ekspluatēšanas tehniskos raksturlielumus, 
kuru ievērošana nodrošina neuzkrītošo 
raksturu dažādās vietēja mēroga situācijās. 
Komisija precizē minētos izvērsto tuvas 
darbības bezvadu piekļuves punktu 
tehniskos raksturlielumus, kurus nosaka 
pēc maksimālā izmēra, jaudas un 
elektromagnētiskajiem raksturlielumiem, 
kā arī vizuālās ietekmes. Minētie tehniskie 
raksturlielumi, kas jāievēro tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu ekspluatācijā, 
atbilst vismaz tām prasībām, kas noteiktas 
Direktīvā 2013/35/ES30, un 
robežvērtībām, kas noteiktas Padomes 
Ieteikumā Nr. 1999/519/EK31.

__________________ __________________
31 Padomes 1999. gada 12. jūlija 
Ieteikums 1999/519/EK par 
ierobežojumiem elektromagnētisko lauku 
(0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 
sabiedrību, OV L 1999, 30.7.1999., 
59. lpp.

31 Padomes 1999. gada 12. jūlija 
Ieteikums 1999/519/EK par 
ierobežojumiem elektromagnētisko lauku 
(0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 
sabiedrību, OV L 1999, 30.7.1999., 
59. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu tā vispārējo atļauju režīma 
vienotu īstenošanu, kas noteikts attiecībā 
uz tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punktu izvēršanu, savienošanu un 
ekspluatēšanu saskaņā ar 1. punktu, 

Lai nodrošinātu tā vispārējo atļauju režīma 
vienotu īstenošanu, kas noteikts attiecībā 
uz tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punktu izvēršanu, savienošanu un 
ekspluatēšanu saskaņā ar 1. punktu, 
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Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, var 
norādīt tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punktu izveides, izvēršanas un 
ekspluatēšanas tehniskos raksturlielumus, 
kuru ievērošana nodrošina neuzkrītošo 
raksturu dažādās vietēja mēroga situācijās. 
Komisija precizē minētos izvērsto tuvas 
darbības bezvadu piekļuves punktu 
tehniskos raksturlielumus, kurus nosaka 
pēc maksimālā izmēra, jaudas un 
elektromagnētiskajiem raksturlielumiem, 
kā arī vizuālās ietekmes. Minētie tehniskie 
raksturlielumi, kas jāievēro tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu ekspluatācijā, 
atbilst vismaz tām prasībām, kas noteiktas 
Direktīvā 2013/35/ES30, un robežvērtībām, 
kas noteiktas Padomes Ieteikumā 
Nr. 1999/519/EK31.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, var 
norādīt tuvas darbības bezvadu piekļuves 
punktu izveides, izvēršanas un 
ekspluatēšanas tehniskos raksturlielumus, 
kuru ievērošana nodrošina neuzkrītošo 
raksturu dažādās vietēja mēroga situācijās. 
Komisija precizē minētos izvērsto tuvas 
darbības bezvadu piekļuves punktu 
tehniskos raksturlielumus, kurus nosaka 
pēc maksimālā izmēra, jaudas un 
elektromagnētiskajiem raksturlielumiem, 
kā arī vizuālās ietekmes. Minētie tehniskie 
raksturlielumi, kas jāievēro tuvas darbības 
bezvadu piekļuves punktu ekspluatācijā, 
atbilst vismaz tām prasībām, kas noteiktas 
Direktīvā 2013/35/ES30 un
Direktīvā 1999/5, ņemot vērā 
robežvērtības, kas noteiktas Padomes 
Ieteikumā Nr. 1999/519/EK31.

__________________ __________________
30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/35/ES 
par minimālajām veselības aizsardzības un 
drošuma prasībām attiecībā uz darba 
ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli 
faktori (elektromagnētiskie lauki) 
(20. atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 
nozīmē), un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/40/EK, OV L 179, 
29.6.2013., 1. lpp.

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/35/ES 
par minimālajām veselības aizsardzības un 
drošuma prasībām attiecībā uz darba 
ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli 
faktori (elektromagnētiskie lauki) 
(20. atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 
nozīmē), un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/40/EK, OV L 179, 
29.6.2013., 1. lpp.

31 Padomes 1999. gada 12. jūlija 
Ieteikums 1999/519/EK par 
ierobežojumiem elektromagnētisko lauku 
(0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 
sabiedrību, OV L 1999, 30.7.1999., 
59. lpp.

31 Padomes 1999. gada 12. jūlija 
Ieteikums 1999/519/EK par 
ierobežojumiem elektromagnētisko lauku
(0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 
sabiedrību, OV L 1999, 30.7.1999., 
59. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Giles Chichester

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

Raksturlielumi, kuri jāievēro attiecībā uz 
tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu 
izvēršanu, savienošanu un ekspluatēšanu, 
lai varētu gūt labumu no 1. punkta 
noteikumiem, neskar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 1999/5/EK 
galvenās prasības attiecībā uz šādu 
produktu laišanu tirgū32.

Tehniskie raksturlielumi, kuri jāievēro 
attiecībā uz tuvas darbības bezvadu 
piekļuves punktu izvēršanu, savienošanu 
un ekspluatēšanu, lai varētu gūt labumu no 
1. punkta noteikumiem, neskar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 1999/5/EK galvenās prasības 
attiecībā uz šādu produktu laišanu tirgū32.

__________________ __________________
32 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 9. marta Direktīva 1999/5/EK 
par radioiekārtām un telekomunikāciju 
termināla iekārtām un to atbilstības 
savstarpējo atzīšanu, OV L 91, 7.4.1999., 
10. lpp.

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 9. marta Direktīva 1999/5/EK 
par radioiekārtām un telekomunikāciju 
termināla iekārtām un to atbilstības 
savstarpējo atzīšanu, OV L 91, 7.4.1999., 
10. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot pienākumus, kas tām uzlikti 
saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem 
nolīgumiem, tostarp Starptautiskās 
Telesakaru savienības (ITU) noteikumiem 
par radiosakariem, valstu kompetentās 
iestādes nodrošina, ka attiecīgo valstu 
teritorijā radiofrekvenču spektra 
izmantošana tiek organizēta, un jo īpaši 
veic visus nepieciešamos radiofrekvenču 
spektra sadalīšanas vai piešķiršanas 
pasākumus tā, lai jebkura cita dalībvalsts 
varētu netraucēti atļaut savā teritorijā 
izmantot konkrētu harmonizētu joslu 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

1. Neskarot pienākumus, kas tām uzlikti 
saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem 
nolīgumiem, tostarp Starptautiskās 
Telesakaru savienības (ITU) noteikumiem 
par radiosakariem, valstu kompetentās 
iestādes nodrošina, jo īpaši nolūkā 
garantēt 12. panta īstenošanu, ka attiecīgo 
valstu teritorijā radiofrekvenču spektra 
izmantošana tiek organizēta, un jo īpaši 
veic visus nepieciešamos radiofrekvenču 
spektra sadalīšanas vai piešķiršanas 
pasākumus tā, lai jebkura cita dalībvalsts 
varētu netraucēti atļaut savā teritorijā 
izmantot konkrētu harmonizētu joslu 
bezvadu platjoslas sakariem saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 541
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sadarbojas cita ar citu, 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
izmantošanu īstenojot pārrobežu 
koordināciju, lai nodrošinātu atbilstību 
1. punktam un to, ka nevienā dalībvalstī 
nav liegta vienlīdzīga piekļuve 
radiofrekvenču spektram.

2. Lai garantētu saskaņotu vienotā tirgus 
darbību un šajā regulā minēto noteikumu 
izpildi, dalībvalstis sadarbojas cita ar citu, 
attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
izmantošanu īstenojot pārrobežu 
koordināciju, lai nodrošinātu atbilstību 
1. punktam un to, ka nevienā dalībvalstī 
nav liegta vienlīdzīga piekļuve 
radiofrekvenču spektram.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkura attiecīgā dalībvalsts var aicināt 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu 
izmantot to kā starpnieku, kurš palīdz 
grupai un jebkurai citai dalībvalstij panākt 
atbilstību šim pantam.

Jebkura attiecīgā dalībvalsts var aicināt 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu 
izmantot to kā starpnieku, kurš palīdz 
grupai un jebkurai citai dalībvalstij panākt 
atbilstību šā panta 1. un 2. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 543
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 2 daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai nodrošinātu koordinācijas 
procesa rezultātu atbilstību prasībai par 
attiecīgo dalībvalstu vienlīdzīgu piekļuvi 
radiofrekvenču spektram, tādā veidā 
novēršot jebkādas praktiskas neatbilstības 
starp dažādu dalībvalstu atsevišķiem 
koordinācijas aspektiem vai nodrošinot 
koordinētu risinājumu īstenošanu 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 33. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 544
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 545
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas platjoslas virtuālās piekļuves 
produkts

Augstas kvalitātes piekļuves produkti 
Eiropas uzņēmējdarbības sakaru 
pakalpojumu nodrošināšanai

Or. en
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Grozījums Nr. 546
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Platjoslas virtuālās piekļuves produkta 
nodrošināšanu, attiecībā uz kuru 
pienākumi uzlikti saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK 8. un 12. pantu, 
uzskata par Eiropas platjoslas virtuālās 
piekļuves produkta nodrošināšanu, ja 
attiecībā uz to ir ievēroti minimālie 
parametri, kuri uzskaitīti vienā no 
I pielikumā minētajiem piedāvājumiem, 
un ja tā kumulatīvi atbilst šādām 
būtiskākajām prasībām:

1. Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēji, kas saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīva) 
16. pantu ir norādīti kā tādi, kuriem ir 
būtiska ietekme attiecīgā tirgū, kas ir 
saistīts ar vairumtirdzniecības augstas 
kvalitātes elektronisko sakaru 
pakalpojumu nodrošināšanu, publicē 
vairumtirdzniecības atsauces 
piedāvājumu, ietverot tajā vismaz 
I pielikumā minētos elementus.

Or. en

Grozījums Nr. 547
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Platjoslas virtuālās piekļuves produkta 
nodrošināšanu, attiecībā uz kuru 
pienākumi uzlikti saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK 8. un 12. pantu, 
uzskata par Eiropas platjoslas virtuālās 
piekļuves produkta nodrošināšanu, ja 
attiecībā uz to ir ievēroti minimālie 
parametri, kuri uzskaitīti vienā no 
I pielikumā minētajiem piedāvājumiem, 
un ja tā kumulatīvi atbilst šādām 
būtiskākajām prasībām:

1. Ja secina, ka uzņēmumiem ir būtiska 
ietekme definētā attiecīgā tirgū un ja 
piekļuves saistības uzliek saskaņā ar 
Direktīvas 2002/19/EK 8. un 12. pantu, šie 
uzņēmumi piedāvā vairumtirdzniecības 
piekļuves produktus, kas atbilst vismaz 
1. pielikumā minētajai specifikācijai, 
neskarot fiziskās piekļuves saistību 
piemērošanu, un ja tie kumulatīvi atbilst 
šādām būtiskākajām prasībām:

Or. en
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Grozījums Nr. 548
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) spēja visā Savienībā to piedāvāt kā 
augstas kvalitātes produktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 549
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīkla un pakalpojuma maksimāla 
sadarbspēja un nediskriminējoša tīkla 
pārvaldība operatoru starpā atbilstīgi tīkla 
topoloģijai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 550
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iespēja galalietotājiem produktu 
izmantot saskaņā ar konkurences 
noteikumiem;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 551
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) rentabilitāte, ņemot vērā jaudu, kas 
jānodrošina jau iepriekš un nesen 
izveidotos tīklos, un iespēja tos piedāvāt 
līdztekus citiem piekļuves produktiem, 
kurus var nodrošināt tajā pašā tīkla 
infrastruktūrā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 552
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) darbības rezultativitāte, jo īpaši saistībā 
ar īstenošanas šķēršļu un izmantošanas 
izmaksu iespējami lielāku samazināšanu, 
no kā iegūst platjoslas virtuālās piekļuves 
nodrošinātāji un platjoslas virtuālās 
piekļuves prasītāji;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 553
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) to noteikumu ievērošana, kas attiecas 
uz privātuma, personas datu, tīklu 
drošības un integritātes aizsardzību un 

svītrots
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pārredzamību atbilstīgi Savienības tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izņemot objektīvi pamatotos 
gadījumos, ņemot vērā pastāvošos 
konkurences apstākļus attiecīgajā 
vairumtirdzniecības tirgū, kas ir saistīts ar 
uzņēmējdarbības piekļuvi, izmaksas par 
modernās saskarnes nomas līnijām, kā 
noteikts 1. pielikuma 3. daļā, ir orientētas 
uz izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 555
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos
aktus saskaņā ar 32. pantu, lai I pielikumu 
pielāgotu tirgus un tehnoloģiju attīstībai,
tādējādi panākot turpmāku atbilstību 
1. punktā minētajām būtiskākajām 
prasībām.

2. Komisija pēc apspriedēm ar BEREC ir 
pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, lai 
I pielikumu pielāgotu tirgus un tehnoloģiju
attīstībai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 33. pantā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 556
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 557
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts regulatīvā iestāde, kas iepriekš 
saskaņā ar Direktīvas 2002/19/EK 8. un 
12. pantu operatoram ir uzlikusi 
pienākumu nodrošināt vairumtirdzniecības 
piekļuvi nākamās paaudzes piekļuves 
(NGA) tīkliem, novērtē, vai tā vietā būtu 
samērīgi uzlikt pienākumu piedāvāt tādu 
Eiropas platjoslas virtuālās piekļuves 
produktu, kas nodrošina vismaz tādus 
funkcionālos pielietojumus, kas ir 
līdzvērtīgi patlaban izmantojamajam 
vairumtirdzniecības piekļuves produktam.

Valsts regulatīvā iestāde, kas iepriekš 
saskaņā ar Direktīvas 2002/19/EK 8. un 
12. pantu operatoram ir uzlikusi 
pienākumu nodrošināt vairumtirdzniecības 
piekļuvi nākamās paaudzes piekļuves 
(NGA) tīkliem, novērtē, vai papildus būtu 
samērīgi uzlikt pienākumu piedāvāt tādu 
Eiropas platjoslas virtuālās piekļuves 
produktu, kas nodrošina vismaz tādus 
funkcionālos pielietojumus, kas ir 
līdzvērtīgi patlaban izmantojamajam 
vairumtirdzniecības piekļuves produktam.

Or. en

Grozījums Nr. 558
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 1., 2. vai 3. punktu novērtējot, 
vai uzlikt pienākumu piedāvāt Eiropas 
platjoslas virtuālās piekļuves produktu, 
nevis kādu citu iespējamo 
vairumtirdzniecības piekļuves produktu, 
valsts regulatīvā iestāde ņem vērā tā 
nozīmi saistībā ar vienveidīgiem 
regulatīviem nosacījumiem visā Savienībā, 
kuri saistīti ar vairumtirdzniecības 
piekļuves tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, 
pašreizējo un prognozēto situāciju uz 
konkurenci balstītā konkurencē un tirgus 
apstākļu izmaiņas, kas vērstas uz 
konkurējošu nākamās paaudzes tīklu 
nodrošināšanu, kā arī ieguldījumus, ko 
attiecīgi veicis operators, kura ietekme 
tirgū noteikta par būtisku, un piekļuves 
prasītāji, kā arī šādu ieguldījumu 
amortizācijas laiku.

Saskaņā ar 1., 2. vai 3. punktu novērtējot, 
vai uzlikt pienākumu piedāvāt Eiropas 
platjoslas virtuālās piekļuves produktu, 
nevis kādu citu iespējamo 
vairumtirdzniecības piekļuves produktu, 
valsts regulatīvā iestāde ņem vērā tā 
nozīmi saistībā ar vienveidīgiem 
regulatīviem nosacījumiem visā Savienībā, 
kuri saistīti ar vairumtirdzniecības 
piekļuves tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, 
pašreizējo un prognozēto situāciju uz 
konkurenci balstītā konkurencē un tirgus 
apstākļu izmaiņas, kas vērstas uz 
konkurējošu nākamās paaudzes tīklu 
nodrošināšanu, kā arī ieguldījumus, ko 
attiecīgi veicis operators, kura ietekme 
tirgū noteikta par būtisku, un piekļuves 
prasītāji, kā arī šādu ieguldījumu 
amortizācijas laiku. Tomēr Eiropas 
virtuālajiem platjoslas piekļuves 
produktiem nepiešķir prioritāti, ja ir 
iespējama fiziska atsaistīta piekļuve.

Or. en

Grozījums Nr. 559
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 560
Ivo Belet

Regulas priekšlikums
19. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 561
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 562
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 563
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 564
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, kas saistīti ar Eiropas piekļuves 
produktiem

Pasākumi, kas saistīti ar augstas kvalitātes
piekļuves produktiem Eiropas 
uzņēmējdarbības sakaru pakalpojumu 
nodrošināšanai

Or. en

Grozījums Nr. 565
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2016. gada 1. janvārim 
pieņem īstenošanas aktus, ar ko paredz 
vienotus tehniskus un metodoloģiskus 
noteikumus par Eiropas platjoslas 
virtuālās piekļuves produkta īstenošanu 
17. panta un I pielikuma 1. punkta 
nozīmē, ņemot vērā šajā pantā un punktā 
minētos kritērijus un rādītājus, lai 
nodrošinātu, ka nākamās paaudzes tīklos 
izmantojama virtuālās 
vairumtirdzniecības piekļuves produkta 
funkcionālie pielietojumi ir līdzvērtīgi 
fiziski atsaistītas piekļuves produkta 
funkcionālajiem pielietojumiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

1. Komisija līdz 2016. gada 1. janvārim 
pieņem īstenošanas aktus, ar ko paredz 
vienotus principus tādu 
vairumtirdzniecības tirgu definēšanai un 
analīzei, kas paredzēti augstas kvalitātes 
elektronisko sakaru nodrošināšanai 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(Pamatdirektīva) 16. pantu, kā arī 
saskaņotas specifikācijas tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, kuri atbilst 
uzņēmējdarbības vajadzībām šādos tirgos 
saskaņā ar I pielikumu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 566
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 567
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 568
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
4. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Harmonizētas galalietotāju tiesības Lietotāju tiesības uz piekļuvi atvērtam 
internetam

Or. en

Grozījums Nr. 569
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Digitālās brīvības un pārrobežu 
tirdzniecība notiek vienlaicīgi, lai tādējādi 
radītu un optimizētu uzņēmējdarbības 
iespējas Eiropas uzņēmumiem un 
patērētāju aizsardzībai globālajā 
digitālajā ekonomikā. Publiskās iestādes 
neierobežo galalietotāju brīvību izmantot 
publiskos elektronisko sakaru tīklus vai 
publiski pieejamus elektronisko sakaru 
pakalpojumus, ko nodrošina uzņēmums, 
kurš veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Transatlantiskā dialoga (TLD) neoficiālo dokumentu „Kiberdrošība un 
problēmas ar internetu – regulējuma izstrāde rīcībai transatlantiskā mērogā”.

Grozījums Nr. 570
Petra Kammerevert

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 571
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 
piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 
diskriminējošas prasības vai nosacījumus, 
pamatojoties uz galalietotāja 
valstspiederību vai dzīvesvietu, ja vien 
šāda citāda attieksme nav objektīvi 
pamatota. Ir jānodrošina neierobežota 
piekļuve atvērtam internetam un brīva 
informācijas un saistīto pakalpojumu 
plūsma saskaņā ar spēkā esošajiem 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 572
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem attiecībā uz 

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

piekļuvi vai izmantošanu nenosaka 
diskriminējošas prasības vai nosacījumus, 
pamatojoties uz galalietotāja 
valstspiederību vai uzturēšanās dalībvalsti, 
ja vien šāda citāda attieksme nav objektīvi 
pamatota.

Or. en

Grozījums Nr. 573
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 574
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot gadījumus, kad tam ir 
objektīvs pamatojums, publisko 

svītrots
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elektronisko sakaru nodrošinātāji par 
tādu sakaru pakalpojumu izmantošanu 
Savienības iekšienē, kuru saņēmējs 
atrodas citā dalībvalstī, nepiemēro tarifus, 
kas:
a) fiksētajos sakaros ir augstāki par 
iekšzemes tālsakaru tarifiem;
b) mobilajos sakaros ir augstāki par 
regulētu viesabonēšanas balss zvanu un 
SMS īsziņu pakalpojumu Eiropas 
tarifiem, kuri attiecīgi noteikti Regulā 
(EK) Nr. 531/2012.

Or. en

Pamatojums

Starptautisko zvanu tirgū jau kopš 2007. gada ir atcelti ierobežojumi, jo jau toreiz uzskatīja, 
ka tirgū pastāv konkurence. Kopš tā laika šis tirgus ir kļuvis vēl konkurējošāks, iekļaujot 
minūšu apvienošanu, vienotu tarifu un mobilā virtuālā tīkla operatorus, kas sniedz 
alternatīvus piedāvājumus, ko papildina balss pakalpojumi IP vidē, piemēram, Skype, ļaujot 
bez maksas veikt zvanus visā pasaulē. Tāpēc šķiet nav iemesla regulēt šo tirgu.

Grozījums Nr. 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) mobilajos sakaros ir augstāki par mobilo 
sakaru pakalpojumiem valsts līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 577
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Rēķinus izraksta gan galalietotāja 
dalībvalsts valūtā, gan euro, tādējādi 
nodrošinot pārredzamību un vieglāku 
tarifu salīdzināšanu.

Or. ro

Grozījums Nr. 578
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Līdz 2014. gada 31. decembrim BEREC 
pieņem vienu vērtību katram fiksētā un 
mobilā savienojuma pabeigšanas tarifam, 
kas aprēķināts saskaņā ar 2009. gada 
7. maija Ieteikumu C(2009) 3359 (galīgā 
redakcija) par savienojuma pabeigšanas 
tarifu reglamentāciju fiksētajos un 
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mobilajos tīklos Eiropas Savienībā.
Līdz 2015. gada 30. jūnijam visas valstu 
regulatīvās iestādes (NRA) nodrošina, ka 
šajā punktā norādītos BEREC noteiktos 
savienojuma pabeigšanas tarifus piemēro 
operatori, kurus tās pēc tirgus analīzes, 
kas veikta saskaņā ar Direktīvu 
2009/140/EK, nozīmējušas kā tādus, kam 
ir būtiska ietekme tirgū, kurš saistīts ar 
vairumtirdzniecības balss zvanu 
savienojuma pabeigšanu individuālos 
publiskos telefonu tīklos.

Or. en

Grozījums Nr. 579
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
23. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīvība nodrošināt un izmantot piekļuvi 
atvērtam internetam un datplūsmas
racionāla pārvaldība

Piekļuve atvērtam internetam, specializētie 
pakalpojumi un datplūsmas racionāla, 
pamatota pārvaldība

Or. de

Grozījums Nr. 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Regulas priekšlikums
23. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīvība nodrošināt un izmantot piekļuvi
atvērtam internetam un datplūsmas 
racionāla pārvaldība

Piekļuve atvērtam internetam un
specializētiem pakalpojumiem, un
datplūsmas racionāla pārvaldība

Or. en
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Grozījums Nr. 581
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotāji, izmantojot savu interneta 
piekļuves pakalpojumu, var brīvi piekļūt 
informācijai un saturam un izplatīt to, lietot 
lietojumprogrammas un pašu izvēlētus 
pakalpojumus neatkarīgi no to izcelsmes 
valsts vai atrašanās vietas.

Interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo vai neliedz galalietotājiem 
izmantot jebkuru galiekārtu, lai tie, 
izmantojot interneta piekļuves 
pakalpojumu, varētu piekļūt un izplatīt 
informāciju un saturu. Tas neskar 
dalībvalstu tiesības piešķirt individuālas 
izmantošanas tiesības saskaņā ar 
Direktīvas 2002/20/EK 5. pantu.
Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji garantē, ka galalietotāji var 
palaist jebkuru lietojumprogrammu, 
izmantojot interneta elektronisko sakaru 
funkciju, nesaskaroties ne ar kādiem 
ierobežojumiem attiecībā uz apmainīto 
saturu, izņemot ja tas nepieciešams 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu īstenošanai vai tiesas rīkojuma 
izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 582
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galalietotāji, izmantojot savu interneta 
piekļuves pakalpojumu, var brīvi piekļūt 

Piekļuvi atvērtam internetam pilnībā 
nodrošina saskaņā ar 2. panta 14. punktu, 
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informācijai un saturam un izplatīt to, lietot 
lietojumprogrammas un pašu izvēlētus 
pakalpojumus.

lai tādā veidā nodrošinātu, ka galalietotāji, 
izmantojot savu atvērtā interneta piekļuves 
pakalpojumu, var piekļūt pašu izvēlētai 
jebkāda veida informācijai un saturam un 
izplatīt to, lietot lietojumprogrammas un 
pašu izvēlētus pakalpojumus un 
galiekārtas neatkarīgi no minētās 
informācijas, satura, lietojumprogrammu 
vai pakalpojumu avota vai atrašanās 
vietas.

Piekļuves tīklu operatoriem ir jāpilda 
vispārējais pārsūtīšanas pienākums 
atbilstoši principam darīt visu iespējamo.

Or. de

Grozījums Nr. 583
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotājiem, izmantojot savu interneta 
piekļuves pakalpojumu, ir tiesības piekļūt 
informācijai un saturam un izplatīt to, lietot 
lietojumprogrammas un pašu izvēlētus 
pakalpojumus un ierīces.

Lai nodrošinātu patiesu lietotāju brīvas 
izvēles iespēju, interneta pakalpojumu 
sniedzēji nediskriminē, neierobežo vai 
neiejaucas interneta datplūsmas 
nosūtīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 584
Amelia Andersdotter

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

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

Lietotājiem, izmantojot interneta piekļuves 
pakalpojumu, ir tiesības piekļūt 
informācijai un saturam un izplatīt to, lietot 
un nodrošināt lietojumprogrammas un 
pakalpojumus, kā arī izmantot pašu 
izvēlētas ierīces.

Interneta pakalpojumu sniedzēji 
nediskriminē, neierobežo vai neiejaucas 
interneta datplūsmas nosūtīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotāji neatkarīgi no to izcelsmes 
valsts vai atrašanās vietas, izmantojot savu 
interneta piekļuves pakalpojumu, var brīvi 
piekļūt informācijai un saturam un izplatīt 
to, lietot lietojumprogrammas un pašu 
izvēlētus pakalpojumus un ierīces.

Or. en

Grozījums Nr. 586
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotāji neatkarīgi no izcelsmes valsts 
vai atrašanās vietas, izmantojot savu 
interneta piekļuves pakalpojumu un 
lietojot pašu izvēlētas ierīces, var brīvi 
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pakalpojumus. piekļūt informācijai un saturam un izplatīt 
to, lietot lietojumprogrammas un pašu 
izvēlētus pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Atbilstoši tīkla neitralitātes principam 
galalietotājiem, izmantojot savu interneta 
piekļuves pakalpojumu, ir tiesības piekļūt 
informācijai un saturam un izplatīt to, lietot 
lietojumprogrammas un pašu izvēlētus 
pakalpojumus vai ierīces.

Or. en

Grozījums Nr. 588
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 589
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā noteikuma pievienotā vērtība nav skaidra. Lietotāji neapšaubāmi var brīvi slēgt 
vienošanos. Turklāt, tas, vai šī vienošanās ir par datu apjomu un pārraides ātrumu vai, 
piemēram, par pakalpojumu kvalitātes iezīmēm, ir pilnībā atkarīgs no piedāvājuma un 
pieprasījuma, un šis jautājums nav jāregulē.

Grozījums Nr. 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotāji ar interneta piekļuves 
pakalpojumu nodrošinātājiem var brīvi 
slēgt vienošanos par datu apjomu un 
pārraides ātrumu. Interneta piekļuves 
pakalpojumu nodrošinātāji reklamē nevis 
maksimālo ātrumu, bet gan minimālo 
garantētu datu apjomu un pārraides 
ātrumu, ko tie var nodrošināt.

Or. en

Grozījums Nr. 591
Petra Kammerevert
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Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotāji ar interneta piekļuves 
pakalpojumu nodrošinātājiem var brīvi 
slēgt vienošanos par datu apjomu un 
pārraides ātrumu.

Or. de

Grozījums Nr. 592
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotāji ar interneta piekļuves 
pakalpojumu nodrošinātājiem var brīvi 
slēgt vienošanos par datu apjomu un 
pārraides ātrumu. Lietotāji vienmēr 
iepriekš tiek informēti par šādu 
vienošanos un sniedz skaidru piekrišanu 
tās slēgšanai. Galalietotāji saskaņā ar šādu 
vienošanos var brīvi izmantot visus 
piedāvājumus, ko sniedz interneta satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāji.

Or. es

Grozījums Nr. 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

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

Pienācīgi ievērojot tīkla neitralitātes 
principu, galalietotāji ar interneta 
piekļuves pakalpojumu nodrošinātājiem 
var brīvi slēgt vienošanos par datu apjomu 
un pārraides ātrumu, ja vien tie labprātīgi 
un nepārprotami sniedz savu informētas 
personas piekrišanu, un izmantot visus 
piedāvājumus, ko sniedz interneta satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāji.

Or. en

Grozījums Nr. 594
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar nosacījumu, ka tie labprātīgi sniedz 
nepārprotamu, konkrētu un informētas 
personas piekrišanu, galalietotāji ar 
interneta piekļuves pakalpojumu 
nodrošinātājiem var brīvi slēgt vienošanos 
par datu apjomu un pārraides ātrumu un 
izmantot visus piedāvājumus, ko sniedz 
interneta satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu nodrošinātāji.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

nepārprotamu, konkrētu un informētas
personas piekrišanu, galalietotāji ar 
interneta piekļuves pakalpojumu 
nodrošinātājiem var brīvi slēgt vienošanos 
par datu apjomu un pārraides ātrumu un 
izmantot visus piedāvājumus, ko sniedz 
interneta satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu nodrošinātāji.

Or. en

Grozījums Nr. 596
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 597
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāji. Tarifi nedrīkst būt lielāki
par Eiropas tarifiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 598
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek slēgta vienošanās par datu apjomu 
vai pārraides ātrumu, apjoma 
izmantojuma aprēķinā iekļauj arī īpašo 
saturu, pakalpojumus vai 
lietojumprogrammas, ko neatbrīvo no 
„pieprasījumu ierobežošanas”, ja ir 
sasniegts paredzētais datu apjoms.

Or. de

Grozījums Nr. 599
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pakalpojumu sniedzēji nekādā veidā 
nedrīkst ierobežot piekļuvi sakaru tīkliem, 
saturam, lietojumprogrammām vai 
pakalpojumiem, atsaucoties uz to, ka 
galalietotāji izmanto galiekārtas, kuras 
attiecīgais pakalpojumu sniedzējs 
nenodrošina vai neiesaka.

Or. de
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Grozījums Nr. 600
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēji un satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu sniedzēji drīkst piedāvāt 
augstākas kvalitātes specializētus 
pakalpojumus papildus interneta 
piekļuves pakalpojumiem, ja vien šāds 
piedāvājums nepasliktina interneta 
piekļuves pakalpojumus vai to veiktspēju, 
pieejamību cenas ziņā vai kvalitāti.
Tātad, tam, ka galalietotāji un 
lietojumprogrammu un komerciāla 
rakstura pakalpojumu sniedzēji izmanto
specializētus pakalpojumus, ir jānotiek 
brīvprātīgi un bez diskriminācijas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā BEREC secinājumu, ka pēc iespējas priekšroka ir jādod lietotāju kontrolei, ir 
svarīgi, ka regulā precizē, ka galalietotājiem, kā arī lietojumprogrammu un komerciāla 
rakstura pakalpojumu sniedzējiem netiek izvirzīti nepilnvērtīgi nosacījumi un interneta 
piekļuves kvalitāte nav tāda, ka tie ir spiesti piekrist līgumam par specializētiem 
pakalpojumiem. Tātad piekrišanai izmantot specializētus pakalpojumus ir jābūt pilnīgi 
brīvprātīgai.

Grozījums Nr. 601
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji
vai satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu nodrošinātāji ierobežotai 
lietotāju grupai var sniegt specializētus 
pakalpojumus, izmantojot slēgtos, 
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specializētu pakalpojumu nodrošināšanu. elektroniskos sakaru tīklus, kuriem 
piekļuve tiek kontrolēta. Specializētus 
pakalpojumus nedrīkst pārdot vai 
izmantot interneta aizstāšanai, un tie 
nedrīkst būt identiski saturam, 
lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, 
kas ir pieejami atvērtā internetā.

Or. de

Grozījums Nr. 602
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji
un satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu sniedzēji var galalietotājam 
brīvi nodrošināt augstākas kvalitātes 
specializētus pakalpojumus, ja vien tas ne 
periodiski, ne pastāvīgi nepasliktina 
interneta piekļuves vispārējo kvalitāti.
Valstu regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
galalietotāji var brīvi piekļūt šiem 
specializētiem pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Teksta pārstrādāšana, lai norādītu pareizo secību, proti, vispirms pakalpojumu sniedzēji var 
brīvi piedāvāt specializētus pakalpojumus, un, ja tie to dara, lietotāji var brīvi izvēlēties tos 
izmantot. Svarīgs nav fakts, ka galalietotāji var brīvi izmantot šos pakalpojumus, jo tie 
pakalpojumus varētu brīvi izmantot arī bez šāda noteikuma. Svarīgi ir uzsvērt, ka šīs tiesības 
ievieš regulatīvās iestādes.

Grozījums Nr. 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

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

Galalietotāji brīvi var arī vienoties ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 
specializētu pakalpojumu nodrošināšanu. 
Ja ar interneta piekļuves pakalpojumu 
nodrošinātāju tiek slēgts šāds līgums, 
minētais nodrošinātājs garantē, ka 
augstākas kvalitātes pakalpojumi 
nepasliktina interneta piekļuves 
pakalpojumu veiktspēju, pieejamību cenas 
ziņā un kvalitāti atbilstoši tīkla 
neitralitātes principam.

Or. en

Grozījums Nr. 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Galalietotāju elektronisko sakaru 
nodrošinātāji nediskriminē saturu, 
pakalpojumus vai lietojumprogrammas, 
ko piedāvā no citiem avotiem, kas 
konkurē ar attiecīgā nodrošinātāja 
piedāvātajiem specializētajiem 
pakalpojumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 605
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotāji brīvi var arī vienoties ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 
specializētu pakalpojumu nodrošināšanu, 
ja tas negatīvi neietekmē interneta 
piekļuves vispārējo kvalitātei, izņemot 
ārkārtas vai pamatotas nepieciešamības 
apstākļos.

Or. it

Grozījums Nr. 606
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotāji brīvi var arī piekļūt augstākas 
kvalitātes specializētiem pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 607
Amelia Andersdotter

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 608
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 609
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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vai datplūsmu pārsūtīšanu, uzskatot tos 
par specializētiem pakalpojumiem ar 
definētu pakalpojumu kvalitātes līmeni 
vai īpaši atvēlētu jaudu. Specializētu 
pakalpojumu sniegšana ne periodiski, ne 
pastāvīgi neietekmē interneta piekļuves 
pakalpojumu vispārējo kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā attiecībā uz iepriekšējo noteikumu, šā punkta pirmā teikuma pievienotā vērtība nav 
skaidra, jo pakalpojumu sniedzēji jebkurā gadījumā var brīvi vienoties savā starpā par 
specializētiem pakalpojumiem. Noteikums par interneta piekļuves pakalpojumu vispārējo 
nepasliktināšanu ir jau iestrādāts iepriekšējā punkta grozījumā.

Grozījums Nr. 610
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai būtu iespējama specializētu 
pakalpojumu nodrošināšana 
galalietotājiem, satura, lietojumprogrammu 
un pakalpojumu nodrošinātāji un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji var brīvi 
slēgt savstarpējas vienošanās par datu 
apjomu vai datplūsmu pārsūtīšanu, 
uzskatot tos par specializētiem 
pakalpojumiem ar definētu pakalpojumu 
kvalitātes līmeni vai īpaši atvēlētu jaudu. 
Elektronisko sakaru nodrošinātāji veic 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu, ka specializētu pakalpojumu 
sniegšana, izmantojot to tīklus, vienmēr ir 
pārredzama un neietekmē interneta 
piekļuves pakalpojumu vispārējo kvalitāti
attiecībā uz to veiktspēju, pieejamību 
cenas ziņā un pieejamību vispār. To 
darot, tie uztur pietiekami jaudīgus un 
kvalitatīvus interneta piekļuves 
pakalpojumus, lai bez pārslodzes 
pielāgotu reklāmā galalietotājiem 
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piedāvāto interneta ātrumu.
Lai valstu regulatīvās iestādes varētu 
novērtēt šādu potenciālu pasliktinājumu, 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji pēc pieprasījuma dara 
pieejamu precīzu informāciju, 
izskaidrojot, kādā veidā jaudu piešķir 
abiem pakalpojumu veidiem, un, ja 
nepieciešams, pamato pasākumus, kas 
īstenoti, lai novērstu to, ka specializētie 
pakalpojumi negatīvi ietekmē interneta 
piekļuves pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja ar interneta piekļuves pakalpojumu 
sniedzēju tiek slēgts šāds līgums, tas 
garantē, ka augstākas kvalitātes 
pakalpojumi nepasliktina interneta 
piekļuves vispārējo kvalitāti. Specializētu 
pakalpojumu sniedzēji, kuri ir arī tīkla 
operatori vai interneta piekļuves 
pakalpojumu sniedzēji, nediskriminē citus 
pakalpojumu sniedzējus, kuru darbība ir 
atkarīga no tīkla operatora veiktajiem 
pārsūtīšanas pakalpojumiem, un tiem 
pārredzami un atbilstoši taisnīgām tirgus 
cenām ir jānosaka maksa par 
pārsūtīšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 612
Petra Kammerevert
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Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Specializētu pakalpojumu nodrošināšana 
nepasliktina interneta piekļuves 
pakalpojumu kvalitāti. Tāpat šie 
pakalpojumi nevājina spēkā esošos 
vispāratzītos tehniskos standartus un to 
izstrādi. Tāpēc specializētu pakalpojumu 
sniegšana ir pieļaujama tikai tad, ja tiek 
pierādīta tehniska un īpaša 
nepieciešamība pēc tiem, kas nav tikai 
ekonomiskās personīgās intereses, un ja 
tie ir līdzeklis, ar ko nodrošina patiesas, 
laika ziņā kritiskas lietojumprogrammas 
vai noteiktas kvalitātes 
lietojumprogrammas ar īpašu drošības 
pakāpi.

Or. de

Grozījums Nr. 613
Sabine Verheyen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātāji vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāji var galalietotājiem piedāvāt 
specializētus pakalpojumus, ja vien tos 
piedāvā papildus pakalpojumam, kas 
nodrošina piekļuvi atvērtam internetam, 
tādā kvalitātē, kura atspoguļo 
tehnoloģijas sasniegumus, un ja tie 
negatīvi neietekmē pakalpojuma, kas 
nodrošina piekļuvi atvērtam internetam, 
vispārējo veiktspēju, pieejamību cenas 
ziņā vai kvalitāti. Specializētos 
pakalpojumus piedāvā tikai tad, ja tīkla 
jauda ir pietiekama, lai nodrošinātu šādus 
pakalpojumus papildus piekļuvei atvērtam 
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internetam. Tam, ka galalietotāji vai 
satura un lietojumprogrammu 
nodrošinātāji izmanto komerciāla 
rakstura piedāvājumus pārvaldīto 
pakalpojumu atbalstam, ir jānotiek 
brīvprātīgi un bez diskriminācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 614
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Elektronisko sakaru pakalpojumu 
nodrošinātāji vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāji var piedāvāt specializētus 
pakalpojumus, ja vien tos piedāvā 
papildus interneta piekļuves 
pakalpojumam un ja tie būtiski negatīvi 
neietekmē šo pakalpojumu pieejamību 
cenas ziņā vai to kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai būtu iespējama specializētu 
pakalpojumu nodrošināšana 
galalietotājiem, satura, lietojumprogrammu 

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

un pakalpojumu nodrošinātāji un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji var brīvi 
slēgt savstarpējas vienošanās par datu 
apjomu vai datplūsmu pārsūtīšanu 
slēgtajos elektronisko sakaru tīklos, 
uzskatot tos par specializētiem 
pakalpojumiem ar definētu pakalpojumu 
kvalitātes līmeni vai īpaši atvēlētu jaudu, 
kas funkcionāli nav identiska 
pakalpojumiem, kuri ir pieejami publiskā 
interneta piekļuves pakalpojumā. 
Specializētu pakalpojumu sniegšana 
neietekmē interneta piekļuves pakalpojumu 
kvalitāti. Ja tīkla jaudu dala starp 
interneta piekļuves pakalpojumiem un 
specializētiem pakalpojumiem, 
pakalpojumu nodrošinātāji publicē 
skaidrus un nepārprotamus kritērijus, 
atbilstoši kuriem tīkla jauda tiek dalīta.

Or. en

Grozījums Nr. 616
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai būtu iespējama specializētu 
pakalpojumu nodrošināšana 
galalietotājiem, satura, lietojumprogrammu 
un pakalpojumu nodrošinātāji un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji var brīvi 
slēgt savstarpējas vienošanās par datu 
apjomu vai datplūsmu pārsūtīšanu, 
uzskatot tos par specializētiem 
pakalpojumiem ar definētu pakalpojumu 
kvalitātes līmeni vai īpaši atvēlētu jaudu. 
Specializētu pakalpojumu sniegšana ne 
periodiski, ne pastāvīgi neietekmē interneta 
piekļuves pakalpojumu vispārējo kvalitāti. 
Tam, ka galalietotāji vai satura, 
lietojumprogrammu un komerciāla 
rakstura pakalpojumu nodrošinātāji 
izmanto specializētus pakalpojumus, ir 
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jānotiek brīvprātīgi un bez 
diskriminācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 617
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 618
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

uzskatot tos par specializētiem 
pakalpojumiem ar definētu pakalpojumu 
kvalitātes līmeni vai īpaši atvēlētu jaudu. 
Specializētu pakalpojumu sniegšana 
neietekmē interneta piekļuves pakalpojumu 
vispārējo kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 619
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 620
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai būtu iespējama specializētu 
pakalpojumu nodrošināšana 

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 621
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuves tīkla nodrošinātāji, kuri 
vienlaikus piedāvā vai tirgo specializētus 
pakalpojumus, ievēro to pašu noteikumu 
par pakalpojumu sniegšanu, kādu ievēro 
attiecībā uz pakalpojumu, kas nodrošina 
piekļuvi atvērtam internetam, saskaņā ar 
2. panta 14. punktu. Šie tīkla 
nodrošinātāji nediskriminē citus 
pakalpojumu sniedzējus, kuru darbība ir 
atkarīga no tīkla operatora veiktajiem 
pārsūtīšanas pakalpojumiem, un tiem 
pārredzami un atbilstoši taisnīgām tirgus 
cenām ir jānosaka maksa par 
pārsūtīšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 622
Giles Chichester

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

Lai valstu iestādes varētu novērtēt šādu 
potenciālu būtisku pasliktinājumu, 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēji vai satura, lietojumprogrammu 
vai pakalpojumu sniedzēji valstu iestādēm 
pēc pieprasījuma nosūta precīzu 
informāciju par jaudu, ko piešķir abiem 
pakalpojumu veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 623
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vertikāli integrēti publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji nekādā 
veidā nediskriminē datplūsmu, ko 
nodrošina satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvā 
saturu, pakalpojumus vai 
lietojumprogrammas, kas konkurē ar viņu 
pašu pakalpojumiem vai ar 
pakalpojumiem, uz kuriem attiecas 
ekskluzīva vienošanās;

Or. fr

Grozījums Nr. 624
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šis pants neskar Savienības vai valstu 
tiesību aktus, kas attiecas uz pārsūtītās 

svītrots
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informācijas, satura, lietojumprogrammu 
vai pakalpojumu likumību.

Or. en

Grozījums Nr. 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ieviešot likumīgu noteikumu kā pamatu datplūsmas pārvaldībai, šis noteikums pieļautu 
diskrimināciju, degradējošu attieksmi vai bloķēšanas iespēju attiecībā uz visu saturu, ko 
saskaņā ar ES vai valstu tiesību aktiem uzskatītu par nelikumīgu. Šādi pasākumi varētu 
nesamērīgi ietekmēt galalietotāju tiesības uz sakaru konfidencialitāti, privātumu un datu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 626
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 627
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Galalietotājiem, kā arī satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
sniedzējiem, tostarp plašsaziņas līdzekļu 
un kultūras nozarē, un visu līmeņu 
pārvaldībai nodrošina pilnīgu informāciju 
saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
20. panta 2. punktu, 21. panta 3. punktu 
un 21.a pantu, tostarp sniedz informāciju 
par visiem datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumiem, kas var ietekmēt 
piekļuvi informācijai, saturam, 
lietojumprogrammām un pakalpojumiem, 
kā arī to izplatīšanu, kā precizēts 1. un 
2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 628
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 629
Edit Herczog
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Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Interneta piekļuves pakalpojumu 
sniedzēji neierobežo 1. punktā paredzēto 
brīvību, proti, nediskriminē, neierobežo 
vai citādi netraucē nosūtīt interneta 
datplūsmu, izņemot gadījumos, kad 
nepieciešams veikt datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumus vai izpildīt tiesas 
rīkojumu. Datplūsmas pārvaldības
pasākumi ir racionāli, ja tos īsteno, lai 
efektīvāk pārvaldītu datplūsmu tīklā ar 
mērķi saglabāt tīkla integritāti un drošību 
un lai efektīvāk pārvaldītu datplūsmu 
tīklā demonstrētos akūtas pārslodzes 
gadījumos, ja vien pret līdzvērtīgiem 
datplūsmas veidiem ir vienlīdzīga 
attieksme. Šiem pasākumiem jābūt 
tādiem, kas atbilst vispārējiem atbilstības, 
samērīguma, efektivitātes, pušu 
nediskriminācijas un pārredzamības 
kritērijiem, un tiem jābūt saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, tostarp 
attiecībā uz privātumu un datu 
aizsardzību.
Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ietver tikai to datu apstrādi, kas 
ir vajadzīgi šajā pantā minēto mērķu 
sasniegšanai un ir tam samērīgi.

Or. en

Pamatojums

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services. Concerning
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.
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Grozījums Nr. 630
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Interneta piekļuves pakalpojumu 
sniedzēji neierobežo 1. punktā paredzētās 
tiesības, proti:

a) specifisko saturu, lietojumprogrammas, 
pakalpojumus vai galiekārtas vai
specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu, pakalpojumu vai 
galiekārtu klases neizdzēš, nebloķē, 
nepalēnina, nesamazina un attiecībā uz 
tiem neizmanto diskriminējošu pieeju,

b) nepiešķir prioritāti specifiskam 
saturam, lietojumprogrammām, 
pakalpojumiem vai galiekārtai vai šāda 
satura, lietojumprogrammu, pakalpojumu 
vai galiekārtu klasei, vai
c) ar galalietotāju neslēdz īpašu 
vienošanos par cenu, kā dēļ piekļuve 
īpašajam saturam, lietojumprogrammām, 
pakalpojumiem vai galiekārtām vai šāda 
satura, lietojumprogrammu, pakalpojumu 
vai galiekārtu klasēm no ekonomikas 
aspekta ir mazāk pievilcīga,
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izņemot gadījumos, kad tas nepieciešams 
datplūsmas racionālas un pamatotas 
pārvaldības pasākumu veikšanai. Šie 
pasākumi ir pārredzami, nediskriminējoši 
un samērīgi, un tie ir vajadzīgi, lai:

Or. de

Grozījums Nr. 631
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 
attiecībā uz interneta piekļuves 
pakalpojumu līgumos paredzētu datu 
apjomu vai pārraides ātrumu, interneta 
piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzēto brīvību, 
ierobežojot vai citādi pasliktinot interneta 
datplūsmu, piemēram, bloķējot, palēninot 
vai mazinot to vai attiecībā uz tiem
izmantojot diskriminējošu pieeju, izņemot 
gadījumos, kad tas nepieciešams 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu veikšanai. Datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumus neveic 
tā, ka tie ir vērsti pret konkrētu 
pakalpojumu sniedzēju saturu vai 
lietojumprogrammām vai ka tie kaitē 
konkrētiem pakalpojumu sniedzējiem. 
Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ir pārredzami, nediskriminējoši 
un samērīgi, kā arī cita starpā iekļauj datu 
apstrādi, lai:

Or. de

Grozījums Nr. 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet
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Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzēto brīvību, 
proti, specifisko saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases nebloķē, nepalēnina, nesamazina un 
attiecībā uz tiem neizmanto diskriminējošu 
pieeju, kā arī neierobežo, izņemot 
gadījumos, kad nepieciešams veikt
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumus vai izpildīt tiesas rīkojumu. 
Uzskata, ka datplūsmas pārvaldības
pasākumi ir racionāli, ja tos īsteno, lai 
efektīvāk pārvaldītu datplūsmu tīklā ar
mērķi saglabāt tīkla integritāti un drošību 
un lai efektīvāk pārvaldītu datplūsmu 
tīklā demonstrētos akūtas pārslodzes 
gadījumos, ja vien pret līdzvērtīgiem 
datplūsmas veidiem ir vienlīdzīga 
attieksme. Šie pasākumi ir pārredzami, 
nediskriminējoši un samērīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 
attiecībā uz interneta piekļuves 
pakalpojumu līgumos paredzētu datu 
apjomu vai pārraides ātrumu, interneta 
piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzēto brīvību, 
proti, specifisko saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus 
vai specifiskas šāda satura, 

Interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
visu datplūsmu internetā apstrādā, 
ievērojot tīkla neitralitātes principu, 
izņemot gadījumos, kad nepieciešams veikt 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumus. Datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumi ir pārredzami, 
nediskriminējoši un samērīgi, tiem piemēro
skaidrus, saprotamus un pieejamus 
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lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases nebloķē, nepalēnina, nesamazina 
un attiecībā uz tiem neizmanto 
diskriminējošu pieeju, izņemot gadījumos, 
kad tas nepieciešams datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumu
veikšanai. Datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumi ir pārredzami, 
nediskriminējoši un samērīgi, un tie ir 
vajadzīgi, lai:

atlīdzības mehānismus, un tie ir vajadzīgi, 
lai:

Or. en

Grozījums Nr. 634
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Šiem pasākumiem jābūt tādiem, kas 
atbilst vispārējiem atbilstības, 
samērīguma, efektivitātes, pušu 
nediskriminācijas un pārredzamības 
kritērijiem, un tiem jābūt saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, tostarp 
attiecībā uz privātumu un datu 
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aizsardzību.
Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ir pārredzami, nediskriminējoši 
un samērīgi, un tie ir vajadzīgi, lai:

Or. en

Grozījums Nr. 635
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
specifisko saturu, lietojumprogrammas vai 
pakalpojumus vai specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases nebloķē, nepalēnina un attiecībā uz 
tiem neizmanto diskriminējošu pieeju, 
izņemot gadījumos, kad tas nepieciešams 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu veikšanai. Datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumi ir 
pārredzami, nediskriminējoši un samērīgi, 
un tie ir vajadzīgi, lai:

Or. fr

Grozījums Nr. 636
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 5. Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 



PE526.176v01-00 88/214 AM\1013978LV.doc

LV

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

attiecībā uz interneta piekļuves 
pakalpojumu līgumos paredzētu datu 
apjomu vai pārraides ātrumu, interneta 
piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzēto brīvību, 
proti, specifisko saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases nebloķē, nepalēnina, nesamazina un 
attiecībā uz tiem neizmanto diskriminējošu 
pieeju, izņemot gadījumos, kad tas 
nepieciešams datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumu veikšanai. Turklāt 
datplūsmas pārvaldības pasākumus 
neīsteno tā, lai diskriminētu 
pakalpojumus, kas konkurē ar interneta 
piekļuves nodrošinātāja piedāvātajiem 
pakalpojumiem.
Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ir pārredzami, nediskriminējoši 
un samērīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 637
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 
attiecībā uz interneta piekļuves 
pakalpojumu līgumos paredzētu datu 
apjomu vai pārraides ātrumu, interneta 
piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzēto brīvību, 
proti, specifisko saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases nebloķē, nepalēnina, nesamazina un 
attiecībā uz tiem neizmanto diskriminējošu 
pieeju, izņemot gadījumos, kad tas 

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

nepieciešams datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumu veikšanai.
Datplūsmas pārvaldības pasākumus 
neīsteno tā, lai diskriminētu 
pakalpojumus, kas konkurē ar interneta 
piekļuves nodrošinātāja piedāvātajiem 
pakalpojumiem. Datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumi ir pārredzami, 
nediskriminējoši un samērīgi, un tie ir 
vajadzīgi, lai:

Or. en

Grozījums Nr. 638
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzētās tiesības, 
proti, specifisko saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases nebloķē, nepalēnina, nesamazina, 
nemaina un attiecībā uz tiem neizmanto 
diskriminējošu pieeju, izņemot konkrētos 
īpašos gadījumos, kad tas nepieciešams 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu veikšanai. Datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumi ir 
pārredzami, nediskriminējoši un stingri 
samērīgi, un tie ir vajadzīgi, lai:

Or. en

Grozījums Nr. 639
Françoise Castex
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Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzētās tiesības, 
proti, specifisko saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases nebloķē, nepalēnina, nesamazina un 
attiecībā uz tiem neizmanto diskriminējošu 
pieeju, izņemot gadījumos, kad tas 
nepieciešams datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumu veikšanai. 
Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ir pārredzami, nediskriminējoši 
un samērīgi, un tie ir vajadzīgi, lai:

Or. en

Grozījums Nr. 640
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 
attiecībā uz interneta piekļuves 
pakalpojumu līgumos paredzētu datu 
apjomu vai pārraides ātrumu, interneta 
piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzēto brīvību, 
proti, specifisko saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases nebloķē, nepalēnina, nesamazina un 
attiecībā uz tiem neizmanto diskriminējošu 
pieeju, izņemot gadījumos, kad tas 

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

nepieciešams datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumu veikšanai. 
Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ir pārredzami, nediskriminējoši, 
samērīgi un efektīvi. Datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumi ir datu 
apstrāde, lai:

Or. en

Grozījums Nr. 641
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 
attiecībā uz interneta piekļuves 
pakalpojumu līgumos paredzētu datu 
apjomu, pārraides ātrumu vai vispārējās 
kvalitātes raksturlielumiem, interneta 
piekļuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzēto brīvību, 
proti, attiecībā uz specifisko saturu, 
lietojumprogrammām vai pakalpojumiem
vai specifiskām šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klasēm neizmanto diskriminējošu pieeju, 
izņemot gadījumos, kad tas nepieciešams 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu veikšanai. Datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumi ir 
pārredzami, nediskriminējoši un samērīgi, 
un tie ir īpaši vajadzīgi, lai:

Or. en

Pamatojums

Vienkāršāks formulējums un sākums to aspektu sarakstam, kas pamato datplūsmas 
pārvaldību. Nav paredzams, vai nākotnē datplūsmas pārvaldība varētu būt nepieciešama arī 
citos gadījumos. Tā kā attiecībā uz datplūsmas pārvaldību regula paredz vairākus 
aizsardzības pasākumu slāņus, vienkāršojot saraksta formulējumu, šķiet, netiek pieļauta 
ļaunprātīga izmantošana.
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Grozījums Nr. 642
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 643
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 644
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrots sakarā ar jaunas 23. panta 5. punkta 1. daļas ievaddaļas iekļaušanu.

Grozījums Nr. 646
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) īstenotu tiesas rīkojumu;

Or. en

Pamatojums

Datplūsmas pārvaldības pasākumu nevar īstenot elektronisko sakaru nodrošinātājs, kurš nav 
kvalificēts vai tiesīgs īstenot tiesību normas vai novērst vai apkarot smagu noziegumu. Tas 
jāveic tiesnesim, lai tādā veidā garantētu tiesiskumu.

Grozījums Nr. 647
Françoise Castex

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

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

a) īstenotu tiesas rīkojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 648
Marietje Schaake

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) īstenotu tiesību normu vai tiesas 
rīkojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 649
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) īstenotu tiesību normu vai tiesas 
rīkojumu;

Or. en

Pamatojums

Jāuzsver, ka šāda pasākuma īstenošanai vienmēr ir nepieciešams juridisks pamatojums vai 
tiesas rīkojums.
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Grozījums Nr. 650
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 651
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrots sakarā ar jaunas 23. panta 5. punkta 1. daļas ievaddaļas iekļaušanu.
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Grozījums Nr. 653
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) saglabātu Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātāju tīkla, šajā tīklā sniegto 
pakalpojumu un galalietotāju galiekārtu 
integritāti un drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 654
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 655
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 656
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 657
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 658
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrots sakarā ar jaunas 23. panta 5. punkta 1. daļas ievaddaļas iekļaušanu.

Grozījums Nr. 660
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) nepieļautu nevēlamus sūtījumus 
galalietotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 661
Jürgen Creutzmann

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

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

c) nepieļautu nevēlamus sūtījumus 
galalietotājiem;

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumu sniedzēji parasti filtrē mēstules. Praksē nav iespējams pieprasīt īpašu 
piekrišanu no individuāliem lietotājiem.

Grozījums Nr. 662
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) nepieļautu nevēlamus ar tiešo tirgvedību 
saistītus sūtījumus galalietotājiem, kuri 
brīvi snieguši iepriekšēju skaidru un 
informētas personas piekrišanu šādiem 
ierobežojošiem pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 663
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 664
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 665
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līdz minimumam samazinātu sekas, ko 
radījusi pagaidu vai ārkārtas tīkla 
pārslodze, ar nosacījumu, ka pret 

svītrots
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līdzvērtīgiem datplūsmas veidiem ir 
vienlīdzīga attieksme.

Or. en

Pamatojums

Svītrots sakarā ar jaunas 23. panta 5. punkta 1. daļas ievaddaļas iekļaušanu.

Grozījums Nr. 667
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) mazinātu sekas, ko radījusi pagaidu un
ārkārtas tīkla pārslodze, galvenokārt 
īstenojot lietojumprogrammai agnostiskus 
pasākumus vai, ja tie nav efektīvi, 
īstenojot lietojumprogrammai specifiskus 
pasākumus, ar nosacījumu, ka pret 
līdzvērtīgiem datplūsmas veidiem ir 
vienlīdzīga attieksme.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu tīkla neitralitāti, interneta pakalpojumu sniedzējam vispirms ir jārisina 
pārslodzes problēma, nodrošinot, ka neviena interneta lietojumprogramma, saturs vai 
pakalpojums netiek diskriminēts.

Grozījums Nr. 668
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) mazinātu sekas, ko radījusi pagaidu vai 
ārkārtas tīkla pārslodze, galvenokārt 
īstenojot lietojumprogrammai agnostiskus 
pasākumus vai, ja tie nav efektīvi, 
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vienlīdzīga attieksme. īstenojot lietojumprogrammai specifiskus 
pasākumus, ar nosacījumu, ka pret 
līdzvērtīgiem datplūsmas veidiem ir 
vienlīdzīga attieksme.

Or. en

Grozījums Nr. 669
Françoise Castex

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) mazinātu sekas, ko radījusi pagaidu vai 
ārkārtas tīkla pārslodze, galvenokārt 
īstenojot lietojumprogrammai agnostiskus 
pasākumus vai, ja tie nav efektīvi, 
īstenojot lietojumprogrammai specifiskus 
pasākumus, ar nosacījumu, ka pret 
līdzvērtīgiem datplūsmas veidiem ir 
vienlīdzīga attieksme.

Or. en

Grozījums Nr. 670
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) b) līdz minimumam samazinātu sekas, 
ko radījusi pagaidu un ārkārtas tīkla 
pārslodze, ar nosacījumu, ka attieksme pret 
visa veida saturu, lietojumprogrammām 
un pakalpojumiem atbilst principam darīt 
visu iespējamo.

Or. de
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Grozījums Nr. 671
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 672
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) līdz minimumam samazinātu sekas, ko 
radījusi pagaidu vai ārkārtas tīkla 
pārslodze, ar nosacījumu, ka pret 
līdzvērtīgiem datplūsmas veidiem ir 
vienlīdzīga attieksme, pēc iespējas 
neīstenojot pasākumus, kas diskriminē 
lietojumprogrammas, saturu, 
pakalpojumus vai ierīces.

Or. es

Grozījums Nr. 673
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līdz minimumam samazinātu sekas, ko 
radījusi pagaidu vai ārkārtas tīkla 

d) novērstu tīkla pārslodzi un līdz 
minimumam samazinātu sekas, ko radījusi 
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pārslodze, ar nosacījumu, ka pret 
līdzvērtīgiem datplūsmas veidiem ir 
vienlīdzīga attieksme.

pagaidu vai ārkārtas tīkla pārslodze, ar 
nosacījumu, ka pret līdzvērtīgiem 
datplūsmas veidiem ir vienlīdzīga 
attieksme.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā sākotnējo redakciju, paradoksāli, ka pakalpojumu sniedzēji varēja mazināt tikai 
jau pastāvošu pārslodzi, nevis īstenot pasākumus, lai to novērstu pirms tās rašanās. Nedrīkst 
izslēgt proaktīvus un profilaktiskus pasākumus.

Grozījums Nr. 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) līdz minimumam samazinātu sekas, ko 
radījusi pagaidu vai ārkārtas tīkla 
pārslodze, ar nosacījumu, ka pret visa 
veida datplūsmu ir vienlīdzīga attieksme.

Or. en

Grozījums Nr. 675
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 676
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 677
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ietver tikai tāda datu apjoma 
apstrādi, kas ir nepieciešams un samērīgs, 

Valstu regulatīvās iestādes pārrauga, vai 
to tirgos īstenotā prakse atbilst šiem 
kritērijiem, īpaši vai racionālas pārvaldības 
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lai sasniegtu šajā punktā izklāstītos 
mērķus.

pasākumi ietver tikai tāda datu apjoma 
apstrādi, kas ir nepieciešams un samērīgs, 
lai sasniegtu šajā punktā izklāstītos 
mērķus. Tāpēc tām jo īpaši:
a) ir regulāri jāpārrauga un jāziņo par 
interneta datplūsmas pārvaldību un 
izmantošanas politiku, lai nodrošinātu 
tīkla neitralitāti, novērtētu iepriekš 
minētās prakses un politikas potenciālo 
ietekmi uz pamattiesībām, nodrošinātu 
pietiekami augstas kvalitātes pakalpojumu 
sniegšanu un apmierinoša līmeņa tīkla 
jaudas piešķīrumu internetam. Ziņojumus 
sniedz brīvā un pārredzamā veidā, turklāt 
tiem jābūt brīvi pieejamiem sabiedrībai;
b) ir jāīsteno atbilstošas, skaidras, atvērtas 
un efektīvas procedūras, kuru mērķis ir 
novērst ar tīkla neitralitāti saistītās 
problēmas. Tāpēc visi interneta lietotāji ir 
tiesīgi izmantot šādas sūdzības procedūras 
attiecīgā iestādē;
c) ir saprātīgā laikposmā jāreaģē uz 
sūdzībām un jāspēj veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai sodītu tīkla neitralitātes 
principa pārkāpuma gadījumā.
Šo iestāžu rīcībā ir jābūt 
nepieciešamajiem resursiem, lai tās varētu 
savlaicīgi un efektīvi īstenot iepriekš 
minētos pienākumus. Sadarbībā ar citām 
valstu kompetentajām iestādēm un 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju 
tās arī pārrauga specializēto pakalpojumu 
ietekmi uz kultūru daudzveidību un 
inovāciju. Reizi gadā valstu regulatīvās 
iestādes ziņo sabiedrībai, Komisijai un 
BEREC par pārraudzību, ko tās veikušas, 
un secinājumiem.
Pēc apspriedēm ar ieinteresētajām pusēm 
un sadarbībā ar Komisiju BEREC 
izstrādā pamatnostādnes, kurās sīkāk 
precizē vienotus nosacījumus valstu 
regulatīvo iestāžu pienākumu īstenošanai 
saskaņā ar šo pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 679
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Līdz 2015. gada 1. janvārim BEREC pēc 
apspriedēm ar ieinteresētajām pusēm un 
ciešā sadarbībā ar Komisiju izstrādā 
vispārējas pamatnostādnes par 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu īstenošanu, pamatojoties uz šo 
pantu.

Or. en

Pamatojums

Definīcija par to, kas ir racionāla vai pieņemama/nepieciešama datplūsmas pārvaldība laika 
gaitā mainīsies, jo tehnoloģijas turpina strauji attīstīties un tīkla jauda palielinās. Tāpēc būtu 
vēlams sagatavot (un atjaunināt) pamatnostādnes par to, kas ir „datplūsmas racionāla 
pārvaldība”, un tas būtu jādara tiem, kuri ir visciešāk saistīti ar tirgiem, proti, regulatoriem, 
kuri kopīgi darbojas ar BEREC starpniecību.

Grozījums Nr. 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ietver tikai tāda datu apjoma 
apstrādi, kas ir nepieciešams un samērīgs, 
lai sasniegtu šajā punktā izklāstītos 
mērķus. Tāpēc visiem paņēmieniem, ar ko 
pārbauda vai analizē datus, ir jābūt 
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saskaņā ar tiesību aktiem privātuma un 
datu aizsardzības jomā. Pēc noklusējuma 
ar šiem paņēmieniem būtu jāpārbauda 
vienīgi galvenes informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 681
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ietver tikai tāda datu apjoma 
apstrādi, kas ir nepieciešams un samērīgs, 
lai sasniegtu šajā punktā izklāstītos 
mērķus. Apstrādājot datus, neatklāj 
informāciju par to sakaru saturu, kam 
galalietotāji piekļūst.

Or. en

Pamatojums

Datplūsmas pārvaldības pasākumu pamatā nav agresīvs sakaru pārbaudes paņēmiens kā 
Padziļināta paketes pārbaude (DPI). Šis noteikums ir ļoti svarīgs, lai aizsargātu Eiropas 
iedzīvotāju brīvību attiecībā uz viņu privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kā arī 
personas datu aizsardzību atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantam.

Grozījums Nr. 682
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sīkāka paketes pārbaude netiek veikta, 
tiek pārbaudīta informācija tikai datu 
paketes galvenē.

Or. de
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Grozījums Nr. 683
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu, lai 
noteiktu tehniskos kritērijus atbilstoši 
23. panta 5. punktam ar mērķi maksimāli 
precīzi noteikt, vai pastāv tur minētie 
ārkārtas apstākļi. Prasībām, kas jāizpilda, 
lai konstatētu ārkārtas apstākļus, ir jābūt 
pēc iespējas stingrākām.

Or. de

Grozījums Nr. 684
Amelia Andersdotter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāju piedāvātā interneta 
piekļuves pakalpojumu cena nav atkarīga 
no interneta satura, lietojumprogrammām 
un pakalpojumiem, ko izmanto vai 
piedāvā tajā pašā interneta piekļuves 
pakalpojumā.

Or. en

Pamatojums

Šis ir aizsardzības pasākums pret labumu gūšanas scenārija īstenošanu, kad tiek noteikta 
datu apjoma maksimālā robeža, ja interneta pakalpojumu sniedzēja datu apjoma maksimālā 
robeža publiskai interneta piekļuvei ir ļoti maza, bet tas piedāvā neierobežotu datu apjomu 
specializētiem pakalpojumiem. Šā grozījuma pamatā ir Nīderlandes tiesību akts tīkla
neitralitātes jomā.
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Grozījums Nr. 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Valstu regulatīvās iestādes cieši 
pārrauga un nodrošina īstenas iespējas 
galalietotājiem gūt labumu no 23. panta 
1. un 2. punktā minētajām brīvībām, kā arī 
to, lai pastāvīgi būtu pieejami atvērta
interneta piekļuves pakalpojumi tādā 
kvalitātē, kas atspoguļo sasniegumus 
tehnoloģiju jomā un ko nepasliktina 
specializētie pakalpojumi. Sadarbībā ar 
citām valstu kompetentajām iestādēm tās 
nodrošina arī to, ka specializētie 
pakalpojumi nemazina kultūru 
daudzveidību, mediju plurālismu un 
inovāciju. Tāpat valstu regulatīvās 
iestādes cieši pārrauga datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumu 
īstenošanu un nodrošina, ka tā atbilst 
23. panta 5. punktā minētajiem 
kritērijiem, īpaši ņemot vērā BEREC 
pamatnostādnes, kas minētas šā panta 
2. punktā un Direktīvas 2002/22/EK 
21. panta 3.a punktā. Datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumus 
periodiski pārskata, lai atspoguļotu tajos 
attīstību tehnoloģiju jomā. Reizi gadā 
valstu regulatīvās iestādes ziņo Komisijai 
un BEREC par pārraudzību, ko tās 
veikušas, un attiecīgajiem secinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 686
Françoise Castex

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

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

1. Valstu regulatīvās iestādes cieši 
nodrošina īstenas iespējas galalietotājiem 
gūt labumu no 23. panta 1. un 2. punktā 
minētajām brīvībām, atbilstību 23. panta 
5. punktam, kā arī to, lai pastāvīgi būtu 
pieejami nediskriminējoši interneta 
piekļuves pakalpojumi tādā kvalitātē, kas 
atspoguļo sasniegumus tehnoloģiju jomā 
un ko nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Tāpēc valsts kompetentā 
regulatīvā iestāde:

a) regulāri pārrauga un ziņo par interneta 
datplūsmas pārvaldību un izmantošanas 
politiku, lai nodrošinātu tīkla neitralitāti, 
novērtētu iepriekš minētās prakses un 
politikas potenciālo ietekmi uz 
pamattiesībām, nodrošinātu pietiekami 
augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu 
un apmierinoša līmeņa tīkla jaudas 
piešķīrumu internetam. Ziņojumus sniedz 
brīvā un pārredzamā veidā, turklāt tiem 
jābūt brīvi pieejamiem sabiedrībai;
b) īsteno atbilstošas, skaidras, atvērtas un 
efektīvas procedūras, kuru mērķis ir 
novērst ar tīkla neitralitāti saistītās 
problēmas. Tāpēc visi interneta lietotāji ir 
tiesīgi izmantot šādas sūdzības procedūras 
attiecīgā iestādē;
c) saprātīgā laikposmā reaģē uz sūdzībām 
un spēj veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai sodītu tīkla neitralitātes principa 
pārkāpuma gadījumā.
Šīs iestādes rīcībā ir jābūt 
nepieciešamajiem resursiem, lai tā varētu 
savlaicīgi un efektīvi īstenot iepriekš 
minētos pienākumus.
Sadarbībā ar citām valstu kompetentajām 
iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības 
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uzraudzītāju tās arī pārrauga specializēto 
pakalpojumu ietekmi uz kultūru 
daudzveidību, konkurenci un inovāciju. 
Reizi gadā valstu regulatīvās iestādes ziņo 
sabiedrībai, Komisijai un BEREC par 
pārraudzību, ko tās veikušas, un 
attiecīgajiem secinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 687
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Valstu regulatīvās iestādes cieši 
nodrošina īstenas iespējas galalietotājiem 
gūt labumu no 23. panta 1. un 2. punktā 
minētajām brīvībām, atbilstību 23. panta 
5. punktam, kā arī to, lai pastāvīgi būtu 
pieejami nediskriminējoši interneta 
piekļuves pakalpojumi tādā kvalitātē, kas 
atspoguļo sasniegumus tehnoloģiju jomā 
un ko nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Sadarbībā ar citām valstu 
kompetentajām iestādēm tās arī pārrauga 
specializēto pakalpojumu ietekmi uz 
kultūru daudzveidību un inovāciju. Reizi 
gadā valstu regulatīvās iestādes ziņo 
Komisijai un BEREC par pārraudzību, ko 
tās veikušas, un attiecīgajiem 
secinājumiem. Tāpēc valsts kompetentā 
regulatīvā iestāde:
a) regulāri pārrauga un ziņo par interneta 
datplūsmas pārvaldību un izmantošanas 
politiku, lai nodrošinātu tīkla neitralitāti, 
novērtētu iepriekš minētās prakses un 
politikas potenciālo ietekmi uz 
pamattiesībām, nodrošinātu pietiekami 
augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu 
un apmierinoša līmeņa tīkla jaudas 
piešķīrumu internetam. Ziņojumus sniedz 
brīvā un pārredzamā veidā, turklāt tiem 
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jābūt brīvi pieejamiem sabiedrībai;
b) īsteno atbilstošas, skaidras, atvērtas un 
efektīvas procedūras, kuru mērķis ir 
novērst ar tīkla neitralitāti saistītās 
problēmas. Tāpēc visi interneta lietotāji ir 
tiesīgi izmantot šādas sūdzības procedūras 
attiecīgā iestādē;
c) saprātīgā laikposmā reaģē uz sūdzībām 
un spēj veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai sodītu tīkla neitralitātes principa 
pārkāpuma gadījumā.
Šīs iestādes rīcībā ir jābūt 
nepieciešamajiem resursiem, lai tā varētu 
savlaicīgi un efektīvi īstenot iepriekš 
minētos pienākumus.
Sadarbībā ar citām valstu kompetentajām 
iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāju tās arī pārrauga specializēto 
pakalpojumu ietekmi uz kultūru 
daudzveidību, konkurenci un inovāciju. 
Reizi gadā valstu regulatīvās iestādes ziņo 
sabiedrībai, Komisijai un BEREC par 
pārraudzību, ko tās veikušas, un 
attiecīgajiem secinājumiem.

Or. en

Pamatojums

Valstu regulatīvo iestāžu uzdevums ir jādefinē precīzāk, lai garantētu īstenošanas mehānismu 
un pareizi ievērotu tīkla neitralitātes principu, garantētu vārda brīvību un lietotāju 
informēšanu, kā arī konkurenci un inovāciju digitālajā ekonomikā. Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam ir jāspēj pārraudzīt to, kā specializētie pakalpojumi var ietekmēt Eiropas 
iedzīvotāju datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 688
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valstu regulatīvās iestādes cieši 
pārrauga un nodrošina īstenas iespējas 

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

iespējas galalietotājiem gūt labumu no 
23. panta 1. un 2. punktā minētajām 
brīvībām, atbilstību 23. panta 5. punktam, 
kā arī to, lai pastāvīgi plašā mērogā būtu 
pieejami nediskriminējoši interneta 
piekļuves pakalpojumi tādā kvalitātē, kas 
atspoguļo sasniegumus tehnoloģiju jomā 
un ko nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Pastāvīgi pārrauga un testē 
faktisko interneta ātrumu un 
pakalpojumu kvalitāti individuāliem 
lietojumiem, lietojumprogrammu veidiem, 
kā arī specializētiem pakalpojumiem, un 
šajā pārraudzībā gūtos secinājumus dara 
publiski pieejamus.
Sadarbībā ar citām valstu kompetentajām 
iestādēm Eiropas Komisija un valstu 
regulatīvās iestādes arī pārrauga 
specializēto pakalpojumu ietekmi uz 
kultūru daudzveidību un inovāciju. Reizi 
gadā valstu regulatīvās iestādes ziņo 
Komisijai un BEREC par pārraudzību, ko 
tās veikušas, un attiecīgajiem 
secinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 689
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valstu regulatīvās iestādes cieši 
pārrauga un nodrošina īstenas iespējas 
galalietotājiem gūt labumu no 23. panta 
1. un 2. punktā minētajām brīvībām, 
atbilstību 23. panta 5. punktam, kā arī to, 
lai pastāvīgi būtu pieejami 
nediskriminējoši interneta piekļuves 
pakalpojumi tādā kvalitātē, kas atspoguļo 
sasniegumus tehnoloģiju jomā un ko 
nepasliktina specializētie pakalpojumi. 
Sadarbībā ar citām valstu kompetentajām 

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

kvalitātes patieso līmeni, tostarp testē 
interneta ātrumu un pakalpojumu 
kvalitāti individuāliem lietojumiem vai 
pēc vajadzības lietojumprogrammu 
kategorijām, kā arī specializētiem 
pakalpojumiem. Sadarbībā ar citām valstu 
kompetentajām iestādēm tās arī pārrauga 
specializēto pakalpojumu ietekmi uz 
kultūru daudzveidību un inovāciju. Reizi 
gadā valstu regulatīvās iestādes ziņo 
Komisijai un BEREC par pārraudzību, ko 
tās veikušas, un attiecīgajiem 
secinājumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi pastāvīgi pārraudzīt interneta pakalpojumu kvalitāti, tostarp regulāri novērtēt 
interneta ātrumu, lai lielākā daļa lietotāju var izmantot aizvien labāku internetu un lai šāda 
inovācija, kas tuvākajos gados būtu iespējama, netiktu aizvirzīta uz specializētiem vai papildu 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 690
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Izmantojot savas 30.a pantā attiecībā uz 
23. pantu noteiktās pilnvaras, valstu 
regulatīvas iestādes cieši pārrauga 
pastāvīgu pieejamību nediskriminējošiem 
interneta piekļuves pakalpojumiem tādā 
kvalitātē, kas atspoguļo sasniegumus 
tehnoloģiju jomā. Valstu regulatīvās 
iestādes regulāri publicē ziņojumus par 
veikto pārraudzību un secinājumiem, kā 
arī iesniedz šos ziņojumus Komisijai un 
BEREC.
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veikušas, un attiecīgajiem secinājumiem.

Or. en

Pamatojums

Kultūras daudzveidība nav ne juridisks jēdziens, ne aspekts, kuru objektīvi un saskaņoti var 
izmērīt dalībvalstīs, turklāt tas neatbilst nekādām pilnvarām, uz kurām valstu regulatīvās 
iestādes varētu atsaukties, lai novērstu bažas, kuras tās varētu identificēt.

Grozījums Nr. 691
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Valstu regulatīvās iestādes cieši 
pārrauga un nodrošina īstenas iespējas 
galalietotājiem gūt labumu no 23. panta 
1. un 2. punktā minētajām tiesībām, 
atbilstību 23. panta 5. punktam, kā arī to, 
lai pastāvīgi būtu pieejami atvērta interneta 
piekļuves pakalpojumi 2. panta 2. daļas 
14. punkta izpratnē, ko nepasliktina 
specializētie pakalpojumi. Sadarbībā ar 
citām valstu kompetentajām iestādēm tās 
arī pārrauga specializēto pakalpojumu 
ietekmi uz informācijas un uzskatu 
brīvību, valodu un kultūru daudzveidību, 
plašsaziņas līdzekļu brīvību un
daudzveidību, kā arī inovāciju. Reizi gadā 
valstu regulatīvās iestādes ziņo Komisijai 
un BEREC par pārraudzību, ko tās 
veikušas, un attiecīgajiem secinājumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 692
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Reizi gadā valstu pārvaldes iestādes 
publisko ziņojumus par veikto 
pārraudzību un secinājumiem, un šos 
ziņojumus iesniedz Komisijai un BEREC.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpārrauga tas, kādā veidā specializētie pakalpojumi uzlabo konkurenci tirgū. Šiem 
ziņojumiem ir jābūt sabiedrībai pieejamiem.

Grozījums Nr. 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 695
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 696
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Publisko elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzēju pienākums ir 
dokumentēt un nekavējoties ziņot 
kompetentajai valsts regulatīvajai iestādei 
par visiem ārkārtas apstākļu gadījumiem, 
kas minēti 23. panta 5. punktā, kā arī par 
visiem katrā šādā gadījumā īstenotajiem 
datplūsmas pārvaldības pasākumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Regulas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valstu regulatīvās iestādes izstrādā 
skaidrus un saprotamus paziņošanas un 
kompensācijas mehānismus, kas būtu 
pieejami galalietotājiem, kuri saskaras ar 
diskrimināciju, ierobežojumiem, 
iejaukšanos, bloķēšanu vai apspiešanu 
attiecībā uz tiešsaistes saturu, 
pakalpojumiem vai lietojumprogrammām.

Or. en

Grozījums Nr. 698
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Grozījums Nr. 699
Sabine Verheyen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 700
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 701
Sabine Verheyen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu regulatīvās iestādes ievieš 
atbilstošas sūdzību izskatīšanas 
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procedūras attiecībā uz jautājumiem, kas 
saistīti ar galalietotājiem, kā arī satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
sniedzējiem nodrošināto interneta 
piekļuves pakalpojumu veiktspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 702
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 703
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. BEREC pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām pusēm un sadarbībā ar 
Komisiju izstrādā pamatnostādnes, kurās
noteikti vienoti nosacījumi valstu 
kompetento iestāžu pienākumu īstenošanai 
saskaņā ar šo pantu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 33. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 704
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija var pieņemt deleģētos aktus, 
kuros noteikti vienoti nosacījumi valstu 
kompetento iestāžu pienākumu īstenošanai 
saskaņā ar šo pantu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 32. pantu.

Or. ro

Grozījums Nr. 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama vienota piemērošana.

Grozījums Nr. 706
Patrizia Toia
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Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji 
publicē pārredzamu, salīdzināmu, atbilstīgu 
un atjauninātu informāciju, kā norādīts 
turpmāk, taču tas neattiecas uz individuālās 
sarunās apspriestiem piedāvājumiem:

Publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji 
publicē pārredzamu, salīdzināmu, 
saprotamu, atbilstīgu un atjauninātu 
informāciju, kā norādīts turpmāk, taču tas 
neattiecas uz individuālās sarunās 
apspriestiem piedāvājumiem:

Or. it

Grozījums Nr. 707
Sabine Verheyen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) uzņēmuma pakalpojumu kvalitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 708
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) faktiski pieejamo datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu galalietotāja 
dzīvesvietas dalībvalstī, tostarp 
maksimālās slodzes stundās; līdzekļus, kas 
galalietotājam ir pieejami datu 
lejupielādes un augšupielādes faktiskā 
ātruma pārbaudīšanai jebkurā brīdī, kā 
arī līgumā noteiktajā periodā pieejamo 
faktiskā datu pārraides ātruma 
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sadalījumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 709
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) faktiski pieejamo datu lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu galalietotāja 
dzīvesvietas dalībvalstī, tostarp 
maksimālās slodzes stundās, un līdzekļus, 
kuri galalietotājam ir pieejami, lai tas 
reāllaikā un izmantojot vispārēji atzītas 
procedūras varētu jebkurā brīdī pārbaudīt 
datu augšupielādes un lejupielādes 
ātrumu, kāds ir pieejams līgumā 
noteiktajā periodā;

Or. de

Grozījums Nr. 710
Sabine Verheyen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 711
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iv) informāciju par visām procedūrām, ko 
sakaru nodrošinātājs ieviesis, lai izmērītu 
un kontrolētu datplūsmu nolūkā novērst 
tīkla pārslodzi, un par to, kā šīs procedūras 
varētu ietekmēt pakalpojuma kvalitāti un 
personas datu aizsardzību, kā arī visus 
pasākumus, ko īsteno saskaņā ar 
23. panta 5. punktu; līdzekļus, kuri 
galalietotājam ir pieejami, lai tas, 
izmantojot vispārēji atzītas un saprotamas 
procedūras, varētu jebkurā brīdī piekļūt 
informācijai par datplūsmas pārvaldību 
un pārvaldības lietojumprogrammām, 
tāpat jānorāda 23. panta 5. punktā 
minētie pasākumi;

Or. de

Grozījums Nr. 712
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iv) informāciju par visām procedūrām, ko 
sakaru nodrošinātājs ieviesis, lai izmērītu 
un kontrolētu datplūsmu nolūkā novērst 
tīkla pārslodzi, un par to, kā šīs procedūras 
varētu ietekmēt pakalpojuma kvalitāti un 
personas datu aizsardzību; kā arī 
galalietotājam pieejamos līdzekļus, lai 
nodrošinātu, ka datplūsmas orientēšanas 
pasākumi tiek efektīvi īstenoti;

Or. fr
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Grozījums Nr. 713
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) sakaru pārbaudes paņēmienus, ko 
izmanto datplūsmas pārvaldības 
pasākumos, kas ieviesti 23. panta 
5. punktā minēto mērķu īstenošanai, un to 
ietekmi uz lietotāju privātuma un datu 
aizsardzības tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums pilnveido regulējumu, kā arī veiksmīgāk garantē Eiropas iedzīvotāju tiesības 
attiecībā uz cieņu pret to privāto dzīvi un personas datu aizsardzību atbilstoši Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantam.

Grozījums Nr. 714
Françoise Castex

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) sakaru pārbaudes paņēmienus, ko 
izmanto datplūsmas pārvaldības 
pasākumos, kas ieviesti 23. panta 
5. punktā minēto mērķu īstenošanai, un to 
ietekmi uz lietotāju privātuma un datu 
aizsardzības tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 715
Patrizia Toia

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

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 716
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija var pieņemt deleģētos aktus, 
precizējot interneta piekļuves pakalpojumu 
ātruma mērīšanas metodes, pakalpojumu 
kvalitātes parametrus un šo parametru 
mērīšanas metodes, kā arī publicējamās 
informācijas saturu, formu un veidu, arī 
iespējamos kvalitātes sertifikācijas 
mehānismus. Komisija var ņemt vērā 
Direktīvas 2002/22/EK III pielikumā 
paredzētos parametrus, definīcijas un 
mērījumu metodes. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 32. pantu.

Or. ro

Grozījums Nr. 717
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai salīdzināšanai varētu ticēt, metodoloģijai un programmatūras ieviešanai ir jābūt 
pārskatāmai. Lai varētu pārskatīt visu interneta produktu klāstu, vidējam lietotājam 
pieejamais līdzeklis interneta produkta apstiprināšanai ir līgumiski atrunāto specifikāciju 
nodrošināšana, šiem instrumentiem ir jābūt bez maksas. Lai varētu izstrādāt neatkarīgus 
salīdzināšanas līdzekļus, tīkla pārraudzības dati ir jānodrošina, balstoties uz atvērto datu 
principu, proti, tiem jābūt viegli mašīnlasāmiem, standartizētiem un saskaņā ar brīvu licenci.
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Grozījums Nr. 718
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) parastākie elektronisko sakaru 
pakalpojumu lietojumi, iesaistoties 
nelikumīgās darbībās vai izplatot kaitīgu 
saturu, jo īpaši, ja tas var skart citu 
cilvēku tiesību un brīvību respektēšanu, 
arī datu aizsardzības tiesību, autortiesību 
un blakustiesību pārkāpumus, un to 
juridiskās sekas, un
b) līdzekļus, kā aizsargāties pret 
apdraudējumiem personiskajai drošībai 
un nelikumīgu piekļuvi personas datiem, 
izmantojot elektronisko sakaru 
pakalpojumus.

Or. de

Grozījums Nr. 719
Petra Kammerevert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) visus ierobežojumus, ko pakalpojumu 
nodrošinātājs uzliek piegādāto galiekārtu 

svītrots
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lietojumam, tostarp informāciju par 
galiekārtu atbloķēšanu, un visas maksas, 
kas jāsedz, ja līgums tiek izbeigts pirms 
minimālā līguma termiņa beigām;

Or. de

Grozījums Nr. 720
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) minimālais lietošanas termiņš vai 
apjoms, lai varētu izmantot bonusu 
piedāvājumus;

i) minimālais lietošanas termiņš vai 
apjoms, lai varētu izmantot bonusu
piedāvājumus. Minimālais termiņš 
nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus;

Or. ro

Grozījums Nr. 721
Sabine Verheyen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 722
Paul Rübig
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Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju, kas minēta 1. un 2. punktā, 
sniedz skaidrā, vispusīgā un viegli 
pieejamā veidā galalietotāja dzīvesvietas 
dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās), un to 
regulāri atjaunina. Tā ir neatņemama 
līguma sastāvdaļa un to nemaina, ja vien 
līgumslēdzējas puses nav skaidri 
vienojušās par citādu kārtību. Galalietotājs 
saņem rakstiski sagatavotu līguma 
eksemplāru.

3. Informāciju, kas saskaņā ar 
Pakalpojumu direktīvu 2002/22/EK, kura 
grozīta ar Direktīvu 2009/136/EK, ir 
nepieciešama par piegādātājiem, sniedz 
skaidrā, vispusīgā un viegli pieejamā veidā 
galalietotāja dzīvesvietas dalībvalsts 
oficiālajā(-ās) valodā(-ās), un to regulāri 
atjaunina. Izstrādā standarta formu, ko 
izmanto visā Eiropā, lai nodrošinātu, ka 
informācija tiek sniegta pārnesamā un 
patērētājam draudzīgā veidā. Tā ir 
neatņemama līguma sastāvdaļa un to 
nemaina, ja vien līgumslēdzējas puses nav 
skaidri vienojušās par citādu kārtību.

Or. de

Grozījums Nr. 723
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju, kas minēta 1. un 2. punktā, 
sniedz skaidrā, vispusīgā un viegli 
pieejamā veidā galalietotāja dzīvesvietas 
dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās), un to 
regulāri atjaunina. Tā ir neatņemama 
līguma sastāvdaļa un to nemaina, ja vien 
līgumslēdzējas puses nav skaidri 
vienojušās par citādu kārtību. Galalietotājs 
saņem rakstiski sagatavotu līguma 
eksemplāru.

3. Informāciju, kas minēta 1. un 2. punktā, 
sniedz skaidrā, vispusīgā un viegli 
pieejamā veidā galalietotāja dzīvesvietas 
dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās), un to 
regulāri atjaunina. Tā ir neatņemama 
līguma sastāvdaļa un to nemaina, ja vien 
līgumslēdzējas puses nav skaidri 
vienojušās par citādu kārtību. Galalietotājs 
saņem rakstiski sagatavotu līguma 
eksemplāru. Dalībvalstis savos valsts 
tiesību aktos var saglabāt vai ieviest 
valodas prasības attiecībā uz līgumā 
norādāmo informāciju, lai tādējādi 
nodrošinātu, ka šī informācija ir viegli 
saprotama patērētājiem vai citiem 
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galalietotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 724
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju, kas minēta 1. un 2. punktā, 
sniedz skaidrā, vispusīgā un viegli 
pieejamā veidā galalietotāja dzīvesvietas 
dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās), un 
to regulāri atjaunina. Tā ir neatņemama 
līguma sastāvdaļa un to nemaina, ja vien 
līgumslēdzējas puses nav skaidri 
vienojušās par citādu kārtību. Galalietotājs 
saņem rakstiski sagatavotu līguma 
eksemplāru.

3. Informāciju, kas minēta 1. un 2. punktā, 
sniedz skaidrā, vispusīgā un viegli 
pieejamā veidā visās galalietotāja 
dzīvesvietas dalībvalsts oficiālajās 
valodās, un to regulāri atjaunina. Tā ir 
neatņemama līguma sastāvdaļa un to 
nemaina, ja vien līgumslēdzējas puses nav 
skaidri vienojušās par citādu kārtību.
Galalietotājs saņem rakstiski sagatavotu 
līguma eksemplāru.

Or. ro

Grozījums Nr. 725
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
detalizēti precizējot informācijas prasības, 
kas uzskaitītas 2. punktā. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 33. 
panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

4. Komisija var pieņemt deleģētos aktus, 
detalizēti precizējot informācijas prasības, 
kas uzskaitītas 2. punktā. Minētos aktus 
pieņem saskaņā ar 32. pantā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. ro
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Grozījums Nr. 726
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 727
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 728
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. To līgumu minimālais termiņš, kuri 
noslēgti starp patērētājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, nav 
ilgāks par 24 mēnešiem. Publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji piedāvā 
galalietotājiem iespēju noslēgt līgumu, 
kura maksimālais termiņš ir 12 mēneši.

1. To līgumu minimālais termiņš, kuri 
noslēgti starp patērētājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, nav 
ilgāks par 12 mēnešiem. Publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji piedāvā 
galalietotājiem pēc to lūguma arī iespēju 
noslēgt līgumu, kura maksimālais termiņš 
ir 12 mēneši.

Or. ro

Grozījums Nr. 729
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Lai telekomunikāciju uzņēmumiem nodrošinātu nepieciešamo juridisko, plānošanas un 
ieguldījumu drošību, garantētajam minimālajam līguma termiņam ir jābūt atbilstoši ilgam. 
Sešu mēnešu termiņa noteikšana to ietekmētu negatīvi.

Grozījums Nr. 730
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 731
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 732
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumos vai valsts tiesību aktos 
paredzēts, ka līguma termiņu var pagarināt 
klusējot, publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs informē galalietotāju laikus, 
lai galalietotājam būtu vismaz viens 
mēnesis laika iebilst pret pagarināšanu 
klusējot. Ja galalietotājs neiebilst, uzskata, 
kas tas ir uz nenoteiktu laiku noslēgts 
līgums, ko galalietotājs var izbeigt jebkurā 
laikā, par to brīdinot vienu mēnesi iepriekš, 
bez pienākuma segt izmaksas.

3. Ja līgumos vai valsts tiesību aktos 
paredzēts, ka līguma termiņu var pagarināt 
klusējot, publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājs rakstiski informē 
galalietotāju laikus, lai galalietotājam būtu 
vismaz viens mēnesis laika iebilst pret 
pagarināšanu klusējot. Ja galalietotājs 
neiebilst, uzskata, kas tas ir uz nenoteiktu 
laiku noslēgts līgums, ko galalietotājs var 
izbeigt jebkurā laikā, par to brīdinot vienu 
mēnesi iepriekš, bez pienākuma segt 
izmaksas.

Or. ro

Grozījums Nr. 733
Angelika Niebler

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

4. Saņemot paziņojumu par publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāja 
ierosinātām izmaiņām līguma nosacījumos, 
galalietotājiem ir tiesības izbeigt līgumu 
bez pienākuma segt izmaksas, ja vien 
ierosinātās izmaiņas nav veiktas tikai un 
vienīgi galalietotāja interesēs. Sakaru 
nodrošinātāji atbilstoši informē 
galalietotāju ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms šādām izmaiņām, vienlaikus sniedzot 
informāciju par viņu tiesībām izbeigt 
līgumu bez pienākuma segt izmaksas, ja 
viņi nepiekrīt jaunajiem nosacījumiem. Šā 
panta 2. punktu piemēro pēc analoģijas.

4. Saņemot paziņojumu par publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāja 
ierosinātām izmaiņām līguma nosacījumos, 
galalietotājiem ir tiesības izbeigt līgumu 
bez pienākuma segt izmaksas. Sakaru 
nodrošinātāji atbilstoši informē 
galalietotāju ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms šādām izmaiņām, vienlaikus sniedzot 
informāciju par viņu tiesībām izbeigt 
līgumu bez pienākuma segt izmaksas, ja 
viņi nepiekrīt jaunajiem nosacījumiem. Šā 
panta 2. punktu piemēro pēc analoģijas.

Or. de

Pamatojums

Status quo atjaunošana.

Grozījums Nr. 734
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saņemot paziņojumu par publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāja 
ierosinātām izmaiņām līguma nosacījumos, 
galalietotājiem ir tiesības izbeigt līgumu 
bez pienākuma segt izmaksas, ja vien
ierosinātās izmaiņas nav veiktas tikai un 
vienīgi galalietotāja interesēs. Sakaru 
nodrošinātāji atbilstoši informē 
galalietotāju ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms šādām izmaiņām, vienlaikus sniedzot 
informāciju par viņu tiesībām izbeigt 
līgumu bez pienākuma segt izmaksas, ja 
viņi nepiekrīt jaunajiem nosacījumiem. Šā 
panta 2. punktu piemēro pēc analoģijas.

4. Saņemot paziņojumu par publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāja 
vienpusēji ierosinātām izmaiņām līguma 
nosacījumos, galalietotājiem ir tiesības 
izbeigt līgumu bez pienākuma segt 
izmaksas, ja ierosinātās izmaiņas kaitē 
galalietotājam. Sakaru nodrošinātāji 
atbilstoši informē galalietotāju ne vēlāk kā 
vienu mēnesi pirms šādām izmaiņām, 
vienlaikus sniedzot informāciju par viņu 
tiesībām izbeigt līgumu bez pienākuma 
segt izmaksas, ja viņi nepiekrīt jaunajiem 
nosacījumiem. Šā panta 2. punktu piemēro
pēc analoģijas.
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Or. de

Pamatojums

Patērētājiem ir jādod iespēja izbeigt līgumu, tomēr tikai tad, ja līguma izmaiņas kaitē to 
interesēm vai ja nav panākta abpusēja vienošanās. Ja patērētājiem būtu tiesības patvaļīgi 
izbeigt līgumu, pat ja izmaiņas līgumā, iespējams, būtu to interesēs, tiktu radīta neskaidra 
vide uzņēmumiem attiecībā uz plānošanu un ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 735
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saņemot paziņojumu par publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāja 
ierosinātām izmaiņām līguma nosacījumos, 
galalietotājiem ir tiesības izbeigt līgumu 
bez pienākuma segt izmaksas, ja vien 
ierosinātās izmaiņas nav veiktas tikai un 
vienīgi galalietotāja interesēs. Sakaru 
nodrošinātāji atbilstoši informē 
galalietotāju ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms šādām izmaiņām, vienlaikus sniedzot 
informāciju par viņu tiesībām izbeigt 
līgumu bez pienākuma segt izmaksas, ja 
viņi nepiekrīt jaunajiem nosacījumiem. Šā 
panta 2. punktu piemēro pēc analoģijas.

4. Saņemot paziņojumu par publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāja 
ierosinātām izmaiņām līguma nosacījumos 
vai attiecībā uz pakalpojuma kvalitāti, 
galalietotājiem ir tiesības izbeigt līgumu 
bez pienākuma segt izmaksas, ja vien 
ierosinātās izmaiņas nav veiktas tikai un 
vienīgi galalietotāja interesēs. Sakaru 
nodrošinātāji atbilstoši informē 
galalietotāju ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms šādām izmaiņām, vienlaikus sniedzot 
informāciju par viņu tiesībām izbeigt 
līgumu bez pienākuma segt izmaksas, ja 
viņi nepiekrīt jaunajiem nosacījumiem. Šā 
panta 2. punktu piemēro pēc analoģijas.

Or. ro

Grozījums Nr. 736
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tādu papildu pakalpojumu abonēšana, 6. Tādu papildu pakalpojumu abonēšana, 



AM\1013978LV.doc 141/214 PE526.176v01-00

LV

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

ko nodrošina tas pats publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājs, neatsākas sākotnējā 
līguma termiņā. 

Or. ro

Grozījums Nr. 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Numura pārnešanu un tai sekojošo 
aktivizēšanu veic pēc iespējas īsākā 
termiņā. Galalietotājiem, kuri ir noslēguši 
līgumu par numura pārnešanu uz jaunā 
sakaru nodrošinātāja tīklu, minēto numuru 
aktivizē vienas darbdienas laikā no šāda 
līguma noslēgšanas. Pakalpojuma 
zaudēšana numura pārnešanas procesā, ja 
tāda ir, nav ilgāka par vienu darbdienu.

3. Numura pārnešanu un tai sekojošo 
aktivizēšanu veic pēc iespējas īsākā 
termiņā, bet jebkurā gadījumā ne ilgāk kā 
četru darbdienu laikā. Lai ierobežotu tādu 
gadījumu skaitu, kad pārnešanas lūgums 
tiek noraidīts vai atteikts, pārnešanas 
pakalpojuma sniedzējam ir skaidri un sīki 
jāpaskaidro šāda atteikuma iemesls. 
Galalietotājiem, kuri ir noslēguši līgumu 
par numura pārnešanu uz jaunā sakaru 
nodrošinātāja tīklu, minēto numuru 
aktivizē vienas darbdienas laikā no šāda 
līguma noslēgšanas. Pakalpojuma 
zaudēšana numura pārnešanas procesā, ja 
tāda ir, nav ilgāka par vienu darbdienu.

Or. it

Grozījums Nr. 738
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
30. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji kavē vai ļaunprātīgi izmanto 
nodrošinātāja maiņu, tostarp nedara 
pieejamu informāciju, kas vajadzīga 

6. Ja publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji kavē vai ļaunprātīgi izmanto 
nodrošinātāja maiņu, tostarp nedara 
pieejamu informāciju, kas vajadzīga 
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savlaicīgai maiņai, tiem ir pienākums 
izmaksāt kompensāciju galalietotājiem, 
kuriem nācies saskarties ar šādu kavēšanos 
vai ļaunprātīgu izmantošanu.

savlaicīgai maiņai, tiem ir pienākums 
radītā kaitējuma apmērā izmaksāt 
kompensāciju galalietotājiem, kuriem 
nācies saskarties ar šādu kavēšanos vai 
ļaunprātīgu izmantošanu. Šajā sakarībā, 
pārnesot numuru, vērā ņem visus 
neveiktos maksājumus, un pamatotos 
apstākļos numura pārnešanu var attiecīgi 
veikt novēloti.

Or. de

Grozījums Nr. 739
Werner Langen

Regulas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a pants
Vispārējo principu piemērošana saistībā 
ar informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzējiem

Valstu pārraudzības iestādes nodrošina, 
ka informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji ievēro pārredzamības, 
nediskriminācijas un platformas 
atklātības principus, tostarp veic 
pasākumus, ar ko atvieglo pakalpojumu 
sniedzēju maiņu, kā arī ievēro 
sadarbspējas, lietojumprogrammu un 
datu pārnesamības un digitālā satura 
meklēšanas neitralitātes principus.

Or. de

Grozījums Nr. 740
Herbert Reul



AM\1013978LV.doc 143/214 PE526.176v01-00

LV

Regulas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a pants
Vispārējo principu piemērošana saistībā 
ar informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzējiem
Valstu pārraudzības iestādes nodrošina, 
ka valsts patērētāju tiesības netiek 
iedragātas. Sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji ievēro pārredzamības un 
nediskriminācijas principus, tostarp veic 
pasākumus, ar ko atvieglo pakalpojumu 
sniedzēju maiņu, kā arī ievēro 
sadarbspējas un digitālā satura 
meklēšanas neitralitātes principus.

Or. de

Grozījums Nr. 741
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a pants
Vispārējo principu un tiesību normu 

piemērošana arī informācijas 
pakalpojumu sniedzējiem

Valsts regulatīvā iestāde nodrošina, ka 
informācijas pakalpojumu sniedzēji ievēro 
tos pašus principus attiecībā uz 
pārredzamību, nediskrimināciju un 
platformas atklātību, tostarp veic 
pasākumus, ar ko atvieglo pakalpojumu 
sniedzēju maiņu, kā arī ievēro 
sadarbspējas, sakaru no „jebkura uz 
jebkuru”, lietojumprogrammu, datu 
pārnesamības un digitālā satura 
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meklēšanas neitralitātes principus.

Or. de

Grozījums Nr. 742
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
5.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a nodaļa
Atklātība un pārredzamība
30.a pants – Vispārējo atklātības un 
pārredzamības principu piemērošana 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzējiem
Valstu regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
informācijas pakalpojumu sniedzēji ievēro 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
platformas atklātības principus, tostarp 
veic pasākumus, ar ko atvieglo 
pakalpojumu sniedzēju maiņu, kā arī 
ievēro sadarbspējas, datu pārraides „no 
jebkura uz jebkuru”, lietojumprogrammu, 
datu pārnesamības un meklēšanas 
neitralitātes principus.

Or. de

Pamatojums

Kopš 2002. gadā tika pieņemts ES normatīvais regulējums, telekomunikāciju tirgus ir būtiski 
mainījies, jo ir notikusi to atsevišķo tirgu konverģence, kurus iepriekš aizņēma attiecīgi 
tradicionālie telesakaru un interneta pakalpojumu sniedzēji. Lai saglabātu vienotas 
patērētāju tiesības, interneta pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro tie paši pārredzamības 
noteikumi un privātuma prasības attiecībā uz sakaru pakalpojumu izmantojumu, kā arī 
jāievēro tie paši noteikumi, ar ko reglamentē tradicionālos telekomunikāciju pakalpojumus.

Grozījums Nr. 743
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
31. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem sodus piemēro saskaņā 
ar II nodaļu atkarībā no tā, kādas ir 
piederības dalībvalstu un 
uzņēmējdalībvalstu regulatīvo iestāžu 
attiecīgās kompetences.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 744
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Komisija ne vēlāk kā deviņus mēnešus 
pirms minētā piecu gadu termiņa beigām 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģējumu. Ja Eiropas Parlaments vai 
Padome ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms
katra šāda termiņa beigām neceļ nekādus 
iebildumus, pilnvaru deleģējumu 
automātiski pagarina uz tikpat ilgu laika 
periodu.

Or. ro

Grozījums Nr. 745
Petra Kammerevert

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 746
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 747
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 17. panta 2. punktu un
19. panta 5. punktu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 

5. Saskaņā ar 17. panta 2. punktu, 19. panta 
5. punktu un 23. panta 5. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 



AM\1013978LV.doc 147/214 PE526.176v01-00

LV

Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. de

Grozījums Nr. 748
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva Nr. 2002/20/EK
10. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 10. pantā iekļauj šādu 
6.a punktu:
„Valsts regulatīvā iestāde informē 
BEREC par visiem pasākumiem, kurus tā 
veic saskaņā ar 5. un 6. pantu.”

Or. en

Grozījums Nr. 749
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
34.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/19/EK
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34.a pants
Grozījumi Direktīvā Nr. 2002/19/EK

Direktīvu 2002/19/EK groza šādi:
„Direktīvas 13. panta 2.a punktā (jauns) 
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iekļauj šādu punktu:
„Ja valsts regulatīvā iestāde lemj par to, 
vai piemērot vai uzturēt cenu kontroli 
saskaņā ar 1. punktu attiecībā uz 
vairumtirdzniecības piekļuvi nākamās 
paaudzes tīkliem, tā izvērtē konkurences 
līmeni mazumtirdzniecības tirgū. Ja 
pastāv efektīva aizsardzība pret 
diskrimināciju vairumtirdzniecībā un ja 
pastāv demonstrējami cenu noteikšanas 
ierobežojumi, ko rada konkurējošu 
nākamās paaudzes fiksēto līniju / bezvadu 
tīklu uz infrastruktūru balstīta 
konkurence vai arī regulēti piekļuves 
produkti vara kabeļu tīklā, valsts 
regulatīvā iestāde atceļ cenu kontroli 
attiecībā uz vairumtirdzniecības piekļuvi 
nākamās paaudzes tīkliem.””

Or. en

Pamatojums

Cenu regulēšana ir attaisnojama tikai tad, ja galalietotāji ir jāaizsargā pret monopola cenām, 
proti, ja pastāv tā dēvētais „stabilais sastrēgums”, uz ko neattiecas cenu ierobežojumi, kurus 
rada konkurējoši mazumtirdzniecības piedāvājumi vai regulēti piedāvājumi citā tīklā. Ieviešot 
šo principu ES tiesību aktos, tiek nodrošināta ļoti nepieciešamā juridiskā noteiktība.

Grozījums Nr. 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
34.a pants (jauns)
Lēmums Nr. 243/2012/ES
15. pants 

Spēkā esošais teksts Grozījums

34.a pants
Grozījumi Lēmumā Nr. 243/2012/ES

Lēmuma 15. panta trešo punktu groza
šādi

„15. pants „Ziņošana un pārskatīšana

Ziņošana un pārskatīšana Komisija līdz 2014. gada 10. aprīlim ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
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darbībām, kas veiktas, un pasākumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo lēmumu.

Komisija līdz 2014. gada 10. aprīlim ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
darbībām, kas veiktas, un pasākumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo lēmumu.

Dalībvalstis sniedz Komisijai visu 
informāciju, kas vajadzīga šā lēmuma 
piemērošanas pārskatīšanai.

Dalībvalstis sniedz Komisijai visu 
informāciju, kas vajadzīga šā lēmuma 
piemērošanas pārskatīšanai.

Komisija pārskata šā lēmuma piemērošanu 
līdz 2015. gada 31. decembrim. Pārskatā 
iekļauj:

Komisija pārskata šā lēmuma piemērošanu 
līdz 2015. gada 31. decembrim.”

kopēju grafiku, kurā norādīts beigu 
datums, līdz kuram joslas, ko identificē 
mobilajiem platjoslu sakariem ITU 
līmenī, piemēram, 700 MHz, 1,5 GHz un 
3,8–4,2 GHz joslas, atbrīvo un harmonizē 
mobilajam platjoslas izmantojumam visās 
ES dalībvalstīs, vienlaikus respektējot tā 
novērtējuma rezultātus, ko Eiropas 
Komisija veikusi saskaņā ar 6. panta 
5. punktu.””

