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_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 
1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Priekšlikums Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA 

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA 

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai 

par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanas izmaksu 
samazināšanai 

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

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

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 
1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Digitālā ekonomika ienes radikālas 
pārmaiĦas vienotā tirgus darbībā. Digitālā 

(1) Digitālā ekonomika ienes radikālas 
pārmaiĦas vienotā tirgus darbībā. Digitālā 
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ekonomika, pateicoties tās inovāciju 
potenciālam, ātrumam un pārrobežu 
ietekmei, var sekmēt vienotā tirgus 
integrāciju, to paceĜot jaunā līmenī. 
Savienība ir izvirzījusi redzējumu — tāda 
digitālā ekonomika, kas sniedz noturīgas 
ekonomiskās un sociālās priekšrocības, 
kuru pamatā ir mūsdienīgi tiešsaistes 
pakalpojumi un ātrdarbīgi interneta 
savienojumi. Augstas kvalitātes digitālā 
infrastruktūra ir praktiski visu mūsdienīgas 
un novatoriskas ekonomikas nozaru balsts, 
un tai ir stratēăiska nozīme sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā. Tāpēc visiem 
iedzīvotājiem un uzĦēmumiem jābūt 
iespējai iekĜauties digitālajā ekonomikā. 

ekonomika, pateicoties tās inovāciju 
potenciālam, ātrumam un pārrobežu 
ietekmei, var sekmēt vienotā tirgus 
integrāciju, to paceĜot jaunā līmenī. 
Savienība ir izvirzījusi redzējumu — tāda 
digitālā ekonomika, kas sniedz noturīgas 
ekonomiskās un sociālās priekšrocības, 
kuru pamatā ir mūsdienīgi tiešsaistes 
pakalpojumi un ātrdarbīgi interneta 
savienojumi. Augstas kvalitātes digitālā 
infrastruktūra ir praktiski visu mūsdienīgas 
un novatoriskas ekonomikas nozaru balsts, 
un tai ir stratēăiska nozīme sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā. Tāpēc visiem 
iedzīvotājiem, kā arī privātajam un 
publiskajam sektoram jābūt iespējai 
iekĜauties digitālajā ekonomikā. 

 
 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 
1.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  4 
Regulas priekšlikums 
2. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Atzīstot, ka ir svarīgi izvērst ātrdarbīgu 
platjoslas infrastruktūru, dalībvalstis ir 
apstiprinājušas vērienīgos mērėus, kas 
attiecībā uz platjoslu izvirzīti Komisijas 
paziĦojumā Eiropas Parlamentam, 

(2) Atzīstot, ka ātrdarbīgas platjoslas 
infrastruktūras izvēršanai ir izšėiroša 
nozīme, lai dalībvalstis varētu īstenot 
savas saistības attiecībā uz mērėiem 
platjoslas jomā, kuri izvirzīti Komisijas 
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Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reăionu komitejai 
"Eiropas digitalizācijas programma – 
digitalizācijas virzīta Eiropas izaugsme"29 
("Digitalizācijas programma"), proti, 
nodrošināt 100 % platjoslas pārklājumu 
ne vēlāk kā 2013. gadā un lielāku ātrumu 
– 30 Mb/s – visām mājsaimniecībām, pie 
tam vismaz 50 % mājsaimniecību − 
interneta pieslēgumu ar ātrumu vairāk 
nekā 100 Mb/s ne vēlāk kā 2020. gadā. 

paziĦojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reăionu komitejai 
"Eiropas digitalizācijas programma – 
digitalizācijas virzīta Eiropas izaugsme" 
("Digitalizācijas programma"), Šajā 
paziĦojumā noteikts, ka līdz 2020. gadam 
visiem Savienības iedzīvotājiem vajadzētu 
būt piekĜuvei internetam ar ātrumu vairāk 
nekā 30 Mb/s un 50 % vai vairāk 
Savienības mājsaimniecību abonētu 
pieslēgumu, kura datplūsmas ātrums ir 
vismaz 100 Mb/s. Tomēr, Ħemot vērā to, 
ka strauji attīstās tehnoloăijas, kas 
piedāvā arvien ātrākus interneta 
pieslēgumus, un pieaug pieprasījums pēc 
e-pakalpojumiem, minētie mērėi ir 
jāuzskata par absolūto minimumu, un 
Savienībai ir jānosaka vērienīgāki mērėi 
attiecībā uz platjoslu. 

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

29 COM(2010)0245 sk. arī Digitalizācijas 
programmas pārskatu, COM(2012)0784 
final. 

 
 
 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 
2.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Tā kā aplēses liecina, ka 2020. gadā 
internetam būs pieslēgti 50 miljardi ierīču 
un ka līdz 2017. gada beigām pasaules 
datu plūsma pieaugs 15 reižu; tā kā šo 
eksponenciālo platjoslas datplūsmas 
pieaugumu varēs nodrošināt tikai visas 
Savienības un katras dalībvalsts līmenī 
īstenota vērienīga politika, kas Ĝaus 
palielināt gan fiksēto, gan mobilo tīklu 
jaudu, lai Eiropa patiesi spētu panākt 
straujāku izaugsmi un lielāku 
konkurētspēju un produktivitāti; 
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Grozījums Nr.  6 
Regulas priekšlikums 
3. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 
 
 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 
3.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 
 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 
5. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Ātrdarbīgu fiksēto un bezvadu 
elektronisko sakaru tīklu izvēršanai visā 
Savienībā vajadzīgi ievērojami 
ieguldījumi, un lielu daĜu no tiem veido 

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

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 
6. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Var uzskatīt, ka lielu daĜu no šīm 
izmaksām rada izvēršanas procesa 
neefektivitāte, kas saistīta ar esošās pasīvās 
infrastruktūras (piemēram, kanālu, 
cauruĜu, kabeĜu aku, sadales skapju, 
balstu, mastu, antenu iekārtu, torĦu un 
citu balsta konstrukciju) izmantošanu, 
trūkumiem inženiertehnisko darbu 
koordinēšanā, apgrūtinošām 
administratīvām atĜauju piešėiršanas 
procedūrām un trūkumiem tīklu 
ierīkošanā ēkas iekšpusē. 

(6) Var uzskatīt, ka lielu daĜu no šīm 
izmaksām rada izvēršanas procesa 
neefektivitāte, kas saistīta ar esošās pasīvās 
infrastruktūras izmantošanu, trūkumiem 
inženiertehnisko darbu koordinēšanā, 
apgrūtinošām administratīvām atĜauju 
piešėiršanas procedūrām, nopietniem 
finansiāliem šėēršĜiem un realizējamu 
uzĦēmējdarbības plānu trūkumu attiecībā 
uz platjoslas infrastruktūras ieviešanu 
lauku apvidos. 

 

Grozījums Nr.  10 
Regulas priekšlikums 
7. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(7) Pasākumiem, kuru mērėis ir efektīvāk 
izmantot esošo infrastruktūru un samazināt 
izmaksas un šėēršĜus jaunu 
inženiertehnisko darbu veikšanā, vajadzētu 
ievērojami veicināt ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu ātru un plašu izvēršanu, 
novecojušu tīklu aizstāšanu un pāreju uz 
nākamās paaudzes piekĜuvi, vienlaikus 
saglabājot efektīvu konkurenci, lai 
nelabvēlīgi neietekmētu esošo publisko 
infrastruktūru drošumu, drošību un 
netraucētu darbību. 
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Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 
9. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 
 
 

Grozījums Nr.  12 
Regulas priekšlikums 
11. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji, jo īpaši jaunienācēji, varētu 
panākt daudz lielāku efektivitāti, atkārtoti 
izmantojot esošo fizisko infrastruktūru, 
tostarp citu komunālo pakalpojumu 
infrastruktūru, elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanai, jo īpaši teritorijās, kur nav 
pieejams piemērots elektronisko sakaru 
tīkls vai kur jaunas fiziskās infrastruktūras 
izbūve varētu izrādīties ekonomiski 
neizdevīga. Turklāt sinerăija starp nozarēm 
var ievērojami samazināt nepieciešamību 
veikt inženiertehniskos darbus elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanai un līdz ar to arī ar 
šiem darbiem saistītās sociālās un vides 

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

sociālās un vides izmaksas, ko rada, 
piemēram, piesārĦojums, traucējumi un 
satiksmes sastrēgumi. Tāpēc šī regula būtu 
jāpiemēro ne tikai elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, bet arī visiem īpašniekiem 
vai tiesību turētājiem, kuri ir tiesīgi 
izmantot plašu un visuresošu fizisko 
infrastruktūru, kas ir piemērota 
elektronisko sakaru tīklu elementu 
izvietošanai, piemēram, elektroenerăijas, 
gāzes, ūdensapgādes un kanalizācijas un 
drenāžas sistēmas, kā arī  siltumapgādes 
un transporta pakalpojumu fiziskos tīklus. 

 

Grozījums Nr.  13 
Regulas priekšlikums 
12. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(12) ĥemot vērā šādu tīklu fizisko objektu 
zemo diferenciācijas pakāpi, nereti tajos 
var vienlaikus izvietot dažādus 
elektronisko sakaru tīkla elementus, tostarp 
tos, kas atbilstīgi tehnoloăiskās neitralitātes 
principam spēj nodrošināt ātrdarbīgas un 
īpaši ātrdarbīgas platjoslas piekĜuves 
pakalpojumus, neietekmējot galvenā 
pakalpojuma sniegšanu un pielāgošanas 
izmaksas saglabājot iespējami zemākas. 
Tādējādi fizisko infrastruktūru, kas 
paredzēta tikai citu tīkla elementu 
izvietošanai, bet kas nav aktīvs tīkla 
elements, principā var izmantot 
elektronisko sakaru kabeĜu, iekārtu vai 
jebkādu citu elektronisko sakaru tīklu 
elementu izvietošanai, ja infrastruktūras 
īpašniekiem nav nekādu drošības 
problēmu vai turpmāku uzĦēmējdarbības 
interešu. Neskarot ar galvenā pakalpojuma 
sniegšanu saistītu konkrētu vispārējo 
interešu mērėu īstenošanu, būtu jāsekmē 
sinerăija starp tīklu operatoriem, iekĜaujot 
arī visas pieejamās tehnoloăijas, lai 
vienlaikus palīdzētu sasniegt 
Digitalizācijas programmas mērėus. 
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Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 
13. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 
 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 
15. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Ja elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātāji pieprasa piekĜuvi noteiktā 
teritorijā, tīklu operatoriem būtu jādara 
pieejams piedāvājums par savu objektu 
koplietošanu saskaĦā ar taisnīgiem 
noteikumiem un nosacījumiem, tostarp 
attiecībā uz cenu, ja vien piekĜuve nav 
atteikta objektīvu iemeslu dēĜ. Atkarībā no 

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

apstākĜiem šādas piekĜuves piešėiršanas 
nosacījumus varētu ietekmēt vairāki 
faktori, piemēram: jebkādas papildu 
uzturēšanas un pielāgošanas izmaksas; 
jebkāda ietekme uz jaudu un sniegumu 
saistībā ar galvenā pakalpojuma 
sniegšanu; jebkādi profilaktiski 
aizsardzības pasākumi, kuri jāpieĦem, lai 
samazinātu negatīvu ietekmi uz tīkla 
drošumu, drošību un integritāti; jebkāds 
īpašs atbildības regulējums kaitējuma 
gadījumā; jebkādu infrastruktūras izbūvei 
piešėirtu publisko subsīdiju izmantošana, 
tostarp īpaši noteikumi un nosacījumi, kas 
saistīti ar subsīdijām vai atbilstīgi Eiropas 
Savienības tiesību aktiem paredzēti valstu 
tiesību aktos; spēja nodrošināt 
infrastruktūras jaudu, lai izpildītu 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
pienākumus, jebkādi ierobežojumi, kas 
izriet no valsts noteikumiem, kuru mērėis 
ir aizsargāt vidi, sabiedrības veselību, 
valsts drošību vai sasniegt pilsētu un lauku 
plānošanas mērėus. Papildu izmaksas, kas 
saistītas ar gaidāmajiem tīklu 
inženiertehniskajiem darbiem, neatkarīgi 
no tā, kurš sāka minētos darbus, un 
elektronisko sakaru tīklu elementiem, var 
attiecināt uz tiem uzĦēmumiem, kuriem 
pieder attiecīgie elektronisko sakaru tīklu 
elementi. 

 

Grozījums Nr.  16 
Regulas priekšlikums 
16. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

struktūrai būtu jāĦem vērā fiziskajā 
infrastruktūrā veiktie ieguldījumi, valsts 
līdzekĜu noplūdes iespējamība un jebkādu 
to attiecīgo ekonomisko regulatoru 
uzskati, kuri regulē konkrētās 
infrastruktūras nozares un visas papildu 
izmaksas, kas rodas nodrošinot šo 
piekĜuvi. Konkrētajā gadījumā, attiecībā uz 
piekĜuvi elektronisko sakaru tīklu 
operatoru fiziskajai infrastruktūrai, šajā 
infrastruktūrā veiktie ieguldījumi var tiešā 
veidā sekmēt Eiropas digitalizācijas 
programmas mērėu sasniegšanu, un 
„parazitēšana” var ietekmēt konkurenci 
lejupējā tirgū. Tāpēc attiecībā uz visiem 
pienākumiem nodrošināt piekĜuvi būtu 
jāĦem vērā šo ieguldījumu ekonomiskā 
dzīvotspēja, ko nosaka atbilstīgi 
iespējamajam ieguldījumu atdeves 
grafikam. Strīdu izšėiršanas struktūrām 
arī būtu jāĦem vērā jebkāda piekĜuves 
iespējamā ietekme uz jaudu un sniegumu 
saistībā ar galvenā pakalpojuma 
nodrošināšanu, piekĜuves iespējamā 
ietekme uz konkurenci lejupējā tirgū, tīkla 
aktīvu amortizācija piekĜuves pieprasīšanas 
laikā, iespējamais veikto ieguldījumu 
ekonomiskais pamatojums, jo īpaši nesen 
izbūvētās fiziskajās infrastruktūrās, ko 
izmanto ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanai, un visi 
piedāvājumi piekĜuves pieprasītājam 
izvēršanu veikt kopīgi. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 
20. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Ja rodas strīdi par ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu izvēršanas nolūkā 
vajadzīgo piekĜuvi informācijai par 
fiziskajām infrastruktūrām, vienotajam 
informācijas centram būtu jāspēj šādus 
strīdus atrisināt, izmantojot saistošus 
lēmumus un nevienai no pusēm neliedzot 

(20) Ja rodas strīdi par ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu izvēršanas nolūkā 
vajadzīgo piekĜuvi informācijai par 
fiziskajām infrastruktūrām, kompetentajam 
vienotajam informācijas centram būtu 
jāspēj šādus strīdus atrisināt, izmantojot 
saistošus lēmumus un nevienai no pusēm 
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ierosināt lietu tiesā. neliedzot ierosināt lietu tiesā.  

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 
26. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

gatavas ēkas infrastruktūras un/vai 
koncentrācijas punkta izvēršanas papildu 
izmaksas būtu pamatotas. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 
26.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26a) Būtu jāievieš jauns Savienības 
marėējums ,,Gatavs platjoslas 
pakalpojumiem” ēkām un dzīvokĜiem, lai 
palīdzētu pircējiem un īrniekiem noteikt 
ēkas, kurās ir pieejami ātrdarbīgi 
elektronisko sakaru tīkli. Savienības 
marėējumam ,,Gatavs platjoslas 
pakalpojumiem” vajadzētu būt 
brīvprātīgam marėējumam, kas veicina 
ēku iekšējo infrastruktūru gatavību 
ātrdarbīgiem sakariem. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 
30. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Neatkarīgi no tā, kuru struktūru 
dalībvalsts izraugās strīdu izšėiršanai, šai 
struktūrai būtu jānodrošina objektivitāte un 
neatkarība attiecībā pret iesaistītajām 
personām. Turklāt izraudzīto iestāžu rīcībā 
vajadzētu būt pienācīgiem resursiem un 
pilnvarām piemērot sankcijas gadījumos, 
kad nav izpildīti pieĦemtie lēmumi.  

(30) Neatkarīgi no tā, kuru struktūru 
dalībvalsts izraugās strīdu izšėiršanai, šai 
struktūrai būtu jānodrošina objektivitāte un 
neatkarība attiecībā pret iesaistītajām 
personām. Turklāt izraudzīto iestāžu rīcībā 
vajadzētu būt pienācīgām prasmēm, 
resursiem un pilnvarām piemērot sankcijas 
gadījumos, kad nav izpildīti pieĦemtie 
lēmumi.  

Grozījums Nr.  21 
Regulas priekšlikums 
2. pants – 2. daĜa –1. apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) „tīkla operators” ir elektronisko sakaru 
tīkla nodrošinātājs, kā arī uzĦēmums, kurš 

(1) „tīkla operators” ir elektronisko sakaru 
tīkla nodrošinātājs, kā arī uzĦēmums, kurš 
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nodrošina fizisko infrastruktūru, kas 
izveidota nolūkā sniegt gāzes un 
elektroenerăijas ražošanas, transportēšanas 
vai sadales pakalpojumus, tostarp 
sabiedrisko vietu apgaismošanas 
pakalpojumus, siltumapgādes un 
ūdensapgādes pakalpojumus, tostarp 
notekūdeĦu un kanalizācijas izvadīšanas 
vai attīrīšanas pakalpojumus, kā arī 
transporta pakalpojumus, aptverot 
dzelzceĜu, autoceĜus, ostas un lidostas; 

nodrošina fizisko infrastruktūru, kas 
izveidota nolūkā sniegt gāzes un 
elektroenerăijas ražošanas, transportēšanas 
vai sadales pakalpojumus, tostarp 
sabiedrisko vietu apgaismošanas 
pakalpojumus, siltumapgādes un 
ūdensapgādes pakalpojumus, tostarp 
notekūdeĦu un kanalizācijas izvadīšanas 
vai attīrīšanas, drenāžas sistēmu un 
transporta pakalpojumus, 

 
 

Grozījums Nr.  22 
Regulas priekšlikums 
2. pants – 2. daĜa – 2. apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(2) „fiziskā infrastruktūra” ir tīkla 
neaktīvais elements, piemēram, caurules, 
masti, kanāli, kontrolkameras, kabeĜu akas, 
sadales skapji, ēkas vai ēku ievadi, antenu 
iekārtas, torĦi un balsti un ar tiem saistītie 
objekti, izĦemot elementus, ko izmanto 
lietošanai cilvēka uzturā paredzētā 
dzeramā ūdens piegādei; 

 
 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 
2. pants – 2. daĜa – 3. apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 
2. pants – 2. daĜa – 10.a apakšpunkts (jauns) 



 

 
 PE529.685/ 14 

 LV 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 
 

Grozījums Nr.  25 
Regulas priekšlikums 
3. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Ikvienam tīkla operatoram ir tiesības 
piedāvāt piekĜuvi savai fiziskajai 
infrastruktūrai, lai tajā izvērstu ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus, 
vienlaikus garantējot tīkla drošumu un 
drošību; un atbilstoši — elektronisko 
sakaru tīkla operatoriem ir tiesības 
piedāvāt piekĜuvi savai fiziskajai 
infrastruktūrai, lai tajā izvērstu citus 
tīklus, ja šai izvēršanai ir piekrituši 
īpašnieki un kompetentās iestādes. 

 

Grozījums Nr.  26 
Regulas priekšlikums 
3. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2. Ja no uzĦēmuma, kuram atĜauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
saĦemts īpašs rakstisks pieprasījums, 
ikvienam tīkla operatoram atbilstīgi tīkla 
jaudas pieejamībai ir pienākums izpildīt 
visus pamatotus pieprasījumus par piekĜuvi 
tā fiziskajai infrastruktūrai saskaĦā ar 
taisnīgiem noteikumiem un nosacījumiem, 
tostarp attiecībā uz cenu un ar 
nosacījumu, ka nevar rasties problēmas 
saistībā ar tīkla drošību un drošumu, kā 
arī Ħemot vērā savstarpīguma principu, 
nolūkā izvērst ātrdarbīgu elektronisko 
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sakaru tīklu elementus. Tīkla 
nodrošinātāju pienākums apmierināt 
visus pamatotos pieprasījumus par 
piekĜuvi saskaĦā ar taisnīgiem 
noteikumiem un nosacījumiem 
nedrīkstētu būt pretrunā to pienākumam 
ievērot Savienības noteikumus attiecībā 
uz valsts atbalstu gadījumā, ja valdība 
finansē vai nodrošina ieguldījumu 
infrastruktūrā. 

 Iesaistītajām iestādēm vajadzētu saskaĦot 
savus principus attiecībā uz noteikumu un 
nosacījumu noteikšanu un līdz 
[Publikāciju birojs – ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu + 
12 mēneši] rīkot apspriedes ar tīklu 
operatoriem vai viĦu apvienībām. 

 
 
 

Grozījums Nr.  27 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 
 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 3. punkts – 1. daĜa – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Jebkuru atteikumu piešėirt piekĜuvi 
pamato ar objektīviem kritērijiem, kas jo 
īpaši var attiekties uz: 

3. Jebkuru atteikumu piešėirt piekĜuvi 
pamato ar objektīviem kritērijiem, 
piemēram: 
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Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 3. punkts – 1. daĜa – aa apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) drošumu un sabiedrības veselību; 

 
 

Grozījums Nr.  30 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ab) svarīgu valsts infrastruktūras objektu 
drošību; 

 

Grozījums Nr.  31 
Regulas priekšlikums 
3. pants – 3. punkts – 1. daĜa – b apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 
 

Grozījums Nr.  32 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) jebkura jau izvērsta tīkla integritāti un 
drošību; 

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

 
 

Grozījums Nr.  33 

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

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

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

 
 

Grozījums Nr.  34 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 
 

Grozījums Nr.  35 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 
 

Grozījums Nr.  36 

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

 (eb) augstu fiziskās drošības risku 
strādājošajiem saskarē ar citām 
infrastruktūrām, nevis tām, ar kurām 
viĦus sākotnēji apmācīja darboties; 

 
 

Grozījums Nr.  37 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 
 

Grozījums Nr.  38 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ed) tādu plānoto alternatīvu risinājumu 
pieejamību, kurus izmantojot var 
nodrošināt vairumtirdzniecības piekĜuvi 
fiziskajai tīkla infrastruktūrai, ja ir spēkā 
valsts plāni par Eiropas dzelzceĜa 
satiksmes vadības sistēmas izvēršanu; 

 
 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 3. punkts – 1. daĜa – ef apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ef) apstākĜiem, kad piekĜuves piešėiršana 
pazemes transporta sistēmām var 
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nelabvēlīgi ietekmēt ilgtermiĦa 
ieguldījumus un pilnveidošanu un/vai var 
radīt satiksmes traucējumus, kas var radīt 
nesamērīgu ekonomisko ietekmi; 

 
 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 3. punkts – 1. daĜa – eg apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (eg) pastāv ekskluzīvi līguma noteikumi 
starp tīklu operatoriem un to klientiem; 

 

Grozījums Nr.  41 
Regulas priekšlikums 
3. pants – 3. punkts – 2. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Jebkura atteikuma iemeslus tīkla operators 
norāda viena mēneša laikā pēc rakstiska 
piekĜuves pieprasījuma saĦemšanas. 

Jebkura atteikuma iemeslus tīkla operators 
norāda trīs mēnešu laikā pēc rakstiska 
piekĜuves pieprasījuma saĦemšanas. 

 

Grozījums Nr.  42 
Regulas priekšlikums 
3. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šā panta 4. punktā minētā valsts strīdu 
izšėiršanas struktūra, pilnībā ievērojot 
proporcionalitātes principu, iespējami īsākā 
termiĦā un katrā ziĦā četru mēnešu laikā 
izdod saistošu lēmumu, lai atrisinātu strīdu, 
kas radies 4. punktā minētajā situācijā, 
tostarp nosakot taisnīgus noteikumus, 
nosacījumus un vajadzības gadījumā cenu 
un nevienai no pusēm neliedzot ierosināt 
lietu tiesā. Strīdu izšėiršanas struktūra 
visos gadījumos, nosakot cenu, Ħem vērā 
pieprasītās piekĜuves ietekmi uz 
uzĦēmējdarbības plānu, kam atbilstīgi 
ieguldījumus veicis tīkla operators, kuram 

5. Šā panta 4. punktā minētā valsts strīdu 
izšėiršanas struktūra, pilnībā ievērojot 
proporcionalitātes principu, iespējami īsākā 
termiĦā un katrā ziĦā četru mēnešu laikā 
izdod saistošu lēmumu, lai atrisinātu strīdu, 
kas radies 4. punktā minētajā situācijā, 
tostarp, vajadzības gadījumā, ieteikumu 
par noteikumiem, nosacījumiem un cenu 
un nevienai no pusēm neliedzot ierosināt 
lietu tiesā. Jebkurā cenā, ko noteikusi 
strīdu izšėiršanas struktūra vai kas 
paredzēta tiesību avotos valsts atbalsta 
jomā, valsts infrastruktūras paziĦojumā, 
dalībvalstu infrastruktūras finansēšanas 
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šī piekĜuve ir pieprasīta; jo īpaši tas attiecas 
uz nesen izbūvētām fiziskajām 
infrastruktūrām, ko izmanto ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanai. 

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

 
 

Grozījums Nr.  43 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 
 

Grozījums Nr.  44 
Regulas priekšlikums 
4. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai pieprasītu piekĜuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaĦā ar 3. pantu, visiem 
uzĦēmumiem, kuriem atĜauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības ar 
vienotā informācijas centra starpniecību 
pēc pieprasījuma piekĜūt šādam 

Lai pieprasītu piekĜuvi fiziskajai 
infrastruktūrai saskaĦā ar 3. pantu, visiem 
uzĦēmumiem, kuriem atĜauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir tiesības ar 
vienotā informācijas centra starpniecību 
pēc pamatota pieprasījuma, lai turpmāk 
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informācijas kopuma minimumam par 
jebkura tīkla operatora esošo fizisko 
infrastruktūru: 

nodrošinātu labākus telesakaru 
pakalpojumus, piekĜūt šādam informācijas 
kopuma minimumam par jebkura tīkla 
operatora esošo fizisko infrastruktūru, ja 
tas neietekmē tīkla drošumu, integritāti 
un drošību: 

(a) atrašanās vieta, maršruts un 
ăeogrāfiskās koordinātas; 

(a) atrašanās vieta, maršruts un 
ăeogrāfiskās koordinātas; 

(b) infrastruktūras izmērs, veids un 
pašreizējais izmantojums; 

(b) infrastruktūras izmērs, veids un 
pašreizējais izmantojums; 

(c) īpašnieka vai fiziskās infrastruktūras 
izmantošanas tiesību turētāja nosaukums 
un kontaktinformācija. 

(c) īpašnieka vai fiziskās infrastruktūras 
izmantošanas tiesību turētāja nosaukums 
un kontaktinformācija. 

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

UzĦēmums, kas pieprasa piekĜuvi, precīzi 
norāda attiecīgo teritoriju, kurā paredzēts 
izvērst ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus, un tāpēc uzĦēmums saĦem 
piekĜuvi tikai konkrētās ăeogrāfiskās 
teritorijas datiem. 

 PiekĜuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju piešėir nekavējoties, 
izmantojot elektroniskos līdzekĜus, saskaĦā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem. Vienotais 
informācijas centrs piekĜuvi informācijas 
minimumam var ierobežot tikai tad, ja tas 
nepieciešams saistībā ar tīklu drošību un 
integritāti vai ekspluatācijas noslēpumiem 
un komercnoslēpumiem. 

PiekĜuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju piešėir savlaicīgi, 
izmantojot elektroniskos līdzekĜus, saskaĦā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pilnībā pārredzamiem nosacījumiem, 
ievērojot konfidencialitātes principu. 
Vienotais informācijas centrs informē 
attiecīgo tīkla operatoru par apmaiĦu ar 
informāciju. 

 Vienotais informācijas centrs piekĜuvi 
informācijas minimumam var ierobežot 
tad, ja tas nepieciešams saistībā ar tīklu 
drošību un integritāti vai ekspluatācijas 
noslēpumiem un komercnoslēpumiem un 
ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu 
sabiedrības un iedzīvotāju pamatintereses 
saskaĦā ar valsts tiesību aktiem. 

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

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

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

 
 

Grozījums Nr.  45 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 PiekĜuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju piešėir nekavējoties, 
izmantojot elektroniskos līdzekĜus, saskaĦā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem. Vienotais 
informācijas centrs piekĜuvi informācijas 
minimumam var ierobežot tikai tad, ja tas 
nepieciešams saistībā ar tīklu drošību un 
integritāti vai ekspluatācijas noslēpumiem 
un komercnoslēpumiem. 

PiekĜuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju piešėir nekavējoties, 
izmantojot elektroniskos līdzekĜus, saskaĦā 
ar samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem. Vienotais 
informācijas centrs piekĜuvi informācijas 
minimumam var ierobežot tikai tad, ja tas 
nepieciešams saistībā ar tīklu drošību un 
integritāti vai ekspluatācijas noslēpumiem 
un komercnoslēpumiem. Lai garantētu 
valsts drošību un tīkla un/vai tā daĜu 
noteiktu elementu drošību un integritāti, 
dalībvalstis var dažām jomām nenoteikt 
prasību piešėirt informācijas minimumu 
elektroniskā formātā. Tādā gadījumā 
piekĜuve informācijas minimumam var 
attiekties tikai uz pārbaudi tīkla operatora 
birojā. Par visiem šādiem pasākumiem 
paziĦo Komisijai. 

 

Grozījums Nr.  46 
Regulas priekšlikums 
4. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Visas publiskā sektora iestādes, kuru 
rīcībā ir elektroniskā formātā sagatavots 
1. punktā minētais informācijas minimums 
par tīkla operatora fizisko infrastruktūru, 
savu pilnvaru robežās, izmantojot 
elektroniskos līdzekĜus, dara to pieejamu 

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

vienotajam informācijas centram līdz 
[Publikāciju birojs – ierakstīt precīzu 
datumu: šīs regulas spēkā stāšanās datums 
+ 6 mēneši]. Visus šādas informācijas 
papildinājumus un jaunu 1. punktā minēto 
informācijas minimumu, ko saĦēmusi 
publiskā sektora iestāde, ievērojot 
konfidencialitātes principu, dara 
pieejamus vienotajam informācijas centram 
viena mēneša laikā pēc attiecīgās 
informācijas saĦemšanas. Vienotais 
informācijas centrs informē attiecīgo tīkla 
operatoru par apmaiĦu ar informāciju. 

 
 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja 1. punktā minētais informācijas 
minimums nav publiskā sektora iestāžu 
rīcībā, kā noteikts 2. punktā, pēc vienotā 
informācijas centra īpaša pieprasījuma 
ikviens tīkla operators elektroniski dara 
pieejamu 1. punktā minēto informācijas 
minimumu par savu fizisko infrastruktūru 
viena mēneša laikā pēc pieprasījuma 
saĦemšanas. Tīkla operators dara 
pieejamus vienotajam informācijas centram 
visus informācijas minimuma 
papildinājumus viena mēneša laikā no 
fiziskā tīkla faktiskās pārveidošanas, 
atbilstīgi kurai mainīts šis informācijas 
minimums. 

3. Ja 1. punktā minētais informācijas 
minimums nav publiskā sektora iestāžu 
rīcībā, kā noteikts 2. punktā, pēc vienotā 
informācijas centra īpaša rakstiska 
pieprasījuma ikviens tīkla operators par 
attiecīgo teritoriju saistībā ar uzĦēmumu, 
kuram ir atĜauts nodrošināt elektronisko 
sakaru tīklus, attiecībā uz iespējamu 
ātrgaitas ierīkošanu, elektroniski dara 
pieejamu 1. punktā minēto informācijas 
minimumu par savu fizisko infrastruktūru 
viena mēneša laikā pēc pieprasījuma 
saĦemšanas. Tīkla operators dara 
pieejamus vienotajam informācijas centram 
visus informācijas minimuma 
papildinājumus viena gada laikā no fiziskā 
tīkla faktiskās pārveidošanas, atbilstīgi 
kurai mainīts šis informācijas minimums. 
Informācijas publiskošanas vai 
atjaunināšanas procedūras nodrošina to, 
ka tīkla operatoram nav jāsedz ar 
minētajām darbībām saistītās izmaksas. 
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Grozījums Nr.  48 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Ievērojot ierobežojumus saistībā ar 
tīklu drošību vai ekspluatācijas 
noslēpumiem un komercnoslēpumiem, 
vienotais informācijas centrs var pēc 
pieprasījuma vai ar tīmekĜa vietnes 
starpniecību privātpersonām piedāvāt 
piekĜuvi informācijas minimumam par 
norādīto teritoriju. Lai gan ar vienotā 
informācijas centra starpniecību personas 
par administratīvu samaksu vai bez tās 
var iegūt minēto informāciju, tā bez 
maksas ir jāsniedz attiecīgā īpašuma vai 
zemes īpašniekam vai tā īpašuma 
īpašniekam, kas atrodas blakus 
attiecīgajam īpašumam. 

 

Grozījums Nr.  49 
Regulas priekšlikums 
4. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja 1. punktā minētais informācijas 
minimums nav pieejams ar vienotā 
informācijas centra starpniecību, tīklu 
operatori nodrošina piekĜuvi šādai 
informācijai pēc tā uzĦēmuma īpaša 
rakstiska pieprasījuma, kuram atĜauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus. 
Pieprasījumā precīzi norāda attiecīgo 
teritoriju, kurā paredzēts izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus. 
PiekĜuvi informācijai piešėir viena mēneša 
laikā pēc rakstiska pieprasījuma 
saĦemšanas saskaĦā ar samērīgiem, 
nediskriminējošiem un pārredzamiem 
nosacījumiem, neskarot atbilstīgi 
1. punktam noteiktos ierobežojumus. 

4. Ja 1. punktā minētais informācijas 
minimums nav pieejams ar vienotā 
informācijas centra starpniecību, tīklu 
operatori nodrošina piekĜuvi šādai 
informācijai pēc tā uzĦēmuma īpaša 
rakstiska pieprasījuma, kuram atĜauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus. 
Pieprasījumā precīzi norāda attiecīgo 
teritoriju, kurā paredzēts izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus. 
PiekĜuvi informācijai piešėir viena mēneša 
laikā pēc rakstiska pieprasījuma 
saĦemšanas saskaĦā ar samērīgiem, 
nediskriminējošiem un pārredzamiem 
nosacījumiem, neskarot atbilstīgi 
1. punktam noteiktos ierobežojumus. 
Informācijas publiskošanas procedūras 
nodrošina to, ka tīkla operatoram nav 
jāsedz ar minēto darbību saistītās 
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izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  50 
Regulas priekšlikums 
4. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 

Grozījums Nr.  51 
Regulas priekšlikums 
4. pants – 6. punkts – 1. daĜa – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja no uzĦēmuma, kuram atĜauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir saĦemts īpašs 
rakstisks pieprasījums, ikviens tīkla 
operators dara pieejamu turpmāk minēto 
informācijas kopuma minimumu par 
notiekošajiem vai plānotajiem 
inženiertehniskajiem darbiem, kas saistīti 
ar fizisko infrastruktūru, attiecībā uz 
kuriem atĜauja ir piešėirta, atĜaujas 
piešėiršanas procedūra ir uzsākta vai pirmo 
atĜaujas pieprasījumu kompetentajām 
iestādēm paredzēts iesniegt nākamajos 
sešos mēnešos: 

Ja no uzĦēmuma, kuram atĜauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir saĦemts īpašs 
rakstisks pieprasījums, ikviens tīkla 
operators dara pieejamu turpmāk minēto 
informācijas kopuma minimumu par 
notiekošajiem vai plānotajiem 
inženiertehniskajiem darbiem, kas saistīti 
ar fizisko infrastruktūru, attiecībā uz 
kuriem atĜauja ir piešėirta, atĜaujas 
piešėiršanas procedūra ir uzsākta vai pirmo 
atĜaujas pieprasījumu kompetentajām 
iestādēm paredzēts iesniegt nākamajos 
četros mēnešos: 
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(a) atrašanās vieta un darbu veids; (a) atrašanās vieta un darbu veids; 

(b) iesaistītie tīkla elementi; (b) iesaistītie tīkla elementi; 

(c) plānotais darbu sākšanas datums un to 
ilgums; 

(c) plānotais darbu sākšanas datums un to 
ilgums; 

(d) kontaktinformācija. (d) kontaktinformācija. 

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

Lai aizsargātu komercnoslēpumus, dažās 
datubāzēs, piemēram, vispārējās 
infrastruktūras uzskaitē neiekĜauj uzskaiti 
par plānotajiem inženiertehniskajiem 
darbiem. Tā uzĦēmuma pieprasījumā, 
kuram atĜauts nodrošināt elektronisko 
sakaru tīklus, precīzi norāda attiecīgo 
teritoriju, kurā paredzēts izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus. Viena 
mēneša laikā pēc rakstiska pieprasījuma 
saĦemšanas tīklu operatori sniedz 
pieprasīto informāciju saskaĦā ar 
samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, neskarot 
atbilstīgi 1. punktam noteiktos 
ierobežojumus. UzĦēmums, kuram atĜauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, pēc 
iespējas drīzāk informē tīkla operatoru 
par to, ka tas vēlas izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu attiecīgajā 
teritorijā, un jebkurā gadījumā sešu 
nedēĜu laikā pēc pieprasītās informācijas 
saĦemšanas. 

  

 
 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 10. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. Ja esošās fiziskās infrastruktūras tiek 
uzskatītas par tehniski nepiemērotām 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
izvēršanai, dalībvalstis var paredzēt 
atbrīvojumu no 1.–5. punktā paredzētajiem 
pienākumiem. Šajā sakarībā šādi pasākumi 
ir pienācīgi pamatoti. Ieinteresētajām 
personām dod iespēju pieĦemamā termiĦā 
izteikt apsvērumus par pasākumu 

10. Ja informācija ir saistīta ar Ĝoti 
svarīgu valsts infrastruktūru un ja, 
padarot to pieejamu, varētu tikt izceltas 
tās nepilnības, vai ja fiziskās 
infrastruktūras tiek uzskatītas par tehniski 
nepiemērotām ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu izvēršanai, dalībvalstis var 
paredzēt atbrīvojumu no 1.–6. punktā 
paredzētajiem pienākumiem. Šajā sakarībā 
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projektiem. Par visiem šādiem pasākumiem 
paziĦo Komisijai. 

šādi pasākumi ir pienācīgi pamatoti. 
Ieinteresētajām personām dod iespēju 
pieĦemamā termiĦā izteikt apsvērumus par 
pasākumu projektiem. Par visiem šādiem 
pasākumiem paziĦo Komisijai. 

 
 

Grozījums Nr.  53 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  54 
Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Ikvienam tīkla operatoram ir tiesības 
sarunās apspriest līgumus par 
inženiertehnisko darbu koordinēšanu ar 
uzĦēmumiem, kuriem atĜauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, nolūkā izvērst 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu 
elementus, kā arī attīstīt pašiem savus 
tīklus. 

 
 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ikviens uzĦēmums, kurš veic 
inženiertehniskos darbus, kas pilnībā vai 

2. Ikviens uzĦēmums, kurš veic 
inženiertehniskos darbus, kas pilnībā vai 
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daĜēji finansēti no publiskiem līdzekĜiem, 
izpilda visus pamatotus pieprasījumus, ko 
saistībā ar līgumiem par inženiertehnisko 
darbu koordinēšanu iesnieguši uzĦēmumi, 
kuriem atĜauts nodrošināt elektronisko 
sakaru tīklus nolūkā izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus, 
saskaĦā ar pārredzamiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, ja vien 
tas nerada nekādas izmaksas papildus 
sākotnēji plānoto inženiertehnisko darbu 
izmaksām un ja koordinēšanas 
pieprasījums ir iesniegts iespējami drīz un 
katrā ziĦā vismaz vienu mēnesi pirms 
galīgā projekta iesniegšanas 
kompetentajām iestādēm, lai saĦemtu 
atĜauju. 

daĜēji finansēti no publiskiem līdzekĜiem, 
izpilda visus pamatotus pieprasījumus, ko 
saistībā ar līgumiem par inženiertehnisko 
darbu koordinēšanu iesnieguši uzĦēmumi, 
kuriem atĜauts nodrošināt elektronisko 
sakaru tīklus nolūkā izvērst ātrdarbīgu 
elektronisko sakaru tīklu elementus, 
saskaĦā ar pārredzamiem un 
nediskriminējošiem nosacījumiem, ja vien 
tas nerada nekādas izmaksas papildus 
sākotnēji plānoto inženiertehnisko darbu 
izmaksām un ja koordinēšanas 
pieprasījums ir iesniegts iespējami drīz un 
katrā ziĦā vismaz vienu mēnesi pirms 
galīgā projekta iesniegšanas 
kompetentajām iestādēm, lai saĦemtu 
atĜauju. UzĦēmumi, kuriem ir atĜauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, 
atbilstoši sedz ar šo darbu saistītās 
izmaksas. Ja rodas papildu izmaksas, arī 
tās sedz uzĦēmums, kurš iesniedzis 
pieprasījumu. 

 

Grozījums Nr.  56 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a UzĦēmumiem, kas veic 
inženiertehniskos darbus, un 
uzĦēmumiem, kuriem atĜauts nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklus, ir jācenšas 
maksimāli koordinēt inženiertehniskos 
darbus un elektroenerăijas sadales 
sistēmu operatoru darbus, lai mazinātu 
nepieciešamo darbu apjomu un lai 
ierīkotu, saglabātu vai atjauninātu IKT 
un enerăētikas infrastruktūras. 

 
 

Grozījums Nr.  57 

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

1. Ikvienam uzĦēmumam, kuram atĜauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
tiesības pēc pieprasījuma, izmantojot 
elektroniskos līdzekĜus un ar vienotā 
informācijas centra starpniecību, piekĜūt 
jebkādai informācijai par nosacījumiem un 
procedūrām, kas piemērojamas, lai 
piešėirtu inženiertehnisko darbu atĜaujas, 
kuras vajadzīgas ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu elementu izvēršanai, tostarp 
informācijai par šādiem elementiem 
piemērojamiem atbrīvojumiem attiecībā uz 
dažām vai visām atĜaujām, kas jāsaĦem 
saskaĦā ar valsts tiesību aktiem. 

1. Ikvienam uzĦēmumam, kuram atĜauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
tiesības piekĜūt jebkādai informācijai par 
nosacījumiem un procedūrām, kas 
piemērojamas, lai piešėirtu 
inženiertehnisko darbu atĜaujas, kuras 
vajadzīgas ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
tīklu elementu izvēršanai, tostarp 
informācijai par šādiem elementiem 
piemērojamiem atbrīvojumiem attiecībā uz 
dažām vai visām atĜaujām, kas jāsaĦem 
saskaĦā ar valsts tiesību aktiem. 

 
 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ikvienam uzĦēmumam, kuram atĜauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
tiesības, izmantojot elektroniskos līdzekĜus 
un ar vienotā informācijas centra 
starpniecību, iesniegt pieteikumus, lai 
saĦemtu inženiertehnisko darbu atĜaujas, 
kas vajadzīgas ātrdarbīgu elektronisko 
sakaru tīklu elementu izvēršanai. Vienotais 
informācijas centrs atvieglo un koordinē 
atĜauju piešėiršanas procedūru. Jo īpaši tas 
nodrošina, lai pieteikumi tiktu pārsūtīti 
visām kompetentajām iestādēm, kuras ir 
iesaistītas attiecīgo inženiertehnisko darbu 
atĜauju piešėiršanā, kā arī uzrauga, vai tiek 
ievēroti 3. punktā noteiktie termiĦi. 

2. Ikvienam uzĦēmumam, kuram atĜauts 
nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir 
tiesības ar informācijas centra starpniecību 
iesniegt pieteikumus, lai saĦemtu 
inženiertehnisko darbu atĜaujas, kas 
vajadzīgas ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
tīklu elementu izvēršanai. Informācijas 
centrs, ko izraugās dalībvalsts vai vietējā 
iestāde, atvieglo un koordinē atĜauju 
piešėiršanas procedūru. Jo īpaši tas 
nodrošina, lai pieteikumi tiktu pārsūtīti 
visām kompetentajām iestādēm, kuras ir 
iesaistītas attiecīgo inženiertehnisko darbu 
atĜauju piešėiršanā, kā arī uzrauga, vai tiek 
ievēroti 3. punktā noteiktie termiĦi. 

 

Grozījums Nr.  59 
Regulas priekšlikums 
6. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Kompetentās iestādes apstiprina vai 
noraida atĜaujas piešėiršanu sešu mēnešu 
laikā pēc pieprasījuma saĦemšanas, 
neskarot citus īpašus termiĦus vai 
pienākumus, kas noteikti procedūras 
pareizai veikšanai un ir piemērojami 
atĜaujas piešėiršanas procedūrai saskaĦā ar 
valstu vai Savienības tiesībām. Jebkuru 
atteikumu pienācīgi pamato uz objektīvu, 
pārredzamu, nediskriminējošu un samērīgu 
kritēriju pamata. 

3. Kompetentās iestādes apstiprina vai 
noraida atĜaujas piešėiršanu ne vairāk kā 
četru mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saĦemšanas, ar nosacījumu, ka ir 
uzklausītas visas ieinteresētās puses, 
neskarot citus īpašus termiĦus vai 
pienākumus, kas noteikti procedūras 
pareizai veikšanai un ir piemērojami 
atĜaujas piešėiršanas procedūrai saskaĦā ar 
valstu vai Savienības tiesībām. Jebkuru 
atteikumu pienācīgi pamato uz objektīvu, 
pārredzamu, nediskriminējošu un samērīgu 
kritēriju pamata. 

