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ĪSS PAMATOJUMS

Šis priekšlikums veicina pārrobežu sakaru pakalpojumu sniegšanu, ļaujot pakalpojumu 
sniedzējiem piedāvāt pakalpojumus visā Savienībā, pamatojoties uz ES vienoto atļauju un
tādējādi līdz minimumam samazinot administratīvos šķēršļus.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kura mērķis ir veicināt
galalietotāju tiesību (attiecībā uz atvērto internetu) saskaņošanu, kā arī Komisijas centienus 
saskaņot informāciju, ko publicē pakalpojumu sniedzēji par saviem elektronisko sakaru
pakalpojumiem, un šādas informācijas iekļaušanu līgumos, kā arī operatora maiņas metodes 
un viesabonēšanas pakalpojumu maksas.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka tiesību uz sakaru konfidencialitāti, privātumu un personas
datu aizsardzību ievērošanai ir izšķirīga nozīme, veidojot patērētāju uzticēšanos ES
elektroniskajiem sakariem un paļaušanos uz tiem un tādējādi sekmējot to attīstību.
Galalietotājiem jābūt pārliecinātiem, ka, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus un
tīklus, šīs tiesības vienmēr tiek ievērotas un ka jebkāda iejaukšanās šajās tiesībās ir samērīga 
un nepieciešama, lai sasniegtu skaidri noteiktu, likumīgu mērķi.

Tādēļ šajā atzinumā galvenā uzmanība ir pievērsta tiem priekšlikuma aspektiem, kuri varētu 
ietekmēt tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību, kā arī sakaru konfidencialitāti.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē tīkla neitralitātes principa iekļaušanu regulā un tāpēc 
uzsver, ka visiem saskaņā ar šo priekšlikumu atļautajiem pasākumiem, kas skar galalietotāju 
tiesības uz datu aizsardzību un privātumu, jābūt pārredzamiem, stingri samērīgiem un
piemērojamiem tikai nepieciešamības gadījumā.

Ierosināto grozījumu mērķis ir nodrošināt sakaru konfidencialitāti, privātumu un personas 
datu aizsardzību, lai vairotu patērētāju uzticēšanos.
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GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(36) Ņemot vērā pakāpenisku pāreju uz 
tīkliem, kas pilnībā ir IP tīkli, tādu 
savienojamības produktu pieejamības 
trūkums, kuri balstīti uz IP protokolu, 
dažādām pakalpojumu klasēm ar noteiktu
pakalpojuma kvalitāti slēgtos sakaru 
tīklos, kuros izmanto interneta protokolu 
ar stingru piekļuves kontroli, varētu kavēt 
tādu pakalpojumu attīstību, kuru normāla 
darbība ir balstīta uz šādu noteiktu 
kvalitāti. Tāpēc ir nepieciešama saskaņota 
pieeja šo pakalpojumu izveidei un 
pieejamībai, tostarp drošības pasākumi, 
lai garantētu, ka uzlabotā kvalitāte nav 
funkcionāli identiska vai nekaitē 
veiktspējai, pieejamībai cenu ziņā vai 
interneta piekļuves pakalpojumu 
kvalitātei, vai arī nemazina konkurenci, 
inovāciju vai tīkla neitralitāti.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
45. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 
ar nelieliem piekļuves šķēršļiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 
interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. 
Jaunu inovāciju un saimnieciskās 
darbības galvenais virzītājs digitālajā 
laikmetā ir bijis tas, ka interneta 
datplūsma tiek apstrādāta vienlīdzīgi, bez 
diskriminācijas, ierobežojumiem vai 
iejaukšanās, neatkarīgi no sūtītāja, 
saņēmēja, veida, satura, ierīces, 
pakalpojuma vai lietojumprogrammas; tas 
ir atbilstoši tīkla neitralitātes principam. 
Ar spēkā esošo tiesisko regulējumu tiek 
veicināta galalietotāju spēja piekļūt 
informācijai un to izplatīt vai pēc savas 
izvēles izmantot lietojumprogrammas un 
pakalpojumus. Šī spēja vislabāk tiek 
nodrošināta, ja publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji ievēro vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem datplūsmu veidiem. 
Tomēr nesen Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) 
ziņojums par datplūsmas pārvaldības 
praksi, kas publicēts 2012. gada maijā, un 
pētījums par internetpiekļuves tirgus 
darbību un internetpiekļuves 
nodrošināšanu, no patērētāju viedokļa 
raugoties, ko pasūtīja Veselības un 
patērētāju izpildaģentūra un ko publicēja 
2012. gada decembrī, parādīja, ka lielu 
skaitu galalietotāju ietekmē datplūsmas 
pārvaldības prakse, kas bloķē vai palēnina 
atsevišķas lietojumprogrammas. Šīs 
tendences parāda, ka Savienības līmenī ir 
nepieciešami skaidri noteikumi attiecībā uz 
neitralitātes principa iekļaušanu tiesību 
aktos, lai uzturētu atvērto internetu un 
izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības, ko rada atsevišķu 
dalībvalstu pasākumi. Kā norādīts Eiropas 
Parlamenta 2011. gada 17. novembra 
rezolūcijā par atklātu internetu un 
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tīmekļa neitralitāti Eiropā 2011/2866, 
interneta atklātā būtība ir galvenais 
konkurētspējas, ekonomikas izaugsmes, 
sociālās attīstības un inovāciju 
virzītājspēks, kas ir radījis iespaidīgu 
tiešsaistes lietojumprogrammu, satura un 
pakalpojumu attīstības līmeni un līdz ar to 
satura un pakalpojumu piedāvājuma un 
pieprasījuma pieaugumu, kā arī īpaši 
būtiski paātrinājis zināšanu, ideju un 
informācijas brīvu apriti, tostarp valstīs, 
kurās piekļuve brīviem plašsaziņas 
līdzekļiem ir ierobežota.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(46) Galalietotāju brīvība piekļūt 
informācijai un leģitīmam saturam un tos 
izplatīt, izmantot lietojumprogrammas un 
pēc savas izvēles izmantot pakalpojumus 
tiek ievērota Savienības un valstu 
saskanīgajos tiesību aktos. Ar šo regulu 
nosaka jebkuru to ierobežojumu robežas, 
ko attiecībā uz minēto brīvību piemēro 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji, 
bet neskar citus Savienības tiesību aktus, 
tostarp autortiesību noteikumus, 
Direktīvu 2000/31/EK par elektronisko 
tirdzniecību un Direktīvas 95/46/EK 
13. pantu un Direktīvas 2002/58/EK 
15. pantu, kurā noteikti ierobežojumi 
datplūsmas pārvaldības pasākumiem 
saistībā ar datu aizsardzību un privātumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
47. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeņiem, ir nepieciešama specializēto
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 

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

loma tādu jaunu pakalpojumu attīstībā kā 
iekārtu saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus 
šādai kārtībai būtu jāļauj publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem labāk 
sabalansēt datplūsmu un novērst tīkla 
pārblīvi. Tam savukārt nevajadzētu 
traucēt ne interneta attīstību, ne 
neitralitātes principa ievērošanu. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 
jāgarantē brīvība slēgt specializētu 
pakalpojumu līgumus par noteiktiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 
šādi kvalitātes raksturlielumu konkrētie 
līmeņi ir tehniski nepieciešami, lai varētu 
nodrošināt pakalpojumu, un šādi līgumi 
neietekmē internetpiekļuves pakalpojumu 
kvalitāti.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
brīvību lietot piekļuvi atklātajam 
internetam. Tāpēc valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāpiemēro uzraudzības un 
ziņošanas pienākums, un tām būtu 
jānodrošina publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāju atbilstība un tādu augstas 
kvalitātes nediskriminējošu 
internetpiekļuves pakalpojumu pieejamība, 
kurus būtiski nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Iespējamās internetpiekļuves 
vispārējo traucējumu novērtējumā valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu ņemt 
vērā tādus kvalitātes parametrus kā laika 
grafika un uzticamības parametrus 
(latentums, vibrācija, paketes 
pazaudēšana), tīkla sastrēgumu mērogs un 

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
brīvību lietot piekļuvi atvērtajam 
internetam. Tāpēc valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāpiemēro uzraudzības un 
ziņošanas pienākums, un tām būtu 
jānodrošina publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāju atbilstība un tādu augstas 
kvalitātes nediskriminējošu 
internetpiekļuves pakalpojumu pieejamība, 
kurus būtiski nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Valstu regulatīvajām 
iestādēm vajadzētu noteikt skaidrus un 
visaptverošus paziņošanas un tiesiskās 
aizsardzības mehānismus, kas paredzēti 
galalietotājiem, kuri tiek diskriminēti vai 
ierobežoti vai arī kuru tiešsaistes saturā, 
pakalpojumos vai lietojumprogrammās 
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ietekme, faktiskais ātrums pretstatā 
reklamētajam ātrumam, internetpiekļuves 
pakalpojuma sniegums salīdzinājumā ar 
specializētajiem pakalpojumiem un 
kvalitāte galalietotāju uztverē. Valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 
pilnvarām noteikt obligātās pakalpojumu 
kvalitātes prasības visiem vai atsevišķiem 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ja tas nepieciešams, lai 
novērstu vispārējus internetpiekļuves 
pakalpojumu kvalitātes 
traucējumus/pasliktināšanos.