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:LV:PDF)

Grozījums Nr. 751
Werner Langen

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
2. panta c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „elektronisko sakaru pakalpojums”:
pakalpojums, kas sastāv no signālu 
pārraidīšanas elektronisko sakaru tīklos, 
ietverot telekomunikāciju un 
pārraidīšanas pakalpojumus tīklos, ko 
izmanto apraidei un pakalpojumiem, ar 
ko nodrošina vai atvieglo komunikāciju, 
neiekļaujot pakalpojumus, kuru primārais 
mērķis ir nodrošināt un īstenot 
redaktorisku kontroli pār plašsaziņas 
līdzekļu saturu, izmantojot elektronisko 
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sakaru tīklus un pakalpojumus; tas 
neiekļauj informācijas sabiedrības 
pakalpojumus, kā noteikts Direktīvas 
98/34/EK 1. pantā, kas nav tieši saistīti ar 
sakariem, pat ja tie sastāv no signālu 
pārraidīšanas elektronisko sakaru tīklos;

Or. de

Grozījums Nr. 752
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
2. panta c punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1.a Direktīvas 2. panta c) punktu groza 
šādi:

c) „elektronisko komunikāciju
pakalpojums” nozīmē pakalpojumu, ko 
parasti nodrošina par atlīdzību, un kas 
pilnīgi vai galvenokārt sastāv no signālu 
pārraidīšanas elektronisko komunikāciju
tīklos, ietverot telekomunikāciju 
pakalpojumus un pārraidīšanas 
pakalpojumus tīklos, ko izmanto apraidei, 
neiekļaujot pakalpojumus, kas saistīti ar
redaktorisku atbildību par vai kas 
nodrošina saturu, kas pārraidīts, 
izmantojot elektronisko komunikāciju
tīklus un pakalpojumus; tas neiekļauj 
informācijas sabiedrības pakalpojumus, kā 
noteikts Direktīvas 98/34/EK 1. pantā, kas 
nesastāv pilnībā vai galvenokārt no
signālu pārraidīšanas elektronisko 
komunikāciju tīklos;

c) „elektronisko sakaru pakalpojums” 
nozīmē pakalpojumu, kas sastāv no signālu 
pārraidīšanas elektronisko sakaru tīklos, 
ietverot telekomunikāciju pakalpojumus,
pakalpojumus, kuri nodrošina vai atvieglo 
sakarus un pārraidīšanas pakalpojumus 
tīklos, ko izmanto apraidei, neiekļaujot 
pakalpojumus, kuru primārais mērķis ir 
piegādātājam nodrošināt redaktorisku 
atbildību par saturu, kas pārraidīts, 
izmantojot elektronisko sakaru tīklus un 
pakalpojumus; tas neiekļauj informācijas 
sabiedrības pakalpojumus, kā noteikts 
Direktīvas 98/34/EK 1. pantā, kas būtībā 
nav saistīts ar sakariem, pat ja tā pamatā 
ir signālu pārraidīšana elektronisko 
sakaru tīklos;

Or. de

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:DE:PDF)
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Pamatojums

2002. gadā pieņemtā elektronisko sakaru pakalpojuma definīcija ir novecojusi, un tā ir 
attiecīgi jāpaplašina, ņemot vērā to, ka patlaban tirgū darbojas gan tradicionāli telesakaru 
operatori, gan arī „over-the-top” tirgus dalībnieki.

Grozījums Nr. 753
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/21/EK
2. pants – c apakšpunkts 

Spēkā esošais teksts Grozījums

Direktīvas 2. panta c) apakšpunktu groza 
šādi:

„„elektronisko komunikāciju pakalpojums” 
nozīmē pakalpojumu, ko parasti nodrošina 
par atlīdzību, un kas pilnīgi vai 
galvenokārt sastāv no signālu 
pārraidīšanas elektronisko komunikāciju 
tīklos, ietverot telekomunikāciju 
pakalpojumus un pārraidīšanas 
pakalpojumus tīklos, ko izmanto apraidei, 
neiekļaujot pakalpojumus, kas saistīti ar 
redaktorisku atbildību par vai kas 
nodrošina saturu, kas pārraidīts, izmantojot 
elektronisko komunikāciju tīklus un 
pakalpojumus; tas neiekļauj informācijas 
sabiedrības pakalpojumus, kā noteikts 
Direktīvas 98/34/EK 1. pantā, kas nesastāv 
pilnībā vai galvenokārt no signālu 
pārraidīšanas elektronisko komunikāciju 
tīklos.”

„„elektronisko komunikāciju pakalpojums” 
nozīmē pakalpojumu, kas sastāv no signālu 
pārraidīšanas elektronisko komunikāciju 
tīklos, ietverot telekomunikāciju 
pakalpojumus, pārraidīšanas pakalpojumus 
tīklos, ko izmanto apraidei, un uz interneta 
protokolu balstītus aizstājējus, kas 
izmanto lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu platformas, neiekļaujot 
pakalpojumus, kas saistīti ar redaktorisku 
atbildību par vai kas nodrošina saturu, kas 
pārraidīts, izmantojot elektronisko 
komunikāciju tīklus un pakalpojumus; tas 
neiekļauj informācijas sabiedrības 
pakalpojumus, kā noteikts Direktīvas 
98/34/EK 1. pantā, kas nesastāv pilnībā vai 
galvenokārt no signālu pārraidīšanas 
elektronisko komunikāciju tīklos un 
nenodrošina tiem aizstājēju.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:EN:PDF)

Pamatojums

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
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more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

Grozījums Nr. 754
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– (a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

„
1. Ja plānotā pasākuma, uz kuru attiecas 
7. panta 3. punkts, mērķis ir uzlikt, grozīt 
vai atcelt kādu operatora pienākumu, 
piemērojot šīs direktīvas 16. pantu saistībā 
ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu un 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu, 
Komisija var šīs direktīvas 7. panta 3. 
punktā paredzētajā viena mēneša termiņā 
darīt zināmu attiecīgajai valsts pārvaldes 
iestādei un BEREC iemeslus, kāpēc tā 
uzskata, ka pasākuma projekts radītu 
šķēršļus vienotajam tirgum, vai savas 
nopietnās bažas par tā atbilstību 
Savienības tiesību aktiem, attiecīgi ņemot 
vērā jebkuru ieteikumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šīs direktīvas 19. panta 
1. punktu un attiecas uz šajā direktīvā un 
īpašajās direktīvās paredzēto konkrēto 
noteikumu saskaņotu piemērošanu. Šādā 
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gadījumā pasākuma projektu nepieņem 
vēl trīs mēnešus pēc Komisijas 
paziņojuma.
”

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu negatīvu ietekmi uz galalietotājiem, ir atkārtoti jāapstiprina valstu iestāžu 
kompetence saistībā ar uzdevumu saskaņot šīs direktīvas noteikumu, kā arī citu konkrētu 
direktīvu īpašo noteikumu piemērošanu.

Grozījums Nr. 755
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– (a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

„
1. Ja plānotā pasākuma, uz kuru attiecas 
7. panta 3. punkts, mērķis ir uzlikt, grozīt 
vai atcelt kādu operatora pienākumu, 
piemērojot šīs direktīvas 16. pantu saistībā 
ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu un 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu, 
Komisija var šīs direktīvas 7. panta 3. 
punktā paredzētajā viena mēneša termiņā 
darīt zināmu attiecīgajai valsts pārvaldes 
iestādei un BEREC iemeslus, kāpēc tā 
uzskata, ka pasākuma projekts radītu 
šķēršļus vienotajam tirgum, vai savas 
nopietnās bažas par tā atbilstību 
Savienības tiesību aktiem, attiecīgi ņemot 
vērā jebkuru ieteikumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šīs direktīvas 19. panta 
1. punktu un attiecas uz šajā direktīvā un 
īpašajās direktīvās paredzēto konkrēto
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noteikumu saskaņotu piemērošanu. Šādā 
gadījumā pasākuma projektu nepieņem 
vēl trīs mēnešus pēc Komisijas 
paziņojuma.
”

Or. en

Grozījums Nr. 756
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– (a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:

svītrots

„
1. Ja plānotā pasākuma, uz kuru attiecas 
7. panta 3. punkts, mērķis ir uzlikt, grozīt 
vai atcelt kādu operatora pienākumu, 
piemērojot šīs direktīvas 16. pantu saistībā 
ar Direktīvas 2002/19/EK (Piekļuves 
direktīva) 5. pantu un 9. līdz 13. pantu un 
Direktīvas 2002/22/EK (Universālā 
pakalpojuma direktīva) 17. pantu, 
Komisija var šīs direktīvas 7. panta 3. 
punktā paredzētajā viena mēneša termiņā 
darīt zināmu attiecīgajai valsts pārvaldes 
iestādei un BEREC iemeslus, kāpēc tā 
uzskata, ka pasākuma projekts radītu 
šķēršļus vienotajam tirgum, vai savas 
nopietnās bažas par tā atbilstību 
Savienības tiesību aktiem, attiecīgi ņemot 
vērā jebkuru ieteikumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šīs direktīvas 19. panta 
1. punktu un attiecas uz šajā direktīvā un 
īpašajās direktīvās paredzēto konkrēto 
noteikumu saskaņotu piemērošanu. Šādā 
gadījumā pasākuma projektu nepieņem 
vēl trīs mēnešus pēc Komisijas 
paziņojuma.
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”

Or. en

Grozījums Nr. 757
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– (a) starp pirmo un otro 1. punkta daļu 
iekļauj šādu daļu:

svītrots

„
Novērtējot, vai konkrētajam tirgum ir 
iezīmes, kas var būt par pamatu, lai 
uzliktu ex ante reglamentējošus 
pienākumus, un attiecīgi – vai tas ir 
jāiekļauj ieteikumā, Komisija jo īpaši ņem 
vērā vajadzību visā Savienībā ieviest 
saskaņotu regulējumu; vajadzību sekmēt 
efektīvus ieguldījumus un inovāciju, lai 
ievērotu lietotāju intereses un veicinātu 
Savienības ekonomikas konkurētspēju 
pasaules mērogā; un attiecīgā tirgus un 
citu faktoru, piemēram, 
mazumtirdzniecības līmenī uz 
infrastruktūru balstītas konkurences, 
nozīmi, konkurenci attiecībā uz 
lietotājiem piedāvāto produktu cenām, 
izvēli un kvalitāti. Lai noteiktu, vai 
kopumā Savienībā vai nozīmīgā tās 
teritorijā ir kumulatīvi izpildīti turpmāk 
minētie trīs kritēriji, Komisija ņem vērā 
visus attiecīgos konkurences 
ierobežojumus, neatkarīgi no tā, vai tīkli, 
pakalpojumi vai lietojumprogrammas, kas 
rada šādus ierobežojumus, ir uzskatāmi 
par elektronisko sakaru tīkliem, 
elektronisko sakaru pakalpojumiem vai 
cita veida pakalpojumiem vai 
lietojumprogrammām, ko var salīdzināt 
no lietotāju viedokļa:
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(a) augsti un ilglaicīgi strukturāli, 
juridiski vai regulatīvi šķēršļi iekļūšanai 
tirgū;
(b) tāda tirgus struktūra, kas nav vērsta uz 
efektīvu konkurenci attiecīgā laikposmā, 
ņemot vērā to, kāds ir uz infrastruktūru 
balstītās un cita veida konkurences 
stāvoklis papildus šķēršļiem iekļūšanai 
tirgū;
(c) konkurences tiesību piemērošana vien 
ir nepietiekams pasākums, lai pienācīgi 
labotu attiecīgās tirgus nepilnības.
”

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu negatīvu ietekmi uz galalietotājiem, ir jānovērš konkurences noteikumu 
vājināšana dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 758
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– (a) starp pirmo un otro 1. punkta daļu 
iekļauj šādu daļu:

svītrots

„
Novērtējot, vai konkrētajam tirgum ir 
iezīmes, kas var būt par pamatu, lai 
uzliktu ex ante reglamentējošus 
pienākumus, un attiecīgi – vai tas ir 
jāiekļauj ieteikumā, Komisija jo īpaši ņem 
vērā vajadzību visā Savienībā ieviest 
saskaņotu regulējumu; vajadzību sekmēt 
efektīvus ieguldījumus un inovāciju, lai 
ievērotu lietotāju intereses un veicinātu 
Savienības ekonomikas konkurētspēju 
pasaules mērogā; un attiecīgā tirgus un 
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citu faktoru, piemēram, 
mazumtirdzniecības līmenī uz 
infrastruktūru balstītas konkurences, 
nozīmi, konkurenci attiecībā uz 
lietotājiem piedāvāto produktu cenām, 
izvēli un kvalitāti. Lai noteiktu, vai 
kopumā Savienībā vai nozīmīgā tās 
teritorijā ir kumulatīvi izpildīti turpmāk 
minētie trīs kritēriji, Komisija ņem vērā 
visus attiecīgos konkurences 
ierobežojumus, neatkarīgi no tā, vai tīkli, 
pakalpojumi vai lietojumprogrammas, kas 
rada šādus ierobežojumus, ir uzskatāmi 
par elektronisko sakaru tīkliem, 
elektronisko sakaru pakalpojumiem vai 
cita veida pakalpojumiem vai 
lietojumprogrammām, ko var salīdzināt 
no lietotāju viedokļa:
(a) augsti un ilglaicīgi strukturāli, 
juridiski vai regulatīvi šķēršļi iekļūšanai 
tirgū;
(b) tāda tirgus struktūra, kas nav vērsta uz 
efektīvu konkurenci attiecīgā laikposmā, 
ņemot vērā to, kāds ir uz infrastruktūru 
balstītās un cita veida konkurences 
stāvoklis papildus šķēršļiem iekļūšanai 
tirgū;
(c) konkurences tiesību piemērošana vien 
ir nepietiekams pasākums, lai pienācīgi 
labotu attiecīgās tirgus nepilnības.
”

Or. en

Grozījums Nr. 759
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/21/EK
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– (a) starp pirmo un otro 1. punkta daļu svītrots
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iekļauj šādu daļu:
‘
Novērtējot, vai konkrētajam tirgum ir 
iezīmes, kas var būt par pamatu, lai 
uzliktu ex ante reglamentējošus 
pienākumus, un attiecīgi – vai tas ir 
jāiekļauj ieteikumā, Komisija jo īpaši ņem 
vērā vajadzību visā Savienībā ieviest 
saskaņotu regulējumu; vajadzību sekmēt 
efektīvus ieguldījumus un inovāciju, lai 
ievērotu lietotāju intereses un veicinātu 
Savienības ekonomikas konkurētspēju 
pasaules mērogā; un attiecīgā tirgus un 
citu faktoru, piemēram, 
mazumtirdzniecības līmenī uz 
infrastruktūru balstītas konkurences, 
nozīmi, konkurenci attiecībā uz 
lietotājiem piedāvāto produktu cenām, 
izvēli un kvalitāti. Lai noteiktu, vai 
kopumā Savienībā vai nozīmīgā tās 
teritorijā ir kumulatīvi izpildīti turpmāk 
minētie trīs kritēriji, Komisija ņem vērā 
visus attiecīgos konkurences 
ierobežojumus, neatkarīgi no tā, vai tīkli, 
pakalpojumi vai lietojumprogrammas, kas 
rada šādus ierobežojumus, ir uzskatāmi 
par elektronisko sakaru tīkliem, 
elektronisko sakaru pakalpojumiem vai 
cita veida pakalpojumiem vai 
lietojumprogrammām, ko var salīdzināt 
no lietotāju viedokļa:
(a) augsti un ilglaicīgi strukturāli, 
juridiski vai regulatīvi šķēršļi iekļūšanai 
tirgū;
(b) tāda tirgus struktūra, kas nav vērsta uz 
efektīvu konkurenci attiecīgā laikposmā, 
ņemot vērā to, kāds ir uz infrastruktūru 
balstītās un cita veida konkurences 
stāvoklis papildus šķēršļiem iekļūšanai 
tirgū;
(c) konkurences tiesību piemērošana vien 
ir nepietiekams pasākums, lai pienācīgi 
labotu attiecīgās tirgus nepilnības.
”

Or. en
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Grozījums Nr. 760
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) regulas 1. panta 1. punktam pievieno 
šādu trešo daļu:

svītrots

„
Šo regulu piemēro viesabonēšanas 
pakalpojumiem, ko Savienībā sniedz 
tiešajiem lietotājiem, kuru iekšzemes 
pakalpojumu sniedzējs kādā no 
dalībvalstīm ir publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājs.
”

Or. en

Grozījums Nr. 761
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro viesabonēšanas 
pakalpojumiem, ko Savienībā sniedz 
tiešajiem lietotājiem, kuru iekšzemes 
pakalpojumu sniedzējs kādā no 
dalībvalstīm ir publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājs.

Šo regulu piemēro regulētiem
viesabonēšanas pakalpojumiem, ko 
Savienībā sniedz tiešajiem lietotājiem, kuru 
iekšzemes pakalpojumu sniedzējs kādā no 
dalībvalstīm ir publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājs.

Or. en
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Grozījums Nr. 762
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
2. pants – 2. punkts – r apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) regulas 2. panta 2. punktā pievieno 
šādu r) apakšpunktu:

svītrots

„
r) „divpusējais vai daudzpusējais 
viesabonēšanas līgums” ir viens vai 
vairāki komerclīgumi vai tehniski līgumi, 
ko savā starpā slēdz viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji un kas ļauj virtuāli 
paplašināt vietējā sakaru tīkla pārklājumu 
un dod iespēju jebkuram viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējam ilgstoši sniegt 
regulētus mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumus tādā pašā 
cenu līmenī, kāds noteikts to attiecīgajiem 
iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumiem.
”

Or. en

Grozījums Nr. 763
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) regulas 4. pantam pievieno šādu 
7. punktu:

svītrots

„
7. Šis pants neattiecas uz viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz 
regulētus mazumtirdzniecības 
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viesabonēšanas pakalpojumus saskaņā ar 
4.a pantu.
”

Or. en

Grozījums Nr. 764
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šis pants neattiecas uz viesabonēšanas
pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz 
regulētus mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumus saskaņā ar 
4.a pantu.

7. Pēc viesabonēšanas maksu atcelšanas 
šis pants vairs nav spēkā.

Or. de

Grozījums Nr. 765
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants neattiecas uz viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz 
regulētus mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumus saskaņā ar
4.a pantu.

Šis pants ir spēkā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā šo Komisijas priekšlikumu, atsevišķa viesabonēšanas pakalpojumu pārdošana 
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Eiropā ir faktiski apslāpusi, jo līdz priekšlikuma pieņemšanai tirgū rodas nenoteiktība. Ņemot 
vērā viesabonēšanas maksas atcelšanu, kā ierosina referents, atsaistīšanas iekārtas vairs 
nevar izmantot, tāpēc nedrīkst prasīt, lai pakalpojumu sniedzēji turpina tam veltīt resursus.

Grozījums Nr. 766
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
4.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
4.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 768
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo pantu piemēro viesabonēšanas 1. Viesabonēšanas pakalpojumu 
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pakalpojumu sniedzējiem, kuri: sniedzējiem ir tiesības ierobežot regulētu 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumu patēriņu par piemērojamu 
valsts pakalpojumu tarifu, atsaucoties uz 
racionālu izmantošanas kritēriju. 
Racionālas izmantošanas kritēriju 
piemēro tā, lai patērētāji, kuri izmanto 
viesabonēšanas nodrošinātāja dažādās 
valsts mazumtirdzniecības paketes, var ar 
paļāvību sekot tipiskajam valsts patēriņa 
modelim, kurš ir saistīts ar 
mazumtirdzniecības paketēm attiecīgajā 
valstī, vienlaikus periodiski ceļojot visā 
Savienībā. Viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs, kurš izmanto šo iespēju, 
saskaņā ar Regulas XXX/2014 26. panta 
1. punkta b) apakšpunktu publicē 
detalizētu informāciju un saskaņā ar 
minētās regulas 26. panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktu līgumos ietver detalizēto 
informāciju par to, kā racionālais 
izmantošanas kritērijs ir piemērots, 
atsaucoties uz galvenajiem attiecīgās 
mazumtirdzniecības paketes cenu 
noteikšanas, datu apjoma vai citiem 
parametriem.
2. Līdz 2014. gada 31. decembrim BEREC 
pēc apspriedēm ar ieinteresētajām pusēm 
un ciešā sadarbībā ar Komisiju nosaka 
vispārējas pamatnostādnes racionālu
izmantošanas kritēriju piemērošanai 
mazumtirdzniecības līgumos, ko 
nodrošina viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji, kuri izmanto šajā pantā minēto 
iespēju. BEREC minētās pamatnostādnes 
izstrādā, atsaucoties uz vispārējo 
1. punktā minēto mērķi, un īpaši ņem vērā 
cenu noteikšanas un patēriņa modeļa 
attīstību dalībvalstīs, valsts tarifu līmeņa 
konverģenci visā Savienībā, ietekmi uz 
tarifu attīstību, kas novērojama saistībā ar 
viesabonēšanu par valsts pakalpojumu 
tarifiem, kā arī vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifu attīstību attiecībā 
uz nelīdzsvarotu datplūsmu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju 
starpā.
3. Kompetentā valsts regulatīvā iestāde 
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pārrauga un uzrauga racionālu 
izmantošanas kritēriju piemērošanu, īpaši 
ņemot vērā BEREC pamatnostādnes, 
tiklīdz tās ir pieņemtas, un nodrošina, ka 
netiek piemēroti nepamatoti noteikumi. 

Or. en

Grozījums Nr. 769
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
4.a pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Panta 1., 6. un 7. punkts neliedz 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam 
atbilstīgi saprātīgas izmantošanas 
kritērijam ierobežot regulētu 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanu par 
piemērojamo iekšzemes pakalpojumu 
tarifu. Visus saprātīgas izmantošanas 
kritērijus piemēro tādā veidā, lai 
patērētāji, kas izmanto viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēja piedāvātās 
dažādās iekšzemes mazumtirdzniecības 
paketes, regulāri ceļojot pa Savienību, 
spētu pārliecinoši kopēt tipisko iekšzemes 
patēriņa modeli, kas saistīts ar 
attiecīgajām iekšzemes 
mazumtirdzniecības paketēm.
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, 
kas izmanto šādu iespēju, saskaņā ar 
Regulas XXX/2014 25. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu publicē un saskaņā ar 
minētās regulas XXX/2014 26. panta 
1. punkta b) un c) apakšpunktu iekļauj 
savos līgumos detalizētu kvantitatīvu 
informāciju par to, kā piemēro saprātīgas 
izmantošanas kritēriju, un šajā saistībā 
atsaucas uz attiecīgās mazumtirdzniecības 
paketes galvenajiem cenas, apjoma vai 

svītrots
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cita veida parametriem.

Or. ro

Grozījums Nr. 770
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
4.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 31. decembrim BEREC, 
pirms tam apspriežoties ar ieinteresētajām 
pusēm un ciešā sadarbībā ar Komisiju, 
nosaka vispārīgas pamatnostādnes par 
saprātīgas izmantošanas kritēriju 
piemērošanu mazumtirdzniecības 
līgumiem, kurus sagatavo šajā pantā 
paredzētie viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji. Šādas pamatnostādnes BEREC 
nosaka, ņemot vērā vispārējo mērķi, kurš 
izklāstīts pirmajā daļā, un tajās jo īpaši 
ņem vērā cenu un patēriņa modeļu 
izmaiņas dalībvalstīs, iekšzemes cenu 
līmeņu konverģences pakāpi visā 
Savienībā, jebkādu novērojamu ietekmi, ko 
viesabonēšanas pakalpojumi iekšzemes 
cenu līmenī rada attiecībā uz šādu tarifu 
izmaiņām, kā arī tādu viesabonēšanas 
tarifu izmaiņas vairumtirdzniecības tirgū, 
ko piemēro nelīdzsvarotai datplūsmai starp 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Šādas pamatnostādnes BEREC nosaka, 
ņemot vērā vispārējo mērķi, kurš izklāstīts 
pirmajā daļā, un tajās jo īpaši ņem vērā 
cenu un patēriņa modeļu izmaiņas 
dalībvalstīs, iekšzemes cenu līmeņu 
konverģences pakāpi visā Savienībā, 
jebkādu novērojamu ietekmi, ko 
viesabonēšanas pakalpojumi iekšzemes 
cenu līmenī rada attiecībā uz šādu tarifu 
izmaiņām, kā arī tādu viesabonēšanas 
tarifu izmaiņas vairumtirdzniecības tirgū, 
ko piemēro nelīdzsvarotai datplūsmai starp 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 771
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
6.a pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 31. decembrim BEREC, 
pirms tam apspriežoties ar ieinteresētajām 
pusēm un ciešā sadarbībā ar Komisiju, 
nosaka vispārīgas pamatnostādnes par 
saprātīgas izmantošanas kritēriju 
piemērošanu mazumtirdzniecības 
līgumiem, kurus sagatavo šajā pantā 
paredzētie viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji. Šādas pamatnostādnes BEREC 
nosaka, ņemot vērā vispārējo mērķi, kurš 
izklāstīts pirmajā daļā, un tajās jo īpaši 
ņem vērā cenu un patēriņa modeļu 
izmaiņas dalībvalstīs, iekšzemes cenu 
līmeņu konverģences pakāpi visā 
Savienībā, jebkādu novērojamu ietekmi, ko 
viesabonēšanas pakalpojumi iekšzemes 
cenu līmenī rada attiecībā uz šādu tarifu 
izmaiņām, kā arī tādu viesabonēšanas 
tarifu izmaiņas vairumtirdzniecības tirgū, 
ko piemēro nelīdzsvarotai datplūsmai starp 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Līdz 2016. gada 31. decembrim BEREC, 
pirms tam apspriežoties ar ieinteresētajām 
pusēm un ciešā sadarbībā ar Komisiju, 
nosaka vispārīgas pamatnostādnes par 
saprātīgas izmantošanas kritēriju 
piemērošanu mazumtirdzniecības 
līgumiem, kurus sagatavo šajā pantā 
paredzētie viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji. Šādas pamatnostādnes BEREC 
nosaka, ņemot vērā vispārējo mērķi, kurš 
izklāstīts pirmajā daļā, un tajās jo īpaši 
ņem vērā cenu un patēriņa modeļu 
izmaiņas dalībvalstīs, iekšzemes cenu 
līmeņu konverģences pakāpi visā 
Savienībā, jebkādu novērojamu ietekmi, ko 
viesabonēšanas pakalpojumi iekšzemes 
cenu līmenī rada attiecībā uz šādu tarifu 
izmaiņām, kā arī tādu viesabonēšanas 
tarifu izmaiņas vairumtirdzniecības tirgū, 
ko piemēro nelīdzsvarotai datplūsmai starp 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 772
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
4.a pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā valsts regulatīvā iestāde 
pārrauga un uzrauga saprātīgas 
izmantošanas kritēriju piemērošanu, 
maksimāli ņemot vērā BEREC vispārējās 
pamatnostādnes, tiklīdz tās ir pieņemtas, 
un nodrošina, lai netiktu piemēroti 
nepamatoti noteikumi.

