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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka pasākumus 

sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu 

un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) 

Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0627), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0360/2013), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Kultūras un 

izglītības komitejas, Juridiskās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komitejas atzinumus (A7-0000/2013), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;  

3. uzdod priekšsēdētājam(-ai) nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Priekšlikums Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULA 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULA 

ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas 

elektronisko sakaru vienoto tirgu un 

ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas 

elektronisko sakaru vienoto tirgu un groza 



 

PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-006/110 PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-00 

LV 

savienota kontinenta īstenošanu un groza 

Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 

2002/22/EK un Regulas (EK) 

Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 

Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 

2002/22/EK un Regulas (EK) 

Nr. 1211/2009, (ES) Nr. 531/2012, un 

Lēmumu 243/2012/ES. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Eiropai jāizmanto visi izaugsmes avoti, 

lai izkļūtu no krīzes, radītu darbvietas un 

atgūtu konkurētspēju. Izaugsmes un 

darbvietu radīšanas atjaunošana Savienībā 

ir stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis. 

Eiropadomes 2013. gada pavasara 

sanāksmē tika uzsvērta digitālā vienotā 

tirgus svarīgums izaugsmei un tika izteikts 

aicinājums iesniegt konkrētus pasākumus, 

lai izveidotu informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk 

„IKT”) vienoto tirgu cik ātri vien 

iespējams. Ievērojot stratēģijas 

„Eiropa 2020” mērķus un šo aicinājumu, ar 

šo regulu paredzēts izveidot elektronisko 

sakaru vienoto tirgu, izveidojot un 

pielāgojot spēkā esošo Savienības tiesisko 

regulējumu elektronisko sakaru jomā. 

(1) Eiropai jāizmanto visi izaugsmes avoti, 

lai izkļūtu no krīzes, radītu darbvietas un 

atgūtu konkurētspēju. Izaugsmes un 

darbvietu radīšanas atjaunošana Savienībā 

ir stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis. 

Eiropadomes 2013. gada pavasara 

sanāksmē tika uzsvērta digitālā vienotā 

tirgus svarīgums izaugsmei un tika izteikts 

aicinājums iesniegt konkrētus pasākumus, 

lai izveidotu informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk 

„IKT”) vienoto tirgu cik ātri vien 

iespējams. Ievērojot stratēģijas 

„Eiropa 2020” mērķus un šo aicinājumu, ar 

šo regulu ir paredzēts sekmēt elektronisko 

sakaru vienotā tirgus izveidi, attiecībā uz 

atsevišķiem aspektiem izveidojot un 

pielāgojot spēkā esošo Savienības tiesisko 

regulējumu elektronisko sakaru jomā un 

definējot šā regulējuma nākamās 

pārskatīšanas kopējo saturu, mērķi un 

termiņus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Viengabalainā elektronisko sakaru 

vienotajā tirgū būtu jāsniedz brīvība 

nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus katram klientam Savienībā 

un tiesības katram galalietotājam izvēlēties 

labāko tirgū pieejamo piedāvājumu, un 

tirgu sadrumstalotībai valstu robežu dēļ 

nevajadzētu tās kavēt. Šādu 

sadrumstalotību nevar pilnībā novērst ar 

spēkā esošo tiesisko regulējumu 

elektronisko sakaru jomā, ko raksturo 

drīzāk valstu, nevis Savienības mēroga 

vispārējo atļauju izsniegšanas režīms, 

valstu frekvenču spektra piešķiršanas 

shēmas, dažādās dalībvalstīs elektronisko 

sakaru nodrošinātājiem pieejamie 

atšķirīgie piekļuves produkti un dažādi 

noteikumu kopumi, ko piemēro klientiem 

atkarā no nozares. Daudzos gadījumos 

Savienības noteikumi tikai nosaka 

pamatscenāriju, un dalībvalstīs tie bieži 

vien ir ieviesti atšķirīgi. 

(3) Būtu jāgarantē brīvība nodrošināt 

elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 

katram klientam Savienībā un tiesības 

katram galalietotājam izvēlēties labāko 

tirgū pieejamo piedāvājumu, un tirgu 

sadrumstalotībai valstu robežu dēļ 

nevajadzētu tās kavēt Šādu sadrumstalotību 

nevar pilnībā novērst ar spēkā esošo 

tiesisko regulējumu elektronisko sakaru 

jomā, ko raksturo valstu mēroga vispārējo 

atļauju izsniegšanas režīma atšķirīga 

īstenošana, dažādas valstu frekvenču 

spektra piešķiršanas shēmas un dažādi 

noteikumu kopumi, ko piemēro klientiem 

atkarā no nozares. Piemēram, kaut arī 

Atļaujas izsniegšanas direktīva ierobežo 

pieprasāmās informācijas veidu, 

12 dalībvalstis pieprasa papildu 

detalizētus datus, piemēram, iecerēto 

darbības veidu kategorijas, darbības 

ģeogrāfisko areālu, plānoto tirgu, 

uzņēmuma uzbūvi, tostarp akcionāru 

vārdus vai nosaukumus vai akcionāru 

akcionāru vārdus vai nosaukumus, 

Tirdzniecības palātas apliecību un izziņu 

par uzņēmuma pārstāvja 

kriminālsodāmību. Papildu prasības, 

piemēram, minētie informācijas veidi, 

apliecina Komisijas īstenotās stingrās 

politikas nozīmību attiecībā uz pienākumu 

neizpildes procedūrām.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Patiesi vienotam tirgum elektronisko 

sakaru jomā būtu jāveicina konkurence, 

(4) Patiesi vienotam tirgum elektronisko 

sakaru jomā būtu jāveicina konkurence, 
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ieguldījumi un inovācijas jaunos un 

uzlabotos tīklos un pakalpojumos, 

sekmējot tirgus integrāciju un pārrobežu 

pakalpojumu piedāvājumu. Tādējādi tam 

būtu jāpalīdz sasniegt augstos mērķus, kas 

attiecībā uz ātrdarbīgu platjoslu noteikti 

EDP. Savukārt pieaugošajai digitālo 

infrastruktūru un pakalpojumu pieejamībai 

būtu jāpaplašina patērētāju izvēle, 

jāpaaugstina pakalpojumu kvalitāte un 

satura dažādība, jāveicina teritoriālā un 

sociālā kohēzija, kā arī jāsekmē mobilitāte 

Savienībā. 

ieguldījumi un inovācijas jaunos un 

uzlabotos tīklos un pakalpojumos, 

sekmējot tirgus integrāciju un pārrobežu 

pakalpojumu piedāvājumu, un būtu līdz 

minimumam jāsamazina uzņēmumiem 

uzliktais nevajadzīgais regulatīvais slogs. 

Tādējādi tam būtu jāpalīdz sasniegt augstos 

mērķus, kas attiecībā uz ātrdarbīgu 

platjoslu noteikti EDP. Savukārt 

pieaugošajai digitālo infrastruktūru un 

pakalpojumu pieejamībai būtu jāpaplašina 

patērētāju izvēle, jāpaaugstina 

pakalpojumu kvalitāte un satura dažādība, 

jāveicina teritoriālā un sociālā kohēzija, kā 

arī jāsekmē mobilitāte Savienībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 

radītajiem labumiem būtu jāattiecas uz 

plašāku digitālo ekosistēmu, kas ietver 

Savienības iekārtu ražotājus, satura un 

lietojumprogrammu nodrošinātājus un 

plašāku ekonomiku, aptverot tādas nozares 

kā banku nozare, automobiļu nozare, 

loģistika, mazumtirdzniecība, enerģētika 

un transporta nozare, kuras balstās uz 

savienojamību, lai palielinātu savu 

efektivitāti, izmantojot, piemēram, 

vispārējas mākoņdatošanas 

lietojumprogrammas, savienotos objektus 

un integrētas pakalpojumu sniegšanas 

iespējas dažādām uzņēmuma daļām. Arī 

valsts pārvaldei un veselības aizsardzības 

nozarei būtu jāgūst labums no plašāk 

pieejamiem e-pārvaldes un e-veselības 

pakalpojumiem. Kultūras saturu un 

pakalpojumus un kultūras dažādību 

kopumā varētu pilnveidot arī elektronisko 

(5) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 

radītajiem labumiem būtu jāattiecas uz 

plašāku digitālo ekosistēmu, kas ietver 

iekārtu ražotājus, satura un 

lietojumprogrammu nodrošinātājus un 

plašāku ekonomiku, aptverot tādas nozares 

kā izglītība, banku nozare, automobiļu 

nozare, loģistika, mazumtirdzniecība, 

enerģētika un transporta nozare, kuras 

balstās uz savienojamību, lai palielinātu 

savu efektivitāti, izmantojot, piemēram, 

vispārējas mākoņdatošanas 

lietojumprogrammas, savienotos objektus 

un integrētas pakalpojumu sniegšanas 

iespējas dažādām uzņēmuma daļām. Arī 

iedzīvotājiem, valsts pārvaldei un veselības 

aizsardzības nozarei būtu jāgūst labums no 

plašāk pieejamiem e-pārvaldes un e-

veselības pakalpojumiem. Kultūras saturu 

un pakalpojumus un kultūras dažādību 

kopumā varētu pilnveidot arī elektronisko 
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sakaru vienotā tirgū. Savienojamības 

nodrošināšana, izmantojot elektronisko 

sakaru tīklus un pakalpojumus, ir tik 

svarīga plašākai ekonomikai un 

sabiedrībai, ka būtu jānovērš nepamatots 

slogs, piemēram, tiesiskā regulējuma vai 

cita veida slogs, ko piemēro atkarā no 

nozares. 

sakaru vienotā tirgū. Sakaru 

nodrošināšana, izmantojot elektronisko 

sakaru tīklus un pakalpojumus, ir tik 

svarīga plašākai ekonomikai un 

sabiedrībai, ka būtu jānovērš nepamatots 

slogs, piemēram, tiesiskā regulējuma vai 

cita veida slogs, ko piemēro atkarā no 

nozares. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Šīs regulas mērķis ir izveidot 

elektronisko sakaru vienoto tirgu, 

rīkojoties trijos plašos savstarpēji saistītos 

virzienos. Pirmkārt, tai būtu jānodrošina 

brīvība sniegt pārrobežu elektronisko 

sakaru pakalpojumus un tīklus dažādās 

dalībvalstīs, balstoties uz Eiropas vienotas 

atļaujas koncepciju, kas rada 

nosacījumus satura un konkrētu nozaru 

tiesiskā regulējuma ieviešanas lielākas 

saskaņotības un paredzamības 

nodrošināšanai visā Savienībā. Otrkārt, ir 

nepieciešams ar līdzīgākiem noteikumiem 

un nosacījumiem sniegt piekļuvi 

būtiskiem resursiem, kas nepieciešami 

elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 

pārrobežu nodrošināšanai ne tikai 
bezvadu platjoslas sakariem, kuriem 

svarīgs ir licencēts un nelicencēts 
frekvenču spektrs, bet arī fiksētas līnijas 

savienojamībai. Treškārt, lai saskaņotu 

uzņēmējdarbības apstākļus un veidotu 

iedzīvotāju uzticību digitalizācijas jomā, ar 

šo regulu būtu jāsaskaņo noteikumi par 

galalietotāju, jo īpaši patērētāju, 

aizsardzību. Tas ietver noteikumus 

attiecībā uz nediskrimināciju, līguma 

informāciju, līguma izbeigšanu un maiņu, 

(6) Šīs regulas mērķis ir turpināt virzību uz 

elektronisko sakaru vienotā tirgus pilnīgu 

izveidi, rīkojoties trijos plašos savstarpēji 

saistītos virzienos. Pirmkārt, tai būtu 

jāapliecina brīvība sniegt pārrobežu 

elektronisko sakaru pakalpojumus un tīklus 

dažādās dalībvalstīs, saskaņojot vispārējo 

atļauju izsniegšanas sistēmas īstenošanu. 
Otrkārt, ir jāreglamentē bezvadu platjoslas 

sakaru frekvenču spektra licenču 

piešķiršanas nosacījumi un procedūras un 

nelicencēta frekvenču spektra 

izmantošana. Treškārt, lai saskaņotu 

uzņēmējdarbības apstākļus un veidotu 

iedzīvotāju uzticību digitalizācijas jomā, ar 

šo regulu būtu jāpieņem noteikumi par 

galalietotāju, jo īpaši patērētāju, 

aizsardzību. Tas ietver noteikumus 

attiecībā uz nediskrimināciju, līguma 

informāciju, līguma izbeigšanu un maiņu, 

papildu noteikumiem attiecībā uz piekļuvi 

tiešsaistes saturam, lietojumprogrammām 

un pakalpojumiem un datplūsmas 

pārvaldību, kas ne tikai aizsargā 

galalietotājus, bet vienlaikus garantē 

ilgstošu interneta ekosistēmas kā inovāciju 

virzītājspēka funkcionēšanu. Turklāt 

turpmākām reformām viesabonēšanas jomā 
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papildu noteikumiem attiecībā uz piekļuvi 

tiešsaistes saturam, lietojumprogrammām 

un pakalpojumiem un datplūsmas 

pārvaldību, kas ne tikai aizsargā 

galalietotājus, bet vienlaikus garantē 

ilgstošu interneta ekosistēmas kā inovāciju 

virzītājspēka funkcionēšanu. Turklāt 

turpmākām reformām viesabonēšanas jomā 

būtu jārada galalietotājiem pārliecