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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikumā regulai, ar ko nosaka pasākumus saistībā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto 
tirgu, apkopoti desmit gadu laikā tapušie Savienības līmeņa normatīvie pasākumi, ar kuriem 
paredz bez ierobežojumiem un izmaksu ziņā lēti nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
piekļuvi elektronisko sakaru pakalpojumiem. Savienības tirgus ir sadalīts 28 atsevišķu ES 
dalībvalstu tirgos, kuri atšķiras licenču piešķiršanas, normatīvo prasību, frekvenču 
piešķiršanas un patērētāju aizsardzības ziņā. Šādai sadrumstalotībai ir negatīva ietekme. Tas 
jo īpaši traucē attīstīt pārrobežu pakalpojumus, rada lielākas izmaksas zvaniem starp 
Savienības dalībvalstīm un pastāvošo tirgu jaudas netiek pietiekami izmantotas. Pašreizējā 
situācija negatīvi ietekmē arī konkurētspēju un nodarbinātību, jo īpaši jomās, kurās 
konkurētspējas uzlabošanās ir atkarīga no sakariem un tādu integrētu pakalpojumu sniegšanas 
kā loģistikas, banku, transporta, mazumtirdzniecības, veselības aprūpes u.c. pakalpojumi. 

Reģionālās attīstības komiteja uzskata, ka šis regulas priekšlikums pozitīvi ietekmēs 
pierobežas reģionu attīstību un pastiprinās pārrobežu teritoriālo sadarbību. 

Reģionālās attīstības komiteja uzsver, ka Eiropas struktūrfondiem jau ir galvenā loma Eiropas 
digitālās programmas finansēšanā. Tādēļ tā uzskata, ka šīs regulas priekšlikums uzlabos 
publiskos ieguldījumus digitālajā jomā. 

Komisija ir paudusi gatavību paralēli regulas priekšlikumam, par ko ir šis atzinums, pieņemt 
arī ieteikumu, kura mērķis būtu īpaši sekmēt ieguldījumus ātrdarbīgos tīklos. Reģionālās 
attīstības komiteja prasa minēto ieteikumu satura ziņā paplašināt, lai nodrošinātu vispārēju 
digitālo pārklājumu visā Savienības teritorijā, tostarp tālākajos un salu reģionos. 

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Kā uzsvērts Eiropas Parlamenta 
Iekšpolitikas ģenerāldirektorāta 
Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas 
nodaļas (B direktorāts) pētījumā 
„Internets, digitālā programma un 
Eiropas reģionu ekonomiskā attīstība” 
(pētījums), ko publicēja 2013. gadā, 
svarīgs vai pat izšķirošs faktors ir IKT 
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pieņemšanas un uztvertspējas ziņā 
labvēlīga situācija un informācijas 
sabiedrības veidošana reģionos, jo tie ir 
priviliģēti IKT pieprasījuma rašanās ziņā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Vienota Eiropas elektronisko sakaru 
iekšējā tirgus izveidei un teritoriālās un 
sociālās kohēzijas stiprināšanai ir svarīgi, 
lai tiktu īstenota Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
5. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
noteiktā ieguldījumu prioritāte nolūkā 
paplašināt platjoslas pakalpojumu 
izvietojumu, sekmēt ātrgaitas tīklu 
attīstību un atbalstīt jauno tehnoloģiju un 
tīklu ieviešanu digitālās ekonomikas 
vajadzībām, kā arī lai viesiem Eiropas 
reģioniem sniegtu ieguldījumu iespējas 
šajā jomā, ko paredz arī tās pašas regulas 
4. pants.

__________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu un īpašiem noteikumiem 
attiecībā uz mērķi „Investīcijas izaugsmei 
un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu 
(EK) Nr. 1080/2006 (OV L 347, 
20.12.2013., 289. lpp).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Ieguldījumus jaunās paaudzes 
infrastruktūrās, bez kurām Savienības 
iedzīvotāji nevarēs izmantot jaunus, 
inovatīvus pakalpojumus, nedrīkst 
attiecināt tikai centrālajiem reģioniem, 
kuri ir blīvi apdzīvoti vai kuros 
ieguldījumi ir ļoti rentabli. Tos 
jāpaplašina arī attiecībā uz nomaļiem un 
tālākajiem reģioniem, kuri nav tik blīvi 
apdzīvoti un ir mazāk attīstīti, lai pretējā 
gadījumā vēl vairāk neveicinātu šo 
reģionu atpalicību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4d) Kā secināts pētījumā, reģionālais 
līmenis ir svarīgs, lai konstatētu 
informācijas sabiedrības piedāvātās 
iespējas un lai īstenotu plānus un 
programmas tās attīstībai. Pētījumā tāpat 
norādīts, ka dažādu pārvaldes līmeņu 
sadarbība rada lielu izaugsmes 
potenciālu. Augšupējā un lejupējā pieeja 
būtu jākombinē vai vismaz jāizstrādā 
paralēli, lai tādējādi sasniegtu mērķi par 
vienota digitālā tirgus izveidi.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 
sabiedriskais labums un būtisks resurss 