Kompetentā valsts regulatīvā iestāde 
nodrošina, lai netiktu piemēroti nepamatoti 
noteikumi.

Or. ro
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Grozījums Nr. 773
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
37. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Regulas 5. pantā iekļauj šādu 
7. punktu:

7. Pēc viesabonēšanas maksu atcelšanas 
šis pants vairs nav spēkā.

Or. de

Grozījums Nr. 774
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) Regulas 5. pantam pievieno šādu 
7. punktu:
„7. Šis pants ir spēkā līdz 2016. gada 
30. jūnijam.”

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā šo Komisijas priekšlikumu, atsevišķa viesabonēšanas pakalpojumu pārdošana 
Eiropā ir faktiski apslāpusi, jo līdz priekšlikuma pieņemšanai tirgū rodas nenoteiktība. Ņemot 
vērā viesabonēšanas maksas atcelšanu, kā ierosina referents, atsaistīšanas iekārtas vairs 
nevar izmantot, tāpēc nedrīkst prasīt, lai pakalpojumu sniedzēji turpina tam veltīt resursus.

Grozījums Nr. 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas
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Regulas priekšlikums
37. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) Iekļauj šādu pantu:
„6.a pants
Mazumtirdzniecības maksu atcelšana
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji, 
sākot ar 2016. gada 1. jūliju, savu valstu 
tirgos neiekasē nekādu papildmaksu 
salīdzinājumā ar maksām par mobilo 
sakaru pakalpojumiem no viesabonēšanas 
klientiem jebkurā dalībvalstī par visiem 
veiktajiem vai saņemtajiem regulētajiem 
viesabonēšanas zvaniem, par visām 
nosūtītajām regulētajām viesabonēšanas 
SMS īsziņām, par visām nosūtītajām 
regulētās viesabonēšanas MMS īsziņām 
vai par visiem izmantotajiem regulētajiem 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem un 
nekādu vispārēju maksu, kas ļautu 
ārvalstīs izmantot galiekārtu vai 
pakalpojumu.
Lai novērstu mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumu 
neierobežotu izmantošanu par valsts 
tarifiem un tādējādi novērstu sekas, kas 
var ietekmēt visiem patērētājiem 
piemērotos tarifus, tostarp tiem, kuri 
viesabonēšanas pakalpojumus neizmanto, 
pakalpojumu sniedzēji savās 
mazumtirdzniecības paketēs ir tiesīgi 
piemērot taisnīgas izmantošanas 
klauzulu, kas ietver ne vairāk kā 
5 nedēļas gadā.
Līdz 2015. gada decembrim Komisija pēc 
sabiedriskās apspriešanas un pēc BEREC 
atzinuma pieprasīšanas, kā arī rūpīgi 
ņemot vērā šo atzinumu, nosaka 
vispārējās pamatnostādnes racionālas 
mazumtirdzniecības maksas 
piemērošanai, ja patērētājs pārsniedz 
taisnīgas izmantošanas klauzulu. Jebkurā 
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gadījumā šī maksa nedrīkst pārsniegt 
šādu pakalpojumu sniegšanas izmaksu 
segšanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
37. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
6.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) Regulas 37. panta 4. punktā (jauns) 
iekļauj šādu pantu:
„6.a pants
Mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
maksu atcelšana
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji, 
sākot ar 2015. gada 1. jūliju, savu valstu 
tirgos neiekasē nekādu papildmaksu 
salīdzinājumā ar maksām par mobilo 
sakaru pakalpojumiem no viesabonēšanas 
klientiem par visiem veiktajiem vai 
saņemtajiem regulētajiem viesabonēšanas 
zvaniem, par visām nosūtītajām 
regulētajām viesabonēšanas SMS 
īsziņām, par visām nosūtītajām 
regulētajām viesabonēšanas MMS 
īsziņām vai par visiem izmantotajiem 
regulētās datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem un nekādu vispārēju 
maksu, kas ļautu ārvalstīs izmantot 
galiekārtu vai pakalpojumu.”

Or. en

Pamatojums

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility 
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and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Grozījums Nr. 777
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
6.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2015. gada 31. decembrim BEREC 
pēc apspriedēm ar ieinteresētajām pusēm 
un ciešā sadarbībā ar Komisiju nosaka 
vispārējas pamatnostādnes racionālu 
izmantošanas kritēriju piemērošanai, ko 
īsteno viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji. BEREC īpaši ņem vērā cenu 
noteikšanas un patēriņa modeļa attīstību 
dalībvalstīs, valsts tarifu līmeņa 
konverģenci visā Savienībā, ietekmi uz 
tarifu attīstību, kas novērojama saistībā ar 
viesabonēšanu par valsts pakalpojumu 
tarifiem, kā arī efektīvu 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas tarifu 
attīstību attiecībā uz nelīdzsvarotu 
datplūsmu dažāda lieluma viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēju starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 778
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
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Regula (ES) Nr. 531/2012
6.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji, 
sākot ar 2016. gada 1. jūliju, savu valstu 
tirgos neiekasē nekādu papildmaksu 
salīdzinājumā ar maksām par mobilo 
sakaru pakalpojumiem no viesabonēšanas 
klientiem par visiem veiktajiem vai 
saņemtajiem regulētajiem viesabonēšanas 
zvaniem, par visām nosūtītajām 
regulētajām viesabonēšanas SMS 
īsziņām, par visām nosūtītajām 
regulētajām viesabonēšanas MMS 
īsziņām vai par visiem izmantotajiem 
regulētiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem un nekādu vispārēju 
maksu, kas ļautu ārvalstīs izmantot 
galiekārtu vai pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

PIEZĪME: MMS iekļauj, lai novērstu situāciju, kas ļauj operatoriem viesabonēšanas periodā 
piemērot papildmaksu par MMS.

Grozījums Nr. 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
7. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.a) Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:
„7. pants „7. pants
Vairumtirdzniecības maksas par regulētu 
viesabonēšanas zvanu veikšanu

Vairumtirdzniecības maksas par regulētu 
viesabonēšanas zvanu veikšanu

1. Vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
noteikt klienta viesabonēšanas 

1. Vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
noteikt klienta viesabonēšanas 
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pakalpojumu sniedzējam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš 
uzsākts minētajā apmeklētajā tīklā, ietverot 
inter alia savienojuma uzsākšanas, tranzīta 
un savienojuma pabeigšanas izmaksas, 
sākot ar 2012. gada 1. jūliju nepārsniedz 
EUR 0,14 par minūti.

pakalpojumu sniedzējam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš 
uzsākts minētajā apmeklētajā tīklā, ietverot 
inter alia savienojuma uzsākšanas, tranzīta 
un savienojuma pabeigšanas izmaksas, 
sākot ar 2014. gada 1. jūliju nepārsniedz 
EUR 0,05 par minūti.

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
12 mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, 
kāds paliek līdz maksimālās vidējās 
vairumtirdzniecības maksas piemērošanas 
laikposma beigām, kā noteikts šajā punktā, 
vai līdz 2022. gada 30. jūnijam. Maksimālo 
vidējo vairumtirdzniecības maksu 
2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,10 un 2014. gada 1. jūlijā līdz 
EUR 0,05, un, neskarot 19. pantu, to 
saglabā EUR 0,05 apmērā līdz 2022. gada 
30. jūnijam.

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
12 mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, 
kāds paliek līdz maksimālās vidējās 
vairumtirdzniecības maksas piemērošanas 
laikposma beigām, kā noteikts šajā punktā, 
vai līdz 2022. gada 30. jūnijam. Maksimālo 
vidējo vairumtirdzniecības maksu 
2016. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,01 un saglabā tādā apmērā līdz 
2022. gada 30. jūnijam.

3. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu aprēķina, 
kopējos saņemtos vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas ieņēmumus dalot ar 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas to 
minūšu kopējo skaitu, kuras attiecīgais 
operators attiecīgajā laikposmā faktiski 
izmantojis, nodrošinot vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas zvanus Savienībā, un kuras 
uzkrātas, aprēķinot sekundēs, un 
pielāgotas, lai ņemtu vērā iespēju 
apmeklētā sakaru tīkla operatoram 
piemērot sākotnējo minimālo maksas 
iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 
sekundes.”

3. Mobilā savienojuma pabeigšanas tarifs 
viesabonēšanas balss zvaniem no 
2016. gada 1. jūlija nepārsniedz 
EUR 0,005 un paliek tādā apmērā līdz 
2022. gada 30. jūnijam.

4. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu aprēķina, 
kopējos saņemtos vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas ieņēmumus dalot ar 
vairumtirdzniecības viesabonēšanas to 
minūšu kopējo skaitu, kuras attiecīgais 
operators attiecīgajā laikposmā faktiski 
izmantojis, nodrošinot vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas zvanus Savienībā, un kuras 
uzkrātas, aprēķinot sekundēs, un 
pielāgotas, lai ņemtu vērā iespēju 
apmeklētā sakaru tīkla operatoram 
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piemērot sākotnējo minimālo maksas 
iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 
sekundes.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LV:PDF)

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs vidējā mazumtirdzniecības valsts maksa ir mazāka par EUR 0,05. Ja 
vairumtirdzniecības maksu par balss zvanu viesabonēšanu saglabātu pašreizējā līmenī, —
proti, EUR 0,05 pēc 2016. gada 1. jūlija, kad operatoriem vajadzēs viesabonēšanas klientiem 
piemērot tādu pašu maksu, ko piemēro vietējiem klientiem, — varētu rasties nopietns tirgus 
kropļojums. Tāpēc vairumtirdzniecības maksa par balss zvaniem būtu vēl vairāk jāsamazina, 
lai tādējādi rastu iespēju plašākai konkurencei. Viesabonēšanas mobilā savienojuma 
pabeigšanas tarifi ir jāsamazina, lai novērstu tirgus kropļošanu.

Grozījums Nr. 780
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
37. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
7. pants – 1. un 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.a) Regulas 7. panta 1. un 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

„1. Vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
noteikt klienta viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš 
uzsākts minētajā apmeklētajā tīklā, ietverot 
inter alia savienojuma uzsākšanas, tranzīta 
un savienojuma pabeigšanas izmaksas, 
sākot ar 2012. gada 1. jūliju nepārsniedz
EUR 0,14 par minūti.

„1. Vidējā vairumtirdzniecības maksa, ko 
apmeklētā sakaru tīkla operators var 
noteikt klienta viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, kurš 
uzsākts minētajā apmeklētajā tīklā, ietverot 
inter alia savienojuma uzsākšanas, tranzīta 
un savienojuma pabeigšanas izmaksas, 
nepārsniedz 2. punktā norādīto apmēru.

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
12 mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, 
kāds paliek līdz maksimālās vidējās 

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
12 mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, 
kāds paliek līdz maksimālās vidējās 
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vairumtirdzniecības maksas piemērošanas 
laikposma beigām, kā noteikts šajā punktā, 
vai līdz 2022. gada 30. jūnijam. 
Maksimālo vidējo vairumtirdzniecības 
maksu 2013. gada 1. jūlijā samazina līdz
EUR 0,10 un 2014. gada 1. jūlijā līdz 
EUR 0,05, un, neskarot 19. pantu, to 
saglabā EUR 0,05 apmērā līdz 2022. gada 
30. jūnijam.”

vairumtirdzniecības maksas piemērošanas 
laikposma beigām, kā noteikts šajā punktā, 
vai līdz 2022. gada 30. jūnijam. 
Maksimālā vidējā vairumtirdzniecības 
maksa 2013. gada 1. jūlijā nepārsniedz
EUR 0,10 un 2014. gada 1. jūlijā to 
samazina līdz EUR 0,03, 2015. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,02 un 2016. gada 
1. jūlijā — līdz EUR 0,01.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LV:PDF)

Pamatojums

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Grozījums Nr. 781
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
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1. Vairumtirdzniecības viesabonēšanas 
piekļuvi nodrošina, balstoties uz 
nediskriminācijas noteikumiem un 
nešķirojot vietējos un ārvalstu operatorus, 
tostarp noteikumus par 
vairumtirdzniecības piekļuvi, ko 
nodrošina vietējiem mobilajiem 
pakalpojumiem; ir jāizveido vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi visiem operatoriem 
šajā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 782
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Operatoriem ir tiesības piekļūt citiem 
tīkliem par tādu pašu vairumtirdzniecības 
maksu, kā arī ievērojot tādus pašus 
noteikumus, ko tie piedāvā citiem 
operatoriem saistībā ar piekļuvi saviem 
tīkliem, ja vien valstu regulētāji vai 
BEREC neuzskata, ka tie ir negodīgi 
maksas noteikumi, kas kropļo 
konkurenci, 

Or. en

Grozījums Nr. 783
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
37. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
6.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) Iekļauj šādu pantu
„6.a pants
Mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
papildmaksu atcelšana
1. Viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošinātāji, sākot ar 2016. gada 
1. jūliju, savu valstu tirgos neiekasē 
nekādu papildmaksu salīdzinājumā ar 
maksām par mobilo sakaru 
pakalpojumiem no viesabonēšanas 
klientiem par visiem veiktajiem vai 
saņemtajiem regulētajiem viesabonēšanas 
zvaniem, par visām nosūtītajām 
regulētajām viesabonēšanas SMS īsziņām 
vai par visiem izmantotajiem regulētajiem 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem, 
neskarot pasākumus, kas veikti, lai 
novērstu anormālu vai krāpniecisku 
lietojumu.
2. Šā panta 1. punktā minētais nemazina 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju 
ierobežojumu attiecībā uz 
mazumtirdzniecības regulētu 
viesabonēšanas pakalpojumu patēriņu par 
piemērojamajiem valsts pakalpojumu 
tarifiem, atsaucoties uz racionālu 
izmantošanas kritēriju. Viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji publicē un savos 
līgumos iekļauj detalizētu skaitlisku 
informāciju par to, kā ir piemērots 
racionālais izmantošanas kritērijs, 
atsaucoties uz galvenajiem attiecīgās 
mazumtirdzniecības paketes cenu 
noteikšanas, datu apjoma vai citiem 
parametriem.
3. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
saviem klientiem var piedāvāt iespēju 
izdarīt apzinātu izvēli un atteikties no 
piemērojamo pakalpojumu valsts tarifu 
piemērošanas regulētiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem, par to saņemot citas šī 
pakalpojumu sniedzēja piedāvātās 
priekšrocības. Viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs šiem 
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galalietotājiem atgādina par to 
viesabonēšanas priekšrocību būtību, ko tie 
tādējādi zaudētu. Valstu regulatīvās 
iestādes īpaši pārrauga to, vai 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs, 
kurš izmanto šajā pantā minēto, veic 
uzņēmējdarbību, ar ko varētu apiet 
noklusējuma režīmu.
Līdz 2015. gada 31. decembrim BEREC 
pēc apspriedēm ar ieinteresētajām pusēm 
novērtē krāpniecības vai patvaļas risku 
starp regulētiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem par valsts tarifu līmeņiem 
un sākotnējiem valsts pakalpojumiem, un 
nosaka vispārējas pamatnostādnes 
racionālu izmantošanas kritēriju 
piemērošanai mazumtirdzniecības 
līgumos, ko nodrošina viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji. Kompetentā valsts 
regulatīvā iestāde pārrauga un uzrauga 
racionālu izmantošanas kritēriju 
piemērošanu, rūpīgi ņemot vērā BEREC 
vispārējās pamatnostādnes, tiklīdz tās ir 
pieņemtas, kā arī nodrošina, ka netiek 
piemēroti nepamatoti noteikumi.”

Or. en

Grozījums Nr. 784
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) Iekļauj šādu pantu
„Mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
papildmaksu atcelšana
„1. Viesabonēšanas pakalpojumu 
nodrošinātāji, sākot ar 2016. gada 
1. jūliju, savu valstu tirgos neiekasē 
nekādu papildmaksu salīdzinājumā ar 
maksām par mobilo sakaru 
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pakalpojumiem no viesabonēšanas 
klientiem par visiem veiktajiem vai 
saņemtajiem regulētajiem viesabonēšanas 
zvaniem, par visām nosūtītajām 
regulētajām viesabonēšanas SMS īsziņām 
vai par visiem izmantotajiem regulētajiem 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem, 
neskarot pasākumus, kas veikti, lai 
novērstu anormālu vai krāpniecisku 
lietojumu.
2. Šā panta 1. punktā minētais nemazina 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju 
ierobežojumu attiecībā uz 
mazumtirdzniecības regulētu 
viesabonēšanas pakalpojumu patēriņu par 
piemērojamajiem valsts pakalpojumu 
tarifiem, atsaucoties uz racionālu 
izmantošanas kritēriju. Viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji publicē un savos 
līgumos iekļauj detalizētu skaitlisku 
informāciju par to, kā racionālais 
izmantošanas kritērijs ir piemērots, 
atsaucoties uz galvenajiem attiecīgās 
mazumtirdzniecības paketes cenu 
noteikšanas, datu apjoma vai citiem 
parametriem.
3. Līdz 2016. gada 31. decembrim BEREC 
pēc apspriedēm ar ieinteresētajām pusēm 
novērtē krāpniecības vai patvaļas risku 
starp regulētiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem par valsts tarifu līmeņiem 
un valsts pakalpojumiem apmeklētajā 
valstī, un nosaka vispārējas 
pamatnostādnes racionālu izmantošanas 
kritēriju piemērošanai 
mazumtirdzniecības līgumos, ko 
nodrošina viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji. Kompetentā valsts regulatīvā 
iestāde pārrauga un uzrauga racionālu 
izmantošanas kritēriju piemērošanu, 
rūpīgi ņemot vērā BEREC vispārējās 
pamatnostādnes, tiklīdz tās ir pieņemtas.”

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts no 2016. gada jūlija atcelt mazumtirdzniecības viesabonēšanas maksu. Tomēr, 
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lai tas būtu iespējams, BEREC ir jāpieņem pamatnostādnes par pasākumiem, ar ko novērš 
ļaunprātīgas izmantošanas vai patvaļas sekas, kas citādi varētu negatīvi ietekmēt valsts tirgu 
un stimulu ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 4.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
8. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.b) Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:
„8. pants „8. pants

Regulētu viesabonēšanas zvanu 
mazumtirdzniecības maksas

Regulētu viesabonēšanas zvanu 
mazumtirdzniecības maksas

No 2013. gada 1. jūlija balss zvanu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 
PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs drīkst noteikt savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, drīkst būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet 
nepārsniedz EUR 0,24 par minūti par 
jebkuru veikto zvanu vai EUR 0,07 par 
minūti par jebkuru saņemto zvanu.
Maksimālo mazumtirdzniecības maksu par 
veiktajiem zvaniem 2014. gada 1. jūlijā 
samazina līdz EUR 0,19. No 2014. gada 
1. jūlija viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji saviem viesabonentiem nenosaka 
nekādu maksu par saņemtajiem zvaniem, 
bet šis noteikums neattiecas uz 
pasākumiem, kas veikti, lai novērstu 
netipisku vai krāpniecisku izmantošanu.
Neskarot 19. pantu, šīs maksimālās 
mazumtirdzniecības maksas balss zvanu 
Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2017. gada 30. jūnijam.”

No 2013. gada 1. jūlija balss zvanu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 
PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs drīkst noteikt savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
zvana nodrošināšanu, drīkst būt katram 
viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet 
nepārsniedz EUR 0,24 par minūti par 
jebkuru veikto zvanu vai EUR 0,07 par 
minūti par jebkuru saņemto zvanu.
Maksimālo mazumtirdzniecības maksu par 
veiktajiem zvaniem 2014. gada 1. jūlijā 
samazina līdz EUR 0,19 un 2015. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,15, un maksimālo 
mazumtirdzniecības maksu par 
saņemtajiem zvaniem 2014. gada 1. jūlijā 
samazina līdz EUR 0,05 un 2015. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,03. Šīs maksimālās 
mazumtirdzniecības maksas balss zvanu 
Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2016. gada 30. jūnijam. No 2016. gada 
1. jūlija viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji saviem viesabonentiem nenosaka 
nekādu maksu par saņemtajiem zvaniem, 
bet šis noteikums neattiecas uz 
pasākumiem, kas veikti, lai novērstu 
netipisku vai krāpniecisku izmantošanu.”
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LV:PDF)

Grozījums Nr. 786
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
37. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2013. gada 1. jūlija balss zvanu 
Eiropas tarifa mazumtirdzniecības maksa 
(bez PVN), kuru viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs drīkst noteikt 
savam viesabonentam par regulēta 
viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 
drīkst būt katram viesabonēšanas zvanam 
atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,24 par
minūti par jebkuru veikto zvanu vai 
EUR 0,07 par minūti par jebkuru saņemto 
zvanu. Maksimālo mazumtirdzniecības 
maksu par veiktajiem zvaniem 2014. gada 
1. jūlijā samazina līdz EUR 0,19. No 
2014. gada 1. jūlija viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji saviem 
viesabonentiem nenosaka nekādu maksu 
par saņemtajiem zvaniem, bet šis 
noteikums neattiecas uz pasākumiem, kas 
veikti, lai novērstu netipisku vai 
krāpniecisku izmantošanu. Neskarot 
19. pantu, šīs maksimālās 
mazumtirdzniecības maksas balss zvanu 
Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 
2017. gada 30. jūnijam.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 787
Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
37. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
9. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5.a) Regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:

„1. No 2012. gada 1. jūlija vidējā 
vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst noteikt par 
regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
savienojuma uzsākšanu minētajā 
apmeklētajā tīklā, nepārsniedz EUR 0,03
par SMS īsziņu. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības maksu 2013. gada
1. jūlijā samazina līdz EUR 0,02, un, 
neskarot 19. pantu, to saglabā EUR 0,02 
apmērā līdz 2022. gada 30. jūnijam.”

„1. No 2013. gada 1. jūlija vidējā 
vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst noteikt par 
regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas 
savienojuma uzsākšanu minētajā 
apmeklētajā tīklā, nepārsniedz EUR 0,02
par SMS īsziņu. Maksimālo vidējo 
vairumtirdzniecības maksu 1. jūlijā 
samazina līdz EUR 0,01, 2015. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,0075 un 2016. gada 
1. jūlijā līdz EUR 0,005.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LV:PDF)

Pamatojums

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.
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Grozījums Nr. 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 4.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
12. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.c) Regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:
„12. pants „12. pants

Vairumtirdzniecības maksas par regulētiem 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem

Vairumtirdzniecības maksas par regulētiem 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem

1. No 2012. gada 1. jūlija vidējā 
vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst noteikt 
viesabonenta vietējam pakalpojumu 
sniedzējam par regulētu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, 
kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, 
nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,25 par 
pārraidīto datu megabaitu. Aizsargvērtību 
2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,15 par pārraidīto datu megabaitu un 
2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,05 par 
pārraidīto datu megabaitu, un, neskarot 19.
pantu, to saglabā EUR 0,05 apmērā par 
pārraidīto datu megabaitu līdz 2022. gada 
30. jūnijam.

1. No 2013. gada 1. jūlija vidējā 
vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst noteikt 
viesabonenta vietējam pakalpojumu 
sniedzējam par regulētu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, 
kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, 
nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,15 par 
pārraidīto datu megabaitu. Aizsargvērtību 
2014. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,05 par pārraidīto datu megabaitu un 
2015. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,0050 par 
pārraidīto datu megabaitu, un to saglabā 
EUR 0,0050 apmērā par pārraidīto datu 
megabaitu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz 2022. gada 
30. jūnijam.

2. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu piemēro starp 
jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina 
divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā 
laikposmā, kāds paliek līdz 2022. gada 
30. jūnijam.

3. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu aprēķina, 
kopējos vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas ieņēmumus, ko apmeklētā 
sakaru tīkla vai vietējā tīkla operators 
saņēmis par regulētu datu viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā 
laikposmā, dalot ar to datu kopējo apjomu 
megabaitos, kas faktiski izmantoti, 
sniedzot minētos pakalpojumus attiecīgajā 
laikposmā un par uzskaites soli izmantojot 

3. Šā panta 1. punktā minēto vidējo 
vairumtirdzniecības maksu aprēķina, 
kopējos vairumtirdzniecības 
viesabonēšanas ieņēmumus, ko apmeklētā 
sakaru tīkla vai vietējā tīkla operators 
saņēmis par regulētu datu viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā 
laikposmā, dalot ar to datu kopējo apjomu 
megabaitos, kas faktiski izmantoti, 
sniedzot minētos pakalpojumus attiecīgajā 
laikposmā un par uzskaites soli izmantojot 
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kilobaitu, kas attiecas uz attiecīgo 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju vai 
vietējā tīkla operatoru attiecīgajā 
laikposmā.”

kilobaitu, kas attiecas uz attiecīgo 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju vai 
vietējā tīkla operatoru attiecīgajā 
laikposmā.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LV:PDF)

Grozījums Nr. 789
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
37. pants – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
12. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5.b) Regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:

„1. No 2012. gada 1. jūlija vidējā 
vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst noteikt 
viesabonenta vietējam pakalpojumu 
sniedzējam par regulētu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, 
kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, 
nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,25 par 
pārraidīto datu megabaitu. Aizsargvērtību 
2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,15 par pārraidīto datu megabaitu un
2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,05 par 
pārraidīto datu megabaitu, un, neskarot 
19. pantu, to saglabā EUR 0,05 apmērā 
par pārraidīto datu megabaitu līdz 2022. 
gada 30. jūnijam.”

„1. No 2013. gada 1. jūlija vidējā 
vairumtirdzniecības maksa, ko apmeklētā 
sakaru tīkla operators drīkst noteikt 
viesabonenta vietējam pakalpojumu 
sniedzējam par regulētu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, 
kas veikta minētajā apmeklētajā tīklā, 
nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,15 par 
pārraidīto datu megabaitu. Aizsargvērtību 
2014. gada 1. jūlijā samazina līdz 
EUR 0,015 par pārraidīto datu megabaitu, 
2015. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,0050, un 
2016. gada 1. jūlijā līdz EUR 0,0025.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LV:PDF)

Justifications

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
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from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Grozījums Nr. 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 4.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
13. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.d) Regulas 13. pantu aizstāj ar šādu:
„13. pants „13. pants
Mazumtirdzniecības maksas par regulētiem 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem

Mazumtirdzniecības maksas par regulētiem 
datu viesabonēšanas pakalpojumiem

1. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
visiem saviem viesabonentiem skaidrā un 
pārredzamā veidā dara pieejamu un aktīvi 
piedāvā datu Eiropas tarifu, kā norādīts 
2. punktā. Šis datu Eiropas tarifs neietver 
nekādu saistītu abonēšanu vai citas 
noteiktas vai regulāras maksas, un to var 
apvienot ar jebkuru mazumtirdzniecības 
tarifu.

1. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
visiem saviem viesabonentiem skaidrā un 
pārredzamā veidā dara pieejamu un aktīvi 
piedāvā datu Eiropas tarifu, kā norādīts 
2. punktā. Šis datu Eiropas tarifs neietver 
nekādu saistītu abonēšanu vai citas 
noteiktas vai regulāras maksas, un to var 
apvienot ar jebkuru mazumtirdzniecības 
tarifu.

Veicot šo piedāvājumu, viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji atgādina tiem 
viesabonentiem, kuri ir jau izvēlējušies 
īpašu viesabonēšanas tarifu vai tarifu 
paketi, par nosacījumiem, kādus piemēro 

Veicot šo piedāvājumu, viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji atgādina tiem 
viesabonentiem, kuri ir jau izvēlējušies 
īpašu viesabonēšanas tarifu vai tarifu 
paketi, par nosacījumiem, kādus piemēro 
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attiecīgajam tarifam vai tarifu paketei. attiecīgajam tarifam vai tarifu paketei.

2. No 2012. gada 1. jūlija datu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 
PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs drīkst noteikt savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,70 par izmantoto megabaitu. 
Maksimālo mazumtirdzniecības maksu par 
izmantotajiem datiem 2013. gada 1. jūlijā 
samazina līdz EUR 0,45 par izmantoto 
megabaitu un 2014. gada 1. jūlijā līdz 
EUR 0,20 par izmantoto megabaitu, un, 
neskarot 19. pantu, to saglabā EUR 0,20
apmērā par izmantoto megabaitu līdz 
2017. gada 30. jūnijam.

2. No 2013. gada 1. jūlija datu Eiropas 
tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 
PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs drīkst noteikt savam 
viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 
datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 
EUR 0,45 par izmantoto megabaitu. 
Maksimālo mazumtirdzniecības maksu par 
izmantotajiem datiem 2014. gada 1. jūlijā 
samazina līdz EUR 0,20 par izmantoto 
megabaitu un 2015. gada 1. jūlijā līdz 
EUR 0,10 par izmantoto megabaitu, un to 
saglabā EUR 0,10 apmērā par izmantoto 
megabaitu līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Katrs viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs nosaka saviem viesabonentiem 
maksu par tādu regulētu viesabonēšanas 
datu pakalpojumu sniegšanu, uz kuriem 
attiecas datu Eiropas tarifs, ko aprēķina par 
kilobaitu, izņemot multivides ziņojumu 
pakalpojumus (MMS), par kuriem maksu 
drīkst noteikt par vienību. Šādā gadījumā 
mazumtirdzniecības maksa, kuru 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
drīkst noteikt saviem viesabonentiem par 
viesabonēšanas MMS pārraidi vai 
saņemšanu, nepārsniedz maksimālo 
mazumtirdzniecības maksu, kas noteikta šā 
punkta pirmajā daļā.

Katrs viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzējs nosaka saviem viesabonentiem 
maksu par tādu regulētu viesabonēšanas 
datu pakalpojumu sniegšanu, uz kuriem 
attiecas datu Eiropas tarifs, ko aprēķina par 
kilobaitu, izņemot multivides ziņojumu 
pakalpojumus (MMS), par kuriem maksu 
drīkst noteikt par vienību. Šādā gadījumā 
mazumtirdzniecības maksa, kuru 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
drīkst noteikt saviem viesabonentiem par 
viesabonēšanas MMS pārraidi vai 
saņemšanu, nepārsniedz maksimālo 
mazumtirdzniecības maksu, kas noteikta šā 
punkta pirmajā daļā.

3. No 2012. gada 1. jūlija viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji automātiski piemēro 
datu Eiropas tarifu visiem esošajiem 
viesabonentiem, izņemot tādus 
viesabonentus, kuri jau ir izvēlējušies īpašu 
viesabonēšanas tarifu vai kuri jau izmanto 
tarifu, kas ir acīmredzami zemāks par datu 
Eiropas tarifu, vai kuri jau ir izvēlējušies 
tarifu paketi, saskaņā ar kuru tie gūst 
priekšrocības no tarifa par regulētiem 
viesabonēšanas datu pakalpojumiem, kas 
atšķiras no tarifa, kurš tiem tiktu piemērots, 
ja tie nebūtu izdarījuši šādu izvēli.

3. No 2012. gada 1. jūlija viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji automātiski piemēro 
datu Eiropas tarifu visiem esošajiem 
viesabonentiem, izņemot tādus 
viesabonentus, kuri jau ir izvēlējušies īpašu 
viesabonēšanas tarifu vai kuri jau izmanto 
tarifu, kas ir acīmredzami zemāks par datu 
Eiropas tarifu, vai kuri jau ir izvēlējušies 
tarifu paketi, saskaņā ar kuru tie gūst 
priekšrocības no tarifa par regulētiem 
viesabonēšanas datu pakalpojumiem, kas 
atšķiras no tarifa, kurš tiem tiktu piemērots, 
ja tie nebūtu izdarījuši šādu izvēli.

4. No 2012. gada 1. jūlija viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji piemēro datu 
Eiropas tarifu visiem jaunajiem 

4. No 2012. gada 1. jūlija viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēji piemēro datu 
Eiropas tarifu visiem jaunajiem 
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viesabonentiem, kuri nav apzināti 
izvēlējušies atšķirīgu viesabonēšanas datu 
tarifu vai tarifu paketi viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kurā regulētiem 
viesabonēšanas datu pakalpojumiem 
paredzēts atšķirīgs tarifs.

viesabonentiem, kuri nav apzināti 
izvēlējušies atšķirīgu viesabonēšanas datu 
tarifu vai tarifu paketi viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kurā regulētiem 
viesabonēšanas datu pakalpojumiem 
paredzēts atšķirīgs tarifs.

5. Visi viesabonenti drīkst pieprasīt pāriet 
uz datu Eiropas tarifu vai atteikties no tā 
jebkurā laikā, ievērojot sava līguma 
nosacījumus. Jebkuru tarifa maiņu veic bez 
maksas vienas darbdienas laikā no 
pieprasījuma saņemšanas, un tā nav saistīta 
ar nosacījumiem vai ierobežojumiem 
attiecībā uz citiem abonēšanas elementiem, 
kas nav Savienības mēroga viesabonēšana. 
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
drīkst aizkavēt maiņu par noteiktu 
minimālo laikposmu, kurā jābūt spēkā 
iepriekšējam viesabonēšanas tarifam, kas 
nepārsniedz divus mēnešus. Datu Eiropas 
tarifu vienmēr var apvienot ar SMS 
Eiropas tarifu un balss zvanu Eiropas 
tarifu.

5. Visi viesabonenti drīkst pieprasīt pāriet 
uz datu Eiropas tarifu vai atteikties no tā 
jebkurā laikā, ievērojot sava līguma 
nosacījumus. Jebkuru tarifa maiņu veic bez 
maksas vienas darbdienas laikā no 
pieprasījuma saņemšanas, un tā nav saistīta 
ar nosacījumiem vai ierobežojumiem 
attiecībā uz citiem abonēšanas elementiem, 
kas nav Savienības mēroga viesabonēšana. 
Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 
drīkst aizkavēt maiņu par noteiktu 
minimālo laikposmu, kurā jābūt spēkā 
iepriekšējam viesabonēšanas tarifam, kas 
nepārsniedz divus mēnešus. Datu Eiropas 
tarifu vienmēr var apvienot ar SMS 
Eiropas tarifu un balss zvanu Eiropas 
tarifu.

6. Līdz 2012. gada 30. jūnijam 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
skaidrā un saprotamā veidā un noturīgā 
datu nesējā katru savu viesabonentu 
individuāli informē par datu Eiropas tarifu, 
par to, ka minēto tarifu piemēros vēlākais 
no 2012. gada 1. jūlija visiem 
viesabonentiem, kuri nav apzināti 
izvēlējušies īpašu tarifu vai tarifu paketi, 
ko piemēro regulētiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kā arī par viesabonentu 
tiesībām pāriet uz minēto tarifu un 
atteikties no tā saskaņā ar 5. punktu.”

6. Līdz 2012. gada 30. jūnijam 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
skaidrā un saprotamā veidā un noturīgā 
datu nesējā katru savu viesabonentu 
individuāli informē par datu Eiropas tarifu, 
par to, ka minēto tarifu piemēros vēlākais 
no 2012. gada 1. jūlija visiem 
viesabonentiem, kuri nav apzināti 
izvēlējušies īpašu tarifu vai tarifu paketi, 
ko piemēro regulētiem datu viesabonēšanas 
pakalpojumiem, kā arī par viesabonentu 
tiesībām pāriet uz minēto tarifu un 
atteikties no tā saskaņā ar 5. punktu.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LV:PDF)

Grozījums Nr. 791
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
37. pants – 6. punkts
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Regula (ES) Nr. 531/2012
14. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja regulētu mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu 
par piemērojamo iekšzemes pakalpojumu 
tarifu ierobežo atsauce uz saprātīgas 
izmantošanas kritēriju saskaņā ar 4.a panta 
2. punktu, viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji brīdina viesabonentus, ja 
viesabonēšanas zvanu vai SMS īsziņu 
izmantošana ir sasniegusi saprātīgas 
izmantošanas robežu, un vienlaikus sniedz 
viesabonentiem individualizēto cenu 
pamatinformāciju par viesabonēšanas 
maksām, kuras piemēro par tādu balss 
zvanu veikšanu vai SMS īsziņu nosūtīšanu, 
kas pārsniedz iekšzemes pakalpojumu 
tarifu vai tarifu paketi saskaņā ar šā panta 
1. punkta otro, ceturto un piekto daļu.

No 2017. gada 1. jūlija, ja regulētu 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanu par 
piemērojamo iekšzemes pakalpojumu 
tarifu ierobežo atsauce uz saprātīgas 
izmantošanas kritēriju saskaņā ar 6.a panta 
2. punktu, viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji brīdina viesabonentus, ja 
viesabonēšanas zvanu vai SMS īsziņu 
izmantošana ir sasniegusi saprātīgas 
izmantošanas robežu, un vienlaikus sniedz 
viesabonentiem individualizēto cenu 
pamatinformāciju par viesabonēšanas 
maksām, kuras piemēro par tādu balss 
zvanu veikšanu vai SMS īsziņu nosūtīšanu, 
kas pārsniedz iekšzemes pakalpojumu 
tarifu vai tarifu paketi.

Or. de

Grozījums Nr. 792
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
37. pants – 7. punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
15. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2.a Ja regulētu mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu 
par piemērojamo iekšzemes pakalpojumu 
tarifu ierobežo atsauce uz saprātīgas 
izmantošanas kritēriju saskaņā ar 4.a panta 
2. punktu, viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji brīdina viesabonentus, ja datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošana 
ir sasniegusi saprātīgas izmantošanas 
robežu, un vienlaikus sniedz 
viesabonentiem individualizēto cenu 
pamatinformāciju par viesabonēšanas 

„2.a No 2017. gada 1. jūlija, ja regulētu 
mazumtirdzniecības viesabonēšanas 
pakalpojumu izmantošanu par 
piemērojamo iekšzemes pakalpojumu 
tarifu ierobežo atsauce uz saprātīgas 
izmantošanas kritēriju saskaņā ar 6.a panta 
2. punktu, viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji brīdina viesabonentus, ja datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošana 
ir sasniegusi saprātīgas izmantošanas 
robežu, un vienlaikus sniedz 
viesabonentiem individualizēto cenu 
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maksām, kuras piemēro par tādu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, 
kas pārsniedz iekšzemes pakalpojumu 
tarifu vai tarifu paketi saskaņā ar šā panta 
2. punktu. Šā panta 3. punktu piemēro datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, kurus 
izmantojot, tiek pārsniegti iekšzemes 
pakalpojumu tarifi vai 4.a panta 2. punktā 
minētās tarifu paketes.”

pamatinformāciju par viesabonēšanas 
maksām, kuras piemēro par tādu datu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, 
kas pārsniedz iekšzemes pakalpojumu 
tarifu vai tarifu paketi saskaņā ar šā panta 
2. punktu. Šā panta 3. punktu piemēro datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, kurus 
izmantojot, tiek pārsniegti iekšzemes 
pakalpojumu tarifi vai 6.a panta 2. punktā 
minētās tarifu paketes.”

Or. de

Grozījums Nr. 793
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
37. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) [...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) [...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 795
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
37. pants – 8. punkts – a apakšpunkts – i punkts
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Regula (ES) Nr. 531/2012
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
pēc sabiedriskās apspriešanas vēlākais 
2016. gada 31. decembrī ziņo par to 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

„1. Komisija pārskata šīs regulas darbību 
un ziņo par to Eiropas Parlamentam un 
Padomei saskaņā ar 2.–6. punktu.

2. Līdz 2015. gada 1. jūlijam Komisija pēc 
sabiedriskās apspriešanas ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par to, vai 
mainīt termiņu vai pārskatīt 
vairumtirdzniecības maksu maksimālo 
līmeni, kas ir noteikts 7., 9. un 12. pantā, 
ņemot vērā arī savienojuma pabeigšanas 
tarifu.”

Or. en

Grozījums Nr. 796
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
37. pants – 8. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) Nr. 531/2012
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai uzlabotu konkurenci, Komisija līdz 
2015. gada 30. jūnijam pēc sabiedriskās 
apspriešanas ierosina Eiropas 
Parlamentam un Padomei pārskatīt 
vairumtirdzniecības maksu maksimālo 
līmeni, kas ir noteikts 7., 9. un 12. pantā, 
ņemot vērā arī mobilā savienojuma 
pabeigšanas tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 797
Catherine Trautmann
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Regulas priekšlikums
37. pants – 8. punkts – b apakšpunkts – i punkts
Regula Nr. 531/2012
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja no ziņojuma izriet, ka tarifu izvēles, 
kurās iekšzemes pakalpojumu tarifu 
piemēro gan iekšzemes, gan regulētiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem, katrā 
dalībvalstī vismaz viens viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs nav ieviesis visās 
mazumtirdzniecības paketēs, kas atbilst 
saprātīgas izmantošanas kritērijam, vai ja 
alternatīvie viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji nav panākuši, ka būtiski 
izlīdzināti mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifi ir viegli pieejami 
klientiem visā Savienības teritorijā, 
Komisija līdz tam pašam datumam
iesniedz atbilstīgus priekšlikumus Eiropas 
Parlamentā un Padomē, lai atrisinātu šādu 
situāciju un nodrošinātu, ka valsts un 
viesabonēšanas tarifi iekšējā tirgū 
neatšķiras.

Ja no ziņojuma izriet, ka tarifu izvēles, 
kurās iekšzemes pakalpojumu tarifu 
piemēro gan iekšzemes, gan regulētiem 
viesabonēšanas pakalpojumiem, katrā 
dalībvalstī vismaz viens viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzējs nav ieviesis visās 
mazumtirdzniecības paketēs, kas atbilst 
saprātīgas izmantošanas kritērijam, vai ja 
alternatīvie viesabonēšanas pakalpojumu 
sniedzēji nav panākuši, ka būtiski 
izlīdzināti mazumtirdzniecības 
viesabonēšanas tarifi ir viegli pieejami 
klientiem visā Savienības teritorijā, 
Komisija līdz 2015. gada 1. jūlijam pēc 
sabiedriskās apspriešanas un pēc BEREC 
atzinuma pieprasīšanas, kā arī maksimāli 
ņemot šo atzinumu vērā, iesniedz 
atbilstīgus priekšlikumus Eiropas 
Parlamentā un Padomē, lai atrisinātu šādu 
situāciju un nodrošinātu, ka valsts un 
viesabonēšanas tarifi iekšējā tirgū 
neatšķiras.

Or. en

Grozījums Nr. 798
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
37.pants – 8. punkts – b apakšpunkts – ii punkts
Regula Nr. 531/2012
19. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) mainīt termiņu vai samazināt 7., 9. un 
12. pantā paredzēto maksimālo 
vairumtirdzniecības maksu apjomu, lai 
nostiprinātu visu viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēju spēju savās 

d) mainīt termiņu vai samazināt 7., 9. un 
12. pantā paredzēto maksimālo 
vairumtirdzniecības maksu apjomu, lai 
nostiprinātu visu viesabonēšanas 
pakalpojumu sniedzēju spēju savās 
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attiecīgajās mazumtirdzniecības paketēs 
atbilstīgi saprātīgas izmantošanas 
kritērijam padarīt pieejamas tarifu izvēles, 
kurās piemērojamo iekšzemes 
pakalpojumu tarifu piemēro gan iekšzemes, 
gan regulētiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem, tāpat kā tad, ja regulētos 
viesabonēšanas pakalpojumus patērētu 
vietējā tīklā.

attiecīgajās mazumtirdzniecības paketēs 
atbilstīgi saprātīgas izmantošanas 
kritērijam padarīt pieejamas tarifu izvēles, 
kurās piemērojamo iekšzemes 
pakalpojumu tarifu piemēro gan iekšzemes, 
gan regulētiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem, tāpat kā tad, ja līdz 
2015. gada 1. jūlijam regulētos 
viesabonēšanas pakalpojumus patērētu 
vietējā tīklā.

Or. en

Grozījums Nr. 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
37. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
19. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

8.a) Regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:
„19. pants „19. pants

Pārskatīšana Pārskatīšana
1. Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
pēc publiskas apspriešanās ziņo par to 
Eiropas Parlamentam un Padomei līdz
2016. gada 30. jūnijam. Komisija īpaši 
izvērtē, vai ir sasniegti šīs regulas mērķi. 
To darot, Komisija izvērtē inter alia:

1. Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
ziņo par to Eiropas Parlamentam un 
Padomei saskaņā ar 2.–6. punktu.

(a) vai konkurence ir attīstījusies 
pietiekami, lai pamatotu maksimālo 
mazumtirdzniecības maksu izbeigšanu;

2. Komisija līdz 2015. gada 
30. septembrim pēc apspriešanās ar 
BEREC ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par to, vai mainīt termiņu vai 
pārskatīt viesabonēšanas mobilā 
savienojuma pabeigšanas tarifu un 
vairumtirdzniecības maksu maksimālo 
līmeni, kas ir noteikts 7., 9. un 12. pantā.

(b) vai konkurence būs pietiekama, lai 
varētu atcelt maksimālās 
vairumtirdzniecības maksas;

3. Komisija līdz 2016. gada 30. jūnijam 
pēc sabiedriskās apspriešanas ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
inter alia:
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(c) vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksu attīstību un 
nākotnē paredzamās tendences par 
viesabonentiem sniegtiem balss, SMS un 
datu pakalpojumiem salīdzinājumā ar 
maksām par mobilo sakaru pakalpojumiem 
iekšzemes līmenī dalībvalstīs, nošķirot 
klientus, kas izvēlas priekšapmaksu vai 
pēcapmaksu; un šo pakalpojumu kvalitāti 
un ātrumu;

a) vai konkurence ir attīstījusies 
pietiekami, lai pamatotu maksimālo 
mazumtirdzniecības maksu izbeigšanu;

(d) pakalpojumu, tostarp to, kuri ir 
alternatīva balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, 
pieejamību un kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā 
tehnoloģisko attīstību;

b) vai konkurence būs pietiekama, lai 
varētu atcelt maksimālās 
vairumtirdzniecības maksas;

(e) to, cik lielu labumu patērētāji ir guvuši 
no viesabonēšanas pakalpojumu cenu 
reālas samazināšanas, patērētājiem ar 
dažādiem zvanīšanas paradumiem 
pieejamo tarifu un produktu dažādību, kā 
arī atšķirību starp viesabonēšanas un valsts 
tarifiem, tostarp tādu piedāvājumu 
pieejamību, kuriem paredzēts vienots tarifs 
valsts un viesabonēšanas pakalpojumiem;

c) vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksu attīstību un 
nākotnē paredzamās tendences par 
viesabonentiem sniegtiem balss, SMS un 
datu pakalpojumiem salīdzinājumā ar 
maksām par mobilo sakaru pakalpojumiem 
iekšzemes līmenī dalībvalstīs, nošķirot 
klientus, kas izvēlas priekšapmaksu vai 
pēcapmaksu; un šo pakalpojumu kvalitāti 
un ātrumu;

(f) konkurences pakāpi gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības tirgos, jo īpaši 
mazāko, neatkarīgo vai nesen darbību 
uzsākušo operatoru konkurences situāciju, 
tostarp konkurences ietekmi uz 
komerclīgumiem un savienojamības pakāpi 
starp operatoriem;

d) pakalpojumu, tostarp to, kuri ir 
alternatīva balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, 
pieejamību un kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā 
tehnoloģisko attīstību;

(g) kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto 
strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti 
rezultāti, attīstot konkurenci 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū 
tā, lai viesabonēšanas un valsts tarifu 
atšķirība pietuvotos nullei;

e) to, cik lielu labumu patērētāji ir guvuši 
no viesabonēšanas pakalpojumu cenu 
reālas samazināšanas, patērētājiem ar 
dažādiem zvanīšanas paradumiem 
pieejamo tarifu un produktu dažādību, kā 
arī atšķirību starp viesabonēšanas un valsts 
tarifiem, tostarp tādu piedāvājumu 
pieejamību, kuriem paredzēts vienots tarifs 
valsts un viesabonēšanas pakalpojumiem;

(h) kādā mērā vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksimālo maksu 
ierobežojumi patērētājiem ir snieguši 
pienācīgu aizsargmehānismu pret 
pārmērīgām cenām, vienlaikus ļaujot 

f) konkurences pakāpi gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības tirgos, jo īpaši 
mazāko, neatkarīgo vai nesen darbību 
uzsākušo operatoru konkurences situāciju, 
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attīstīties konkurencei viesabonēšanas 
pakalpojumu iekšējā tirgū.

tostarp konkurences ietekmi uz 
komerclīgumiem un savienojamības pakāpi 
starp operatoriem;

2. Ja no ziņojuma izriet, ka šajā regulā 
paredzētie strukturālie pasākumi nav 
bijuši pietiekami, lai viesabonēšanas 
pakalpojumu iekšējā tirgū veicinātu 
konkurenci, no kuras ieguvēji ir visi 
Eiropas patērētāji, vai ka viesabonēšanas 
tarifu un valsts tarifu atšķirība nav 
pietuvojusies nullei, Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
piemērotus priekšlikumus, kā rīkoties 
attiecīgajā situācijā un kā panākt mobilo 
sakaru pakalpojumu iekšējo tirgu, kurā 
valsts un viesabonēšanas tarifi neatšķiras. 
Komisija īpaši izvērtē, vai ir nepieciešams:

g) kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto 
strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti 
rezultāti, attīstot konkurenci 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū 
tā, lai viesabonēšanas un valsts tarifu 
atšķirība pietuvotos nullei;

(a) paredzēt papildu tehniskus un 
strukturālus pasākumus;

h) kādā mērā vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksimālo maksu 
ierobežojumi patērētājiem ir snieguši 
pienācīgu aizsargmehānismu pret 
pārmērīgām cenām, vienlaikus ļaujot 
attīstīties konkurencei viesabonēšanas 
pakalpojumu iekšējā tirgū.

(b) grozīt strukturālos pasākumus; 4. Ja no 2. punktā minētā ziņojuma izriet, 
ka ir jāmaina vairumtirdzniecības maksa 
vai viesabonēšanas mobilā savienojuma 
pabeigšanas tarifa termiņš vai 
maksimālais līmenis, Komisija līdz 
2015. gada 31. decembrim Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
piemērotus priekšlikumus, kā rīkoties 
attiecīgajā situācijā.

(c) paredzēt ilgāku termiņu un iespēju 
pārskatīt 8., 10. un 13. pantā paredzēto 
maksimālo mazumtirdzniecības maksu 
apjomu;

Ja no 3. punktā minētā ziņojuma izriet, ka 
šajā regulā paredzētie strukturālie 
pasākumi nav bijuši pietiekami, lai 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū 
veicinātu konkurenci, no kuras ieguvēji ir 
visi Eiropas patērētāji, vai ka atšķirība 
starp viesabonēšanas tarifiem un valsts 
tarifiem nav pietuvinājušies nullei, 
Komisija līdz 2015. gada 31. decembrim 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz piemērotus priekšlikumus, kā 
rīkoties attiecīgajā situācijā un tādējādi 
izveidot iekšējo tirgu mobilo sakaru 
pakalpojumiem, kur visbeidzot nav 
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atšķirības starp valsts tirgus un 
viesabonēšanas tarifiem.

(d) mainīt termiņu vai pārskatīt 7., 9. un 
12. pantā paredzēto maksimālo 
vairumtirdzniecības maksu apjomu;

5. Turklāt Komisija Eiropas Parlamentam 
un Padomei iesniedz ziņojumu ik pēc 
diviem gadiem pēc 1. punktā minētā 
ziņojuma. Katrā ziņojumā iekļauj 
pārraudzības pārskatu par viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā un 
izvērtējumu par panākumiem šīs regulas 
mērķu sasniegšanā, tostarp atsaucoties uz 
2. un 3. punktā minētajiem jautājumiem.

(e) noteikt jebkādas citas vajadzīgas 
prasības, tostarp viesabonēšanas un valsts 
tarifu nenošķiršanu.

6. Lai novērtētu konkurences attīstību 
Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos, 
BEREC regulāri no valsts regulatīvajām 
iestādēm vāc datus par balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības tarifu attīstību. 
Minētos datus Komisijai paziņo vismaz 
divas reizes gadā. Komisija tos publisko.

3. Turklāt Komisija Eiropas Parlamentam 
un Padomei iesniedz ziņojumu ik pēc 
diviem gadiem pēc 1. punktā minētā 
ziņojuma. Katrā ziņojumā iekļauj 
pārraudzības pārskatu par viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā un 
izvērtējumu par panākumiem šīs regulas 
mērķu sasniegšanā, tostarp atsaucoties uz 
1. un 2. punktā minētajiem jautājumiem.

BEREC katru gadu no valsts regulatīvajām 
iestādēm arī vāc datus par to, cik 
pārredzami un salīdzināmi ir dažādie tarifi, 
ko operatori piedāvā saviem klientiem. 
Komisija minētos datus un atzinumus 
publisko.”

4. Lai novērtētu konkurences attīstību 
Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos, 
BEREC regulāri no valsts regulatīvajām 
iestādēm vāc datus par balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības tarifu attīstību. 
Minētos datus Komisijai paziņo vismaz 
divas reizes gadā. Komisija tos publisko.
BEREC katru gadu no valsts regulatīvajām 
iestādēm arī vāc datus par to, cik 
pārredzami un salīdzināmi ir dažādie tarifi, 
ko operatori piedāvā saviem klientiem. 
Komisija minētos datus un atzinumus 
publisko.”

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LV:PDF)

Grozījums Nr. 800
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
37. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 231/2012
19. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

8.a) Regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:
„Pārskatīšana „1. Komisija pārskata šīs regulas darbību 

un ziņo par to Eiropas Parlamentam un 
Padomei saskaņā ar 2.–6. punktu.

1. Komisija pārskata šīs regulas darbību un 
pēc publiskas apspriešanās ziņo par to 
Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 
2016. gada 30. jūnijam. Komisija īpaši 
izvērtē, vai ir sasniegti šīs regulas mērķi. 
To darot, Komisija izvērtē inter alia:

2. Komisija līdz 2015. gada 30. jūnijam 
pēc sabiedriskās apspriešanas ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par to, 
vai mainīt termiņu vai pārskatīt 
vairumtirdzniecības maksu maksimālo 
līmeni, kas ir noteikts 7., 9. un 12. pantā, 
ņemot vērā arī savienojuma pabeigšanas 
tarifu.

(a) vai konkurence ir attīstījusies 
pietiekami, lai pamatotu maksimālo 
mazumtirdzniecības maksu izbeigšanu;

BEREC līdz 2015. gada 30. jūnijam pēc 
sabiedriskās apspriešanas nosaka 
pamatnostādnes par pasākumiem, ar ko 
novērš anormālu vai krāpniecisku
izmantošanu 6.a pantā minētā mērķa 
īstenošanai.

(b) vai konkurence būs pietiekama, lai 
varētu atcelt maksimālās 
vairumtirdzniecības maksas;

3. Komisija līdz 2016. gada 30. jūnijam 
pēc sabiedriskās apspriešanas ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei cita 
starpā par:

(c) vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksu attīstību un 
nākotnē paredzamās tendences par 
viesabonentiem sniegtiem balss, SMS un 
datu pakalpojumiem salīdzinājumā ar 
maksām par mobilo sakaru 
pakalpojumiem iekšzemes līmenī 
dalībvalstīs, nošķirot klientus, kas izvēlas 
priekšapmaksu vai pēcapmaksu; un šo 
pakalpojumu kvalitāti un ātrumu;

a) pakalpojumu, tostarp to, kuri ir 
alternatīva balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, 
pieejamību un kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā 
tehnoloģisko attīstību;
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(d) pakalpojumu, tostarp to, kuri ir 
alternatīva balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumiem, 
pieejamību un kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā 
tehnoloģisko attīstību;

b) konkurences pakāpi gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības tirgos, jo īpaši 
mazāko, neatkarīgo vai nesen darbību 
uzsākušo operatoru konkurences situāciju, 
tostarp konkurences ietekmi uz 
komerclīgumiem un savienojamības pakāpi 
starp operatoriem;

(e) to, cik lielu labumu patērētāji ir guvuši 
no viesabonēšanas pakalpojumu cenu
reālas samazināšanas, patērētājiem ar 
dažādiem zvanīšanas paradumiem 
pieejamo tarifu un produktu dažādību, kā 
arī atšķirību starp viesabonēšanas un 
valsts tarifiem, tostarp tādu piedāvājumu 
pieejamību, kuriem paredzēts vienots 
tarifs valsts un viesabonēšanas 
pakalpojumiem;

c) kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto 
strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti 
rezultāti, attīstot konkurenci 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū.

(f) konkurences pakāpi gan 
mazumtirdzniecības, gan 
vairumtirdzniecības tirgos, jo īpaši 
mazāko, neatkarīgo vai nesen darbību 
uzsākušo operatoru konkurences situāciju, 
tostarp konkurences ietekmi uz 
komerclīgumiem un savienojamības pakāpi 
starp operatoriem;

Komisija jo īpaši izskata nepieciešamību 
noteikt papildu tehniskos un strukturālos 
pasākumus vai grozīt strukturālos 
pasākumus.

(g) kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto 
strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti 
rezultāti, attīstot konkurenci 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū 
tā, lai viesabonēšanas un valsts tarifu 
atšķirība pietuvotos nullei;

4. Ja no 2. punktā minētā ziņojuma izriet, 
ka ir jāmaina maksimālās 
vairumtirdzniecības maksas termiņš vai 
līmenis, Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz piemērotus 
priekšlikumus, kā rīkoties attiecīgajā 
situācijā.

(h) kādā mērā vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības maksimālo maksu 
ierobežojumi patērētājiem ir snieguši 
pienācīgu aizsargmehānismu pret 
pārmērīgām cenām, vienlaikus ļaujot 
attīstīties konkurencei viesabonēšanas 
pakalpojumu iekšējā tirgū.

Ja no 3. punktā minētā ziņojuma izriet, ka 
šajā regulā paredzētie strukturālie 
pasākumi nav bijuši pietiekami, lai 
viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū 
veicinātu konkurenci, no kuras ieguvēji ir 
visi Eiropas patērētāji, Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
piemērotus priekšlikumus, kā rīkoties 
attiecīgajā situācijā.

2. Ja no ziņojuma izriet, ka šajā regulā 
paredzētie strukturālie pasākumi nav 
bijuši pietiekami, lai viesabonēšanas 
pakalpojumu iekšējā tirgū veicinātu 
konkurenci, no kuras ieguvēji ir visi 

Abos gadījumos atbilstošu pasākumu 
priekšlikumus iesniedz vienlaikus ar 
ziņojumiem.
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Eiropas patērētāji, vai ka viesabonēšanas 
tarifu un valsts tarifu atšķirība nav 
pietuvojusies nullei, Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
piemērotus priekšlikumus, kā rīkoties 
attiecīgajā situācijā un kā panākt mobilo 
sakaru pakalpojumu iekšējo tirgu, kurā
valsts un viesabonēšanas tarifi neatšķiras. 
Komisija īpaši izvērtē, vai ir nepieciešams:
(a) paredzēt papildu tehniskus un 
strukturālus pasākumus;

5. Turklāt Komisija Eiropas Parlamentam 
un Padomei iesniedz ziņojumu ik pēc 
diviem gadiem pēc 3. punktā minētā 
ziņojuma. Katrā ziņojumā iekļauj 
pārraudzības pārskatu par viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā un 
izvērtējumu par panākumiem šīs regulas 
mērķu sasniegšanā.

(b) grozīt strukturālos pasākumus; 6. Lai novērtētu konkurences attīstību 
Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos, 
BEREC regulāri no valsts regulatīvajām 
iestādēm vāc datus par balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības tarifu attīstību. 
Minētos datus Komisijai paziņo vismaz 
divas reizes gadā. Komisija tos publisko.

(c) paredzēt ilgāku termiņu un iespēju 
pārskatīt 8., 10. un 13. pantā paredzēto 
maksimālo mazumtirdzniecības maksu 
apjomu;

BEREC katru gadu no valsts regulatīvajām 
iestādēm arī vāc datus par to, cik 
pārredzami un salīdzināmi ir dažādie tarifi, 
ko operatori piedāvā saviem klientiem. 
Komisija minētos datus un atzinumus 
publisko.”

(d) mainīt termiņu vai pārskatīt 7., 9. un 
12. pantā paredzēto maksimālo 
vairumtirdzniecības maksu apjomu;
(e) noteikt jebkādas citas vajadzīgas 
prasības, tostarp viesabonēšanas un valsts 
tarifu nenošķiršanu.
3. Turklāt Komisija Eiropas Parlamentam 
un Padomei iesniedz ziņojumu ik pēc 
diviem gadiem pēc 1. punktā minētā 
ziņojuma. Katrā ziņojumā iekļauj 
pārraudzības pārskatu par viesabonēšanas 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā un 
izvērtējumu par panākumiem šīs regulas 
mērķu sasniegšanā, tostarp atsaucoties uz 
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1. un 2. punktā minētajiem jautājumiem.

4. Lai novērtētu konkurences attīstību 
Savienības mēroga viesabonēšanas tirgos, 
BEREC regulāri no valsts regulatīvajām 
iestādēm vāc datus par balss, SMS un datu 
viesabonēšanas pakalpojumu 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības tarifu attīstību. 
Minētos datus Komisijai paziņo vismaz
divas reizes gadā. Komisija tos publisko.
BEREC katru gadu no valsts regulatīvajām 
iestādēm arī vāc datus par to, cik 
pārredzami un salīdzināmi ir dažādie tarifi, 
ko operatori piedāvā saviem klientiem. 
Komisija minētos datus un atzinumus 
publisko.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LV:PDF)

Grozījums Nr. 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Regulas priekšlikums
38. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
4. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas 3. pantam pievieno šādu 
2.a punktu:
„BEREC padomdevēja pienākumam 
saistībā ar visiem tiesību aktu 
ierosinājumiem, kas ietekmē elektronisko 
sakaru nozari, ir jābūt sistemātiskam.”

Or. en

Grozījums Nr. 802
Giles Chichester
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Regulas priekšlikums
38.a pants (jauns)
Lēmums Nr. 243/2012/ES
4. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38.a pants
Grozījumi Lēmumā Nr. 243/2012/ES

Nosakot struktūru attiecībā uz licenču 
nodevām, kas ir jāsamaksā par spektra 
piešķiršanu, valstu kompetentās iestādes 
nodrošina, ka izvēlētā nodevu struktūra 
samazina laiku, kas nepieciešams, lai 
patērētājiem un iedzīvotājiem nodrošinātu 
jaunu tīklu un pakalpojumus šādā veidā:
a) izvērtējot alternatīvo nodevu struktūru 
attiecīgās vērtības, tostarp periodisku 
gada iemaksu veikšanu par licences 
termiņu, ņemot vērā to ietekmi uz 
ieguldījumiem, inovāciju un konkrēta 
pakalpojuma pieejamību visā Eiropas 
Savienībā; kā arī
b) izvērtējot, vai šādas nodevas būtu 
iekasējamas no dienas, kad ir pieejams 
pakalpojums, kurš ir atkarīgs no piešķirtā 
spektra. 

Or. en

Pamatojums

Pašreizējai nodevu struktūrai Savienībā, ko izmanto lielākajā daļā gadījumu, ir raksturīgi 
lieli tieši maksājumi, kas īpaši labi neatbilst nepieciešamo tīkla ieguldījumu grafikam vai 
ieņēmumu gūšanas grafikam, ko pieļauj piešķirtā spektra izmantošana. Līdzsvarotāka pieeja, 
kurā ņem vērā alternatīvas nodevu struktūras pilnīgu ietekmi uz ieguldījumiem un inovāciju.

Grozījums Nr. 803
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 531/2012
4. pants – 6.a punkts (jauns)



PE526.176v01-00 200/214 AM\1013978LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija regulāri iesniedz šīs regulas 
izvērtējuma un pārskata ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmo ziņojumu 
iesniedz ne vēlāk kā 2018. gada 1. jūlijā. 
Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi 
četros gados. Komisija, ja nepieciešams, 
iesniedz atbilstīgus priekšlikumus šīs 
regulas grozījumiem un citu tiesību aktu 
pieskaņošanai, jo īpaši ņemot vērā 
informācijas tehnoloģiju attīstību un 
informācijas sabiedrības progresu. 
Ziņojumus dara publiski pieejamus.

Komisija regulāri iesniedz šīs regulas 
izvērtējuma un pārskata ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Jebkurā 
gadījumā Komisija līdz 2015. gada 
30. jūnijam pārskata un novērtē 
elektronisko sakaru nozares vispārējo 
tiesisko regulējumu un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
izklāsta atbilstīgus priekšlikumus šīs 
regulas grozījumiem un citu tiesību aktu 
pieskaņošanai.

Izvērtēšanā jāietver jo īpaši šādi aspekti:
— jāpārbauda, vai asimetrisko nozīmīgo 
tirgus cenu un piekļuves noteikumus 
nevarētu regulēt citādi,
— jāizvērtē turpmāka regulējuma 
nepieciešamība šajā jomā, kā arī tā 
piemērojamība visiem tirgus dalībniekiem 
visā vērtību ķēdē,
— digitālo pakalpojumu lietotājiem 
jānodrošina šo pakalpojumu kontrole, kā 
arī datu pārnesamība operētājsistēmas 
maiņas gadījumā,
— visiem tirgus dalībniekiem — gan 
„OTT” tiešsaistes pakalpojumu 
sniedzējiem, gan telekomunikāciju 
pakalpojumu sniedzējiem — jābūt 
pakļautiem vienotiem noteikumiem. 
Turklāt, veicot pakalpojumu sniedzēja 
nomaiņu, jānodrošina „OTT” tiešsaistes 
pakalpojumu lietotāju aizsardzība, kā tas 
jau tiek darīts telekomunikāciju 
pakalpojumu sniedzēju gadījumā, 
ievērojot pārredzamības, 
nediskriminācijas, atklātības, 
pārnesamības, sadarbspējas un vieglas 
pakalpojumu sniedzēju maiņas principus.

Or. de
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Grozījums Nr. 804
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 531/2012
4. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija regulāri iesniedz šīs regulas
izvērtējuma un pārskata ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmo ziņojumu
iesniedz ne vēlāk kā 2018. gada 1. jūlijā. 
Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi 
četros gados. Komisija, ja nepieciešams, 
iesniedz atbilstīgus priekšlikumus šīs 
regulas grozījumiem un citu tiesību aktu 
pieskaņošanai, jo īpaši ņemot vērā 
informācijas tehnoloģiju attīstību un 
informācijas sabiedrības progresu. 
Ziņojumus dara publiski pieejamus.

Komisija visaptveroši izvērtē un pārskata
elektronisko sakaru jomā pieņemto 
normatīvo regulējumu, un līdz 2015. gada 
30. jūnijam Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu ar atbilstīgiem 
priekšlikumiem.

Pārskatu veic, lai:
- novērtētu, vai ir iespējams atcelt ES 
normatīvā regulējuma asimetrisko un uz 
BIT balstīto tarifu un piekļuves 
regulējumu; 
- novērtētu turpmāku nepieciešamību pēc 
pārējā regulējuma, ko simetriski 
piemērotu visiem tirgus dalībniekiem 
konverģējošā vērtību ķēdē;
- nodrošinātu, ka digitālo pakalpojumu 
lietotāji var kontrolēt savu digitālo dzīvi 
un datus, likvidējot barjeras, kas traucē 
pārslēgties no vienas operētājsistēmas uz 
otru, nezaudējot lietojumprogrammas un 
datus;
- nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un garantētu pietiekamu to 
patērētāju aizsardzību, kuri lieto „over-
the-top (OTT)” tiešsaistes pakalpojumus 
salīdzinājumā ar telekomunikāciju 
pakalpojumiem, paredzot noteikumus, kas 
garantē rūpīgi izstrādātu principu 
piemērošanu „OTT” tiešsaistes 
pakalpojumiem elektronisko sakaru 
pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, 
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pārredzamību, nediskriminēšanu, 
atklātību, vieglu pakalpojumu sniedzēju 
maiņu, sadarbspēju, sakarus no „jebkura 
uz jebkuru”, kā arī to pakalpojumu 
pārnesamību.

Or. en

Pamatojums

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Grozījums Nr. 805
Werner Langen, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 531/2012
4. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija regulāri iesniedz šīs regulas 
izvērtējuma un pārskata ziņojumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Pirmo 
ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā 2018. gada 
1. jūlijā. Turpmākos ziņojumus iesniedz 
reizi četros gados. Komisija, ja 
nepieciešams, iesniedz atbilstīgus 
priekšlikumus šīs regulas grozījumiem un 
citu tiesību aktu pieskaņošanai, jo īpaši 

Komisija vispusīgi novērtē un pārskata 
elektronisko sakaru nozarei piemērojamo 
tiesisko regulējumu un ne vēlāk kā 
2015. gada 31. martā informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par saviem 
secinājumiem, kā arī ierosina grozījumus.
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ņemot vērā informācijas tehnoloģiju 
attīstību un informācijas sabiedrības 
progresu. Ziņojumus dara publiski 
pieejamus.

Or. de

Grozījums Nr. 806
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija regulāri iesniedz šīs regulas 
izvērtējuma un pārskata ziņojumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Pirmo 
ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā 2018. gada 
1. jūlijā. Turpmākos ziņojumus iesniedz
reizi četros gados. Komisija, ja 
nepieciešams, iesniedz atbilstīgus 
priekšlikumus šīs regulas grozījumiem un 
citu tiesību aktu pieskaņošanai, jo īpaši 
ņemot vērā informācijas tehnoloģiju 
attīstību un informācijas sabiedrības 
progresu. Ziņojumus dara publiski 
pieejamus.

Komisija vispusīgi novērtē un pārskata 
elektronisko sakaru nozarei piemērojamo 
tiesisko regulējumu un ne vēlāk kā 
2015. gada 30. jūnijā iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, kā arī 
ierosina grozījumus.

Or. de

Grozījums Nr. 807
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija regulāri iesniedz šīs regulas 
izvērtējuma un pārskata ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmo ziņojumu 
iesniedz ne vēlāk kā 2018. gada 1. jūlijā. 
Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi četros 
gados. Komisija, ja nepieciešams, iesniedz 

Komisija regulāri iesniedz šīs regulas 
izvērtējuma un pārskata ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmo ziņojumu 
iesniedz ne vēlāk kā 2018. gada 1. jūlijā. 
Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi četros 
gados. Komisija, ja nepieciešams, iesniedz 
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atbilstīgus priekšlikumus šīs regulas 
grozījumiem un citu tiesību aktu 
pieskaņošanai, jo īpaši ņemot vērā 
informācijas tehnoloģiju attīstību un 
informācijas sabiedrības progresu. 
Ziņojumus dara publiski pieejamus.

atbilstīgus priekšlikumus šīs regulas 
grozījumiem un citu tiesību aktu 
pieskaņošanai, jo īpaši ņemot vērā 
informācijas tehnoloģiju attīstību un 
informācijas sabiedrības progresu. 
Pārskatā cita starpā iekļauj:

Or. en

Grozījums Nr. 808
Werner Langen, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisijas pārskats

Or. de

Grozījums Nr. 809
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pārskatā iekļauj Komisijas 2007. gada 
17. decembra ieteikumu par attiecīgajiem 
produktu un pakalpojumu tirgiem 
elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt 
nepieciešams ex ante regulējums saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem 
reglamentējošiem noteikumiem attiecībā 
uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem, tostarp „trīs kritēriju” 
pārbaudi. Komisijas 2007. gada 
17. decembra ieteikums par attiecīgajiem 
produktu un pakalpojumu tirgiem paliek 
spēkā līdz normatīvā regulējuma 
vispusīgas pārskatīšanas;
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Or. en

Pamatojums

Pašreizējā ES regulējuma un konkurences modeļa potenciālā grozīšana ir jāīsteno, veicot 
vispusīgu pārskatīšanu, sabiedriskās apspriešanas un ietekmes novērtējumu. Šī regula vai 
Komisijas īstenošanas akti neietekmē minēto pārskatīšanu; tāpēc pašreiz pieejamo attiecīgo 
tirgu saraksta grozīšanu nevar attaisnot pirms likumdevēji nav par to vienojušies pēc 
pārskatīšanas.

Grozījums Nr. 810
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) Eiropas pakalpojumi un operatori, 
ņemot vērā Komisijas iespēju noteikt 
vairāku valstu tirgus saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK 15. panta 
4. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 811
András Gyürk

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) Sekmējot globāli konkurējošu Eiropas 
pakalpojumu sniedzēju pilnveidi un 
pārrobežu uzņēmējdarbības pakalpojumu 
nodrošināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 812
Werner Langen, Herbert Reul
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Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) novērtē, vai ir iespējams atcelt 
asimetrisko un uz BIT balstīto cenu un 
piekļuves regulējumu;

Or. de

Grozījums Nr. 813
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vairāku valstu tirgu noteikšana, 
sākotnēji vismaz attiecībā uz 
uzņēmējdarbības pakalpojumiem; iespēja 
pakalpojumu sniedzējiem informēt 
BEREC par to nodomu darboties šādos 
tirgos, kā arī šādos tirgos aktīvu 
pakalpojumu sniedzēju uzraudzība, ko 
īsteno BEREC.

Or. en

Grozījums Nr. 814
Werner Langen, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) novērtē turpmāko nepieciešamību pēc 
spēkā esošajiem noteikumiem, ko piemēro 
vienādi visiem vērtību ķēdes tirgus 
operatoriem;

Or. de
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Grozījums Nr. 815
Werner Langen, Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) nodrošina, ka patērētāji un digitālo 
pakalpojumu lietotāji var kontrolēt savu 
digitālo identitāti un datus un ka tiek 
īstenoti pasākumi, lai atvieglotu 
pārslēgšanos no vienas operētājsistēmas 
uz otru, nezaudējot lietojumprogrammas 
vai datus;

Or. de

Grozījums Nr. 816
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) viena Savienības atļauja, tostarp 
Eiropas spektra vairāksolīšanas un 
uzraudzības struktūra visam regulējumam 
kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 817
Werner Langen, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – 4. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) nodrošina vienotu sākotnējo un
konkurences noteikumu piemērošanu 
telekomunikāciju un „OTT“ 
pakalpojumiem, tādējādi nodrošinot 
„OTT“ pakalpojumu lietotāju pietiekamu 
aizsardzību, jo īpaši ievērojot 
pārredzamības, nediskriminēšanas un 
sadarbspējas, kā arī vieglas pakalpojumu 
sniedzēju maiņas pamatprincipus.

Or. de

Grozījums Nr. 818
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – iv punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) funkciju nošķiršanas līdzekļa 
piemērošanas stiprināšana, likvidējot 
pienākuma ārkārtējo būtību, veicinot tīkla 
ieguldījumus un turpinot iekšējā tirgus 
attīstību elektronisko komunikāciju 
nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 819
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – v punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) Savienības un Eiropas digitālās nozares 
globālās konkurētspējas, kā arī 
ieguldījumu un inovācijas veicināšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 820
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
39.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a pants
Eiropas elektronisko sakaru vienotā 

tirgus Eiropas regulatīvā un uzraudzības 
iestāde

Ir jāizveido neatkarīga Eiropas regulatīvā 
un uzraudzības iestāde, kas pārrauga 
elektronisko sakaru vienoto Eiropas tirgu, 
lai tā regulētu un uzraudzītu Eiropas 
elektronisko sakaru tirgus darbību. Šīs 
neatkarīgās iestādes darbības izmaksas 
sedz no obligātām iemaksām par 
elektroniskajiem sakariem.

Or. fr

Grozījums Nr. 821
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 822
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS AUGSTAS 
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PLATJOSLAS VIRTUĀLĀS
PIEKĻUVES PRODUKTIEM 
SAGATAVOTO PIEDĀVĀJUMU 
MINIMĀLIE PARAMETRI

KVALITĀTES PIEKĻUVES 
PRODUKTIEM SAGATAVOTO 
PIEDĀVĀJUMU MINIMĀLIE 
PARAMETRI EIROPAS 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS SAKARU 
PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAI

Or. en

Grozījums Nr. 823
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. [...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 824
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairumtirdzniecības piekļuves produkts 
fiksētajā tīklā, kuru piedāvā, izmantojot 
Starptautiskās Standartizācijas 
organizācijas (ISO) septiņu slāņu modeļa 
3. slāņa sakaru protokolu („tīkla slānis”), 
IP bitu plūsmas līmenī ar pārslēgšanas 
punktiem, kas piedāvā augstākas pakāpes 
resursu koncentrāciju, piemēram, tādu, 
kāda ir valsts un/vai reģionālā līmenī

1. PIEDĀVĀJUMS: augstas kvalitātes 
vairumtirdzniecības piekļuves produkts 
fiksētajā tīklā, kuru piedāvā, izmantojot 
Starptautiskās Standartizācijas 
organizācijas (ISO) septiņu slāņu modeļa 
3. slāņa sakaru protokolu („tīkla slānis”), 
IP bitu plūsmas līmenī ar pārslēgšanas 
punktiem, kas piedāvā augstākas pakāpes 
resursu koncentrāciju, piemēram, tādu, 
kāda ir valsts un/vai reģionālā līmenī

Or. en
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Grozījums Nr. 825
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēja atbalstīt dažādu kvalitātes līmeņu 
pakalpojumus (piemēram, pakalpojumu 
kvalitātes jeb QoS 1., 2. un 3. līmenis), 
attiecībā uz:

Spēja atbalstīt augstas kvalitātes līmeņu 
pakalpojumus attiecībā uz:

Or. en

Grozījums Nr. 826
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 3. PIEDĀVĀJUMS 3. 2. PIEDĀVĀJUMS

Or. en

Grozījums Nr. 827
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS ASQ SAVIENOJAMĪBAS 
PRODUKTU MINIMĀLIE PARAMETRI

svītrots

Tīkla elementi un saistītā informācija
- apraksts par savienojamības produktu, 
kas jānodrošina fiksētajā tīklā, tostarp 
norādot tehniskos raksturlielumus un 
informāciju par attiecīgo standartu 
pieņemšanu.
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Tīkla funkcionālie pielietojumi:
– vienošanās par savienojamību, kas 
nodrošina pilna savienojuma 
pakalpojumu kvalitāti, pamatojoties uz 
noteiktiem vienotiem parametriem, kas 
nodrošina vismaz šādas pakalpojumu 
kategorijas:
– balss zvani un videozvani;
– audiovizuālā satura pārraide; un
– no datplūsmas atkarīgas 
lietojumprogrammas.

Or. en

Grozījums Nr. 828
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
2. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS ASQ SAVIENOJAMĪBAS 
PRODUKTU MINIMĀLIE PARAMETRI

svītrots

Tīkla elementi un saistītā informācija
- apraksts par savienojamības produktu, 
kas jānodrošina fiksētajā tīklā, tostarp 
norādot tehniskos raksturlielumus un 
informāciju par attiecīgo standartu 
pieņemšanu.
Tīkla funkcionālie pielietojumi:
– vienošanās par savienojamību, kas 
nodrošina pilna savienojuma 
pakalpojumu kvalitāti, pamatojoties uz 
noteiktiem vienotiem parametriem, kas 
nodrošina vismaz šādas pakalpojumu 
kategorijas:
– balss zvani un videozvani;
– audiovizuālā satura pārraide; un
– no datplūsmas atkarīgas 
lietojumprogrammas.
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Or. en

Grozījums Nr. 829
Petra Kammerevert

Regulas priekšlikums
2. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS ASQ SAVIENOJAMĪBAS 
PRODUKTU MINIMĀLIE PARAMETRI

svītrots

Tīkla elementi un saistītā informācija
– apraksts par savienojamības produktu, 
kas jānodrošina fiksētajā tīklā, tostarp 
norādot tehniskos raksturlielumus un 
informāciju par attiecīgo standartu 
pieņemšanu.
Tīkla funkcionālie pielietojumi:
– vienošanās par savienojamību, kas 
nodrošina pilna savienojuma 
pakalpojumu kvalitāti, pamatojoties uz 
noteiktiem vienotiem parametriem, kas 
nodrošina vismaz šādas pakalpojumu 
kategorijas:
– balss zvani un videozvani;
– audiovizuālā satura pārraide; un
– no datplūsmas atkarīgas 
lietojumprogrammas.

Or. de

Grozījums Nr. 830
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
2. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS ASQ SAVIENOJAMĪBAS 
PRODUKTU MINIMĀLIE PARAMETRI

svītrots

Tīkla elementi un saistītā informācija
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- apraksts par savienojamības produktu, 
kas jānodrošina fiksētajā tīklā, tostarp 
norādot tehniskos raksturlielumus un 
informāciju par attiecīgo standartu 
pieņemšanu.
Tīkla funkcionālie pielietojumi:
– vienošanās par savienojamību, kas 
nodrošina pilna savienojuma 
pakalpojumu kvalitāti, pamatojoties uz 
noteiktiem vienotiem parametriem, kas 
nodrošina vismaz šādas pakalpojumu 
kategorijas:
– balss zvani un videozvani;
– audiovizuālā satura pārraide; un
– no datplūsmas atkarīgas 
lietojumprogrammas.

Or. en