 

Grozījums Nr.  60 
Regulas priekšlikums 
7. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Visas sabiedriskās jaunceltnes, kurās 
atrodas galalietotāja telpas, tostarp 
kopīpašumā esošie elementi, attiecībā uz 
ko būvatĜauju pieteikumi ir iesniegti sešus 
mēnešus pēc [Publikāciju birojs — 
ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu], ir jāaprīko ar tehnoloăiju ziĦā 
neitrāliem ātrdarbīgiem sakariem gatavu 
ēkas fizisko infrastruktūru līdz tīkla 
pieslēgumpunktiem  pēc tam, kad ir veikts 
novērtējums par to, cik efektīvi ir šīs ēkas 
aprīkot ar šādiem sakariem. Šīm ēkām vai 
dzīvokĜiem tad piešėir Savienības 
marėējumu „Gatavs platjoslas 
pakalpojumiem”. Tādu pašu pienākumu 
piemēro kapitālās renovācijas darbiem, 
attiecībā uz ko būvatĜauju pieteikumi ir 
iesniegti sešus mēnešus pēc [Publikāciju 
birojs — ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu]. 
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Grozījums Nr.  61 
Regulas priekšlikums 
7. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2. Visas sabiedriskas daudzdzīvokĜu 
jaunceltnes, tostarp sociālie mājokĜi, 
attiecībā uz ko būvatĜauju pieteikumi ir 
iesniegti pēc [Publikāciju birojs — ierakstīt 
precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu], 
jāaprīko ar neitrālām tehnoloăijām, pēc 
tam, kad ir veikts novērtējums par to, cik 
efektīvi ir tās aprīko ar koncentrācijas 
punktu, kas atrodas ēkā vai ārpus tās un ir 
pieejams elektronisko sakaru tīklu 
nodrošinātājiem, Ĝaujot pieslēgties 
ātrdarbīgiem sakariem gatavai ēkas 
infrastruktūrai. Tādu pašu pienākumu 
piemēro daudzdzīvokĜu ēku kapitālās 
renovācijas darbiem, attiecībā uz ko 
būvatĜauju pieteikumi ir iesniegti pēc 
[Publikāciju birojs — ierakstīt precīzu šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu].  Tas 
attiecas arī uz visām jaunceltnēm, kur 
izvietotas publiskās iestādes, kurās tiek 
glabāti nozīmīgi datu kopumi, piemēram, 
bibliotēkām, arhīviem, kultūras un 
augstākās izglītības iestādēm. 
 

 
 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 
7. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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



 

 
 PE529.685/ 32 

 LV 

pasākumu projektiem. Par visiem šādiem 
pasākumiem paziĦo Komisijai. 

pasākumu projektiem. Par visiem šādiem 
pasākumiem paziĦo Komisijai. 
Dalībvalstis var arī paredzēt atbrīvojumus 
no 2. punktā minētajiem pienākumiem 
saistībā ar piekĜuves līnijām 
galalietotājiem īpašumos, kur tiek 
izmantots atvērto tīklu uzĦēmējdarbības 
modelis. 

 
 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 
8. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 
 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 
8. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Ikvienam publisko sakaru tīklu 
nodrošinātājam ēkās, kurās nav atvērta 
tīkla ar pakalpojumu konkurentiem, lai 
piekĜūtu ātrdarbīgiem sakariem gatavai 
ēkas fiziskajai infrastruktūrai, ir tiesības 
savu tīklu ierīkot līdz koncentrācijas 
punktam, ar nosacījumu, ka līdz 
minimumam ir samazināta ietekme uz 
privātīpašumu un tas tiek darīts par saviem 
līdzekĜiem. 
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Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 
8. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ikvienam publisko sakaru tīklu 
nodrošinātājam ir tiesības atbilstīgi 
pieĦemamiem noteikumiem piekĜūt 
jebkurai ātrdarbīgiem sakariem gatavai 
ēkas fiziskajai infrastruktūrai, ja dublēšana 
ir tehniski neiespējama vai ekonomiski 
neefektīva. Ēkas fiziskās infrastruktūras 
izmantošanas tiesību turētājs piešėir 
piekĜuvi saskaĦā ar nediskriminējošiem 
noteikumiem un nosacījumiem. 

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

 
 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 
8. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

4. Ja nav pieejamas ātrdarbīgiem sakariem 
gatavas ēkas infrastruktūras, ikvienam 
publisko sakaru tīklu nodrošinātājam ir 
tiesības sava tīkla iekārtas ierīkot līdz 
ātrdarbīgu elektronisko sakaru 
pakalpojumu abonenta telpām, ja ir 
panākta vienošanās ar abonentu, līdz 
minimumam samazināta ietekme uz 
privātīpašumu un tas tiek darīts par saviem 
līdzekĜiem. Ja nav panākta vienošanās 
par šādas tīkla iekārtas ievilkšanas 
galaposmu, abonents vai publisko sakaru 
tīkla nodrošinātājs var nodot šo lietu 
izskatīšanai kompetentajā strīdu 
izšėiršanas struktūrā. 
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Grozījums Nr.  67 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  68 
Regulas priekšlikums 
9. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Valsts regulatīvā iestāde, kas veic 
Direktīvas 2002/21/EK 20. pantā 
paredzētos uzdevumus, pilda 3. panta 
4. punktā, 4. panta 9. punktā, 5. panta 
4. punktā un 8. panta 3. punktā minētās 
valsts strīdu izšėiršanas struktūras funkciju, 
ja vien dalībvalsts neieceĜ citas 
kompetentās iestādes, kas ir juridiski un 
funkcionāli neatkarīgas no visiem tīklu 
operatoriem, jo īpaši saistībā ar ūdeni. 

 Ja dalībvalsts nolemj valsts regulatīvo 
iestādi, kura veic Direktīvas 2002/21/EK 
20. pantā paredzētos uzdevumus, norīkot 
kā valsts strīdu izšėiršanas struktūru, tai 
ir jāsaĦem nozares regulatoru atzinums, 
pirms tā pieĦem jebkādu saistošu lēmumu 
attiecībā uz taisnīgiem noteikumiem, 
nosacījumiem un cenām. 
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Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Jebkura cita valsts strīdu izšėiršanas 
struktūra, kuru dalībvalsts iecēlusi saskaĦā 
ar 1. punktu, ir juridiski un funkcionāli 
neatkarīga no visiem tīklu operatoriem. 
Tā ir pilnvarota tīklu operatoriem uzlikt 
atbilstīgas, efektīvas, samērīgas un 
preventīvas sankcijas par to pienākumu 
nepildīšanu, kas izriet no strīda izšėiršanas 
laikā pieĦemtajiem lēmumiem. 

2. Jebkura cita valsts strīdu izšėiršanas 
struktūra, kuru dalībvalsts iecēlusi saskaĦā 
ar 1. punktu, ir pilnvarota tīklu operatoriem 
uzlikt atbilstīgas, efektīvas, samērīgas un 
preventīvas sankcijas par to pienākumu 
nepildīšanu, kas izriet no strīda izšėiršanas 
laikā pieĦemtajiem lēmumiem. 

 

Grozījums Nr.  70 
Regulas priekšlikums 
9. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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