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

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
58.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58a) Personas datu apstrādei, kas minēta 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā, 
ar ko nosaka pasākumus sakarā ar 
Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu 
un savienota kontinenta īstenošanu, jābūt 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra 
Direktīvu 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti1a, kas 
reglamentē personas datu apstrādi, kuru 
saskaņā ar šo regulu veic dalībvalstīs to 
kompetento iestāžu, jo īpaši dalībvalstu 
izraudzītu neatkarīgu publisko iestāžu, 
uzraudzībā, un saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
12. jūlija Direktīvu 2002/58/EK par 
personas datu apstrādi un privātās dzīves 
aizsardzību elektronisko komunikāciju 
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nozarē1b.

________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 95/46/EK (1995. gada 
24. oktobris) par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 
23.11.1995., 31. lpp.).
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 
12. jūlijs) par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē (OV L 201, 
31.7.2002., 37. lpp.).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
58.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58b) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā, ar ko nosaka pasākumus sakarā 
ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto 
tirgu un savienota kontinenta īstenošanu, 
minētajai personas datu apstrādei ir jābūt 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu 
(EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās 
un par šādu datu brīvu apriti.1a

__________________
1a OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
80.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80a) Šajā regulā tiek ievēroti ES tiesību 
aktu par datu aizsardzību principi un 
noteikumi.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) nodrošinātu, ka attiecībā uz visu 
interneta datplūsmu ir vienlīdzīga, 
nediskriminējoša vai neierobežojoša 
attieksme bez traucējumiem neatkarīgi no 
datu sūtītāja, saņēmēja, veida, satura, 
ierīces, pakalpojuma vai 
lietojumprogrammas;

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī regula neskar Direktīvu 95/46/EK 
un citus pastāvošos ES tiesību aktus par 
datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „nodrošinātas pakalpojumu kvalitātes 
(ASQ) savienojamības produkts” ir 

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

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) „tīkla neitralitāte” ir princips, kas 
paredz, ka visa interneta datplūsma tiek 
apstrādāta vienlīdzīgi, bez diskriminācijas, 
ierobežojumiem vai iejaukšanās, 
neatkarīgi no sūtītāja, saņēmēja, veida, 
satura, ierīces, pakalpojuma vai 
lietojumprogrammas;

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums, kuru 
sniedz slēgtos elektronisko sakaru tīklos, 
izmantojot interneta protokolu ar stingru 
piekļuves kontroli. Tas netiek laists tirgū 
vai izmantots kā atklātā interneta 
pakalpojuma aizstājējs un nav 
funkcionāli identisks pakalpojumiem, kas 
pieejami publiskā interneta piekļuves 
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pakalpojumu nelaiž tirgū un plaši 
neizmanto interneta piekļuves 
pakalpojuma aizstāšanas nolūkā;

pakalpojumā;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piederības dalībvalsts regulatīvā iestāde 
informāciju, ko tā saņēmusi saskaņā ar 
2. punktu, un visas saistībā ar šo 
informāciju veiktās izmaiņas saskaņā ar 3. 
punktu pārsūta attiecīgo 
uzņēmējdalībvalstu regulatīvajām iestādēm 
un BEREC birojam vienas nedēļas laikā 
pēc šādas informācijas vai jebkādu izmaiņu 
saņemšanas. BEREC birojs uztur publiski 
pieejamu reģistru par paziņojumiem, kas 
nosūtīti saskaņā ar šo regulu.

5. Piederības dalībvalsts regulatīvā iestāde 
informāciju, ko tā saņēmusi saskaņā ar 
2. punktu, un visas saistībā ar šo 
informāciju veiktās izmaiņas saskaņā ar 3. 
punktu pārsūta attiecīgo 
uzņēmējdalībvalstu regulatīvajām iestādēm 
un BEREC birojam vienas nedēļas laikā 
pēc šādas informācijas vai jebkādu izmaiņu 
saņemšanas. BEREC birojs uztur publiski 
pieejamu reģistru par paziņojumiem, kas 
nosūtīti saskaņā ar šo regulu. Neatkarīgi 
no BEREC biroja izraudzītā reģistra 
formāta (elektronisks vai drukāts 
dokuments), birojs veic atbilstīgus 
drošības pasākumus saistībā ar reģistra 
uzturēšanu saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 22. pantu.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Turklāt BEREC ir jāsniedz sakaru 
nodrošinātājiem Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 12. pantā paredzēto 
informāciju, kuru var izplatīt ar 
pakalpojumu sniedzēja piederības 
dalībvalsts regulatīvās iestādes 
starpniecību.
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Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) to noteikumu pilnīga ievērošana, kuri 
attiecas uz personas datu, privātuma, tīklu 
drošības un integritātes aizsardzību un 
pārredzamību atbilstīgi Savienības tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 19

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.

svītrots

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
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19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Grozījums Nr. 21

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 pielikumos minētos kritērijus un 
rādītājus. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 33. panta 2. punktā 
paredzēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr. 22

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, pievienojot 
aparatūru, un pašu izvēlētus
pakalpojumus, programmatūru un ierīces 
atbilstoši tīkla neitralitātes principam.

Grozījums Nr. 23

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.

Ar nosacījumu, ka līgumos pienācīgi 
ņemts vērā tīkla neitralitātes princips un 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojuma vai to īpašu veidu ziņā tie 
nav diskriminējoši, galalietotājiem ir 
tiesības slēgt vienošanās par atšķirīgu 
datu apjomu un pārraides ātrumu, ja viņi 
brīvprātīgi devuši konkrētu, uz 
informāciju balstītu piekrišanu.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galalietotājiem ir arī tiesības vienoties ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 
specializētu pakalpojumu nodrošināšanu. 
Ja šāda vienošanās ir noslēgta ar 
interneta piekļuves pakalpojumu 
nodrošinātāju, tad tas garantē, ka 
pakalpojumu uzlabotā kvalitāte nekaitē 
interneta piekļuves pakalpojumu 
veiktspējai, pieejamībai cenu ziņā vai 
kvalitātei atbilstoši tīkla neitralitātes 
principam.

Grozījums Nr. 25

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 

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

elektronisko sakaru nodrošinātāji var 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 
identiski pakalpojumiem, kuri ir pieejami 
publiskā interneta piekļuves pakalpojumā. 
Specializētu pakalpojumu sniegšana 
neietekmē interneta piekļuves pakalpojumu 
kvalitāti. Ja tīkla jaudu lieto gan interneta 
piekļuves pakalpojumiem, gan 
specializētajiem pakalpojumiem, šo 
pakalpojumu nodrošinātājs publicē 
skaidrus un nepārprotamus kritērijus, 
kuri ir pamatā šādai tīkla jaudas kopīgai 
lietošanai.

Grozījums Nr. 26

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:

Saskaņā ar tīkla neitralitātes principu
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 
gadījumos, kad tas ir obligāti nepieciešams 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu veikšanai. Datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumi ir 
pārredzami, nediskriminējoši un pilnīgi
samērīgi, tiem piemēro skaidrus, 
saprotamus un pieejamus atlīdzības 
mehānismus, un tie ir vajadzīgi, lai:
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) sniegtu skaidru un konkrētu 
informāciju par atļautajām sakaru 
pārbaudes metodēm;

Pamatojums

Priekšlikuma 23. panta 5. punktā paredzēti „datplūsmas racionālas pārvaldības pasākumi”, 
saskaņā ar kuriem interneta pakalpojumu sniedzēji varētu diskriminēt, pasliktināt, palēnināt 
vai bloķēt datplūsmu, bet tajā nav sniegta informācija par šādu pasākumu pamatā esošajām 
sakaru pārbaudes metodēm. Lai nodrošinātu noteiktību galalietotājiem attiecībā uz 
datplūsmas pārvaldības pasākumiem, kas ietekmē datu aizsardzību un privātumu, 23. panta 
5. punktā būtu jāsniedz skaidra informācija par sakaru pārbaudes metodēm.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 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;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 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 lietotājiem, kuri 
brīvprātīgi snieguši iepriekšēju, uz 
informāciju balstītu un skaidru piekrišanu 
šādiem ierobežojošiem pasākumiem.
Minētajai piekrišanai ir jābūt apzinātai, 
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konkrētai, nepārprotamai un brīvprātīgi 
sniegtai;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 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 no lietojumprogrammas 
neatkarīgus pasākumus ar nosacījumu, ka 
pret visu datplūsmu ir vienlīdzīga 
attieksme.

Grozījums Nr. 31

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 visas filtru pārbaudes vai 
analīzes metodes ir saskaņā ar privātuma 
un Savienības datu aizsardzības jomas 
tiesību aktiem. Pēc noklusējuma ar šādām 
metodēm izskata tikai galvenes 
informāciju. Šādā nolūkā apstrādāt 
sakaru saturu nav atļauts. Nekādā 
gadījumā neapstrādā jutīgus datus, kas 
noteikti Direktīvas 95/46/EK 8. panta 
1. punktā.

Grozījums Nr. 32

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 un 2. panta 
15. 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 un datu 
aizsardzības iestādēm tās arī pārrauga 
specializēto pakalpojumu ietekmi uz 
kultūru daudzveidību un inovāciju. Reizi 
gadā valstu regulatīvās iestādes ziņo 
Komisijai, BEREC un sabiedrībai par 
pārraudzību, ko tās veikušas, un 
attiecīgajiem secinājumiem. Minētajā 
uzraudzībā ievēro sakaru 
konfidencialitātes principu un neietver 
personas datu apstrādi.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valstu regulatīvās iestādes izveido 
skaidrus un visaptverošus paziņošanas un 
tiesiskās aizsardzības mehānismus 
galalietotājiem, kuri tiek diskriminēti vai 
ierobežoti, kuru tiešsaistes saturā, 
pakalpojumos vai lietojumprogrammās 
notiek iejaukšanās vai kuru tiešsaistes 
saturs, pakalpojumi vai 
lietojumprogrammas tiek bloķētas vai 
traucētas.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija pēc apspriešanās ar BEREC 
un citām iesaistītajām personām 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 
paredzēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji publicē pārredzamu, 
salīdzināmu, atbilstīgu un atjauninātu 
informāciju skaidri saprotamā un viegli 
pieejamā veidā, kā norādīts turpmāk, taču 
tas neattiecas uz individuālās sarunās 
apspriestiem piedāvājumiem:

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) skaidru un atbilstošu informāciju par 
pārbaudes paņēmieniem, ko izmanto 
datplūsmas pārvaldības pasākumos, kuri 
ieviesti 23. panta 5. punktā minēto mērķu 
īstenošanai, un to ietekmi uz lietotāju 
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privātuma un datu aizsardzības tiesībām;

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) ja saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
25. pantu noteikts pienākums —
galalietotāja iespēja izvēlēties, vai iekļaut 
savus personas datus un attiecīgos datus 
kādā sarakstā. Minētajā sarakstā iekļauto 
datu apstrādi veic saskaņā ar Direktīvas 
2002/58/EK 12. panta noteikumiem;

Pamatojums

Direktīvas 2002/58/EK 12. pantā paredzēts, ka galalietotājus informē par attiecīgā saraksta 
nolūku, kā arī tālākām iespējām izmantot viņu personas datus, pamatojoties uz meklēšanas 
iespējām, kas iestrādātas attiecīgajā sarakstā.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) informācija par pasākumiem, kas 
minēti 26. panta 1. punkta j) apakšpunktā, 
un to iespējamo ietekmi uz galalietotāju 
tiesībām uz privātumu un datu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji galalietotājiem piedāvā 

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

iespēju brīvi un bez maksas saņemt 
detalizētus rēķinus, ar nosacījumu, ka tiek 
pienācīgi ievērotas zvanītāju un sazvanīto 
abonentu tiesības uz privātumu.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) pievieno šādu 6.a pantu:

6.a pants

Viesabonēšanas mazumtirdzniecības 
maksu atcelšana

Sākot ar 2015. gada 1. jūliju, 
viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 
viesabonēšanas pakalpojumu saņēmējiem 
papildus mobilo sakaru pakalpojumu 
iekšzemes tarifiem nepiemēro 
papildmaksu nevienam veiktam vai 
saņemtam regulētam viesabonēšanas 
zvanam, nevienai nosūtītai regulētai 
viesabonēšanas īsziņai, nevienam 
nosūtītam viesabonēšanas multivides 
ziņojumam un nevienam izmantotam 
regulētam datu viesabonēšanas 
pakalpojumam, kā arī nepiemēro 
vispārēju maksu par galiekārtas vai
pakalpojuma izmantošanu ārvalstīs.

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 
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 
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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. 41

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 531/2012
7. pants – 1. un 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

4b) 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 
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. 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.”

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:LV:PDF)
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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 analysed 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. 42

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;
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– audiovizuālā satura pārraide; un

– no datplūsmas atkarīgas 
lietojumprogrammas.
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