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

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

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)



AD\1016559LV.doc 7/14 PE524.757v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Ir jānodrošina arī labāka datu 
drošība galalietotājiem, kas izmanto 
bezvadu LAN piekļuves punktus, lai 
uzlabotu patērētāju uzticēšanos un ļautu 
attīstīties bezvadu platjoslas 
infrastruktūrai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 
izveidei nepieciešams arī likvidēt šķēršļus, 
lai galalietotājiem būtu piekļuve 
elektronisko sakaru pakalpojumiem visā 
Savienībā. Tāpēc valsts iestādēm 
nevajadzētu radīt vai uzturēt šķēršļus šādu 
pakalpojumu pārrobežu iegādei. Publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem 
nebūtu jāatsaka vai jāierobežo piekļuve
galalietotājiem vai jādiskriminē
galalietotāji valstspiederības dēļ vai tās 
dalībvalsts dēļ, kurā atrodas to dzīvesvieta. 
Tomēr diferencēšana būtu iespējama, 
pamatojoties uz objektīvi attaisnojamām 
cenu, riska un tirgus apstākļu atšķirībām, 
piemēram, pieprasījuma pārmaiņām un 
konkurentu noteiktajām cenām.

(43) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 
izveidei nepieciešams arī likvidēt šķēršļus, 
lai galalietotājiem būtu piekļuve 
elektronisko sakaru pakalpojumiem visā 
Savienībā. Tāpēc valstu iestādes nedrīkst
radīt vai saglabāt šķēršļus šādu 
pakalpojumu pārrobežu iegādei. Publisko
elektronisko sakaru nodrošinātāji nedrīkst 
ne atteikt, ne ierobežot galalietotājiem 
piekļuvi, ne arī diskriminēt galalietotājus
valstspiederības dēļ vai tās dalībvalsts dēļ, 
kurā atrodas to dzīvesvieta. Tomēr 
diferencēšana būtu iespējama, pamatojoties 
uz objektīvi attaisnojamām cenu, riska un 
tirgus apstākļu atšķirībām, piemēram, 
pieprasījuma pārmaiņām un konkurentu 
noteiktajām cenām, vienlaikus garantējot 
pārklājumu visā Savienības teritorijā, 
tostarp mazapdzīvotos, nomaļos vai mazāk 
attīstītos reģionos.

Grozījums Nr. 8

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

(44a) Nošķirtību, izolētību, zemu 
iedzīvotāju blīvumu, vāju patērētāju 
pieprasījumu un vietējo starpsavienojumu 
zonu esamību, kas raksturīga dažiem 
Eiropas reģioniem, jo īpaši tālākajiem 
reģioniem, nevar uzskatīt par objektīviem 
kritērijiem, lai pamatotu to, ka fiksēto un 
mobilo elektronisko sakaru nodrošinātāji 
piemēro augstākas tarifa likmes.

Pamatojums

Eiropas elektronisko sakaru tirgū, kuru vēlas īstenot ar regulu, visiem patērētājiem Eiropas 
Savienībā jānodrošina iespēja izmantot vienādus tarifus un nediskriminējošu piekļuvi 
elektronisko sakaru pakalpojumiem. Tieši tāpēc nošķirtībai, izolētībai, mazam iedzīvotāju 
blīvumam, vājam patērētāju pieprasījumam un vietējai starpsavienojumu zonai ar dažām 
valstīm nevajadzētu izraisīt augstākas likmes piemērošanu.  

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(49) Pastāv arī galalietotāju pieprasījums 
pēc pakalpojumiem un 
lietojumprogrammām, kam nepieciešams 
augstāks garantētas pakalpojumu kvalitātes 
līmenis, ko sniedz publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji, vai satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji. Šādi pakalpojumi cita starpā 
var ietvert pārraidi, izmantojot interneta 
protokolu (IP-TV), videokonferences un 
noteiktas lietojumprogrammas veselības 
jomā. Tāpēc galalietotājiem vajadzētu būt 
nodrošinātai brīvībai slēgt līgumus par 
paaugstinātās kvalitātes specializētu 
pakalpojumiem ar publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem vai arī satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem. Šādu specializēto 
pakalpojumu sniegšanas rezultātā 
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nevajadzētu samazināties 
internetpiekļuves vispārējai kvalitātei. 
Turklāt datplūsmas pārvaldības 
pasākumus nevajadzētu īstenot tā, ka tiek 
diskriminēti specializētie pakalpojumi, kas 
vai nu tieši konkurē ar interneta piekļuves 
pakalpojumu nodrošinātāja piedāvātajiem 
pakalpojumiem vai tiek piedāvāti kopā ar 
citiem uzņēmumiem, ja vien tam nav 
objektīvs pamatojums.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) dalībvalstis un valsts iestādes veic 
pasākumus, lai garantētu 
nediskriminējošu tarifu piemērošanu, 
publisko elektronisko sakaru tīklu 
izmantošanu un iedzīvotājiem piekļuvi 
elektronisko sakaru pakalpojumiem visā 
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Savienības teritorijā;

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmētu ieguldījumus un inovāciju 
jaunās un uzlabotās lielas jaudas 
infrastruktūrās, kas sniedzas cauri visai 
Savienībai un var apmierināt galalietotāju 
pieaugošo pieprasījumu;

c) sekmētu ieguldījumus un inovāciju 
jaunās un uzlabotās lielas jaudas 
infrastruktūrās, kas sniedzas cauri visai 
Savienībai un var apmierināt galalietotāju 
pieaugošo pieprasījumu, jo īpaši 
mazapdzīvotos, nomaļos un tālākajos 
reģionos;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Visiem elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, kas dibināti Eiropas 
Savienībā, ir tiesības nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 
visā Savienībā un īstenot tiesības, kas 
saistītas ar šādu tīklu un pakalpojumu 
nodrošināšanu ikvienā dalībvalstī, kurā tas 
darbojas.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot pienākumus, kas tām uzlikti 
saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem 
nolīgumiem, tostarp Starptautiskās 

1. Neskarot pienākumus, kas tām uzlikti 
saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem 
nolīgumiem, tostarp Starptautiskās 
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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.

Telesakaru savienības (ITU) noteikumiem 
par radiosakariem, valstu kompetentās 
iestādes, lai jo īpaši garantētu 12. panta 
īstenošanu, 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 bezvadu 
platjoslas sakaru joslu saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 15

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 šī panta 1. un 2. punktam.

Grozījums Nr. 16

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.
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Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka formulējums „objektīvi pamatota” ir neskaidrs, tādēļ rada 
pretēju efektu tam, ko tieši vēlas panākt ar šo pantu, proti, šāds formulējums paredz iespēju 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātājiem piemērot diskriminējošas piekļuves prasības vai 
nosacījumus.

Grozījums Nr. 17

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. Publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāji par tādu sakaru pakalpojumu 
izmantošanu Savienības iekšienē, kuru 
saņēmējs atrodas citā dalībvalstī, 
nepiemēro tarifus, kas:

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka formulējums „objektīvi pamatota” ir neskaidrs, tādēļ rada 
pretēju efektu tam, ko tieši vēlas panākt ar šo pantu, proti, šāds formulējums paredz iespēju 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātājiem piemērot diskriminējošas piekļuves prasības vai 
nosacījumus.

Grozījums Nr. 18

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. 

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. 
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Specializētu pakalpojumu sniegšana ne 
periodiski, ne pastāvīgi neietekmē 
interneta piekļuves pakalpojumu vispārējo 
kvalitāti.

Specializētu pakalpojumu sniegšana 
nekādā ziņā nedrīkst ietekmēt interneta 
piekļuves pakalpojumu kvalitāti, jo īpaši 
attālākajos reģionos, kuros platjoslas 
pieejamība ir ierobežotāka.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ar šo regulas priekšlikumu visā Savienībā vienoti jānovērš 
platjoslas pārslodze, ko rada specializēto pakalpojumu sniegšana. 

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Specializētu pakalpojumu sniegšana 
nekādā ziņā nesamazina interneta 
piekļuves pakalpojumu kvalitāti, jo īpaši 
tālākajos un mazapdzīvotos ziemeļu 
reģionos, kuros interneta piekļuves 
iespējas un kvalitāte parasti ir ierobežota.

Pamatojums

Tirgus parasti nespēj uzņemties atbildību par jaudīga interneta piekļuves nodrošināšanu 
tālākos un mazapdzīvotos reģionos. Interneta piekļuve minētajos reģionos ir īpaši svarīga, jo 
ir jāpārvar liels ģeogrāfiskais attālums. Piekļuve jaudīgam internetam ir būtiska tālākajos 
ziemeļu reģionos, kuros tūristu skaits dažos gadalaikos pat divdesmit reizes pārsniedz vietējo 
iedzīvotāju skaitu.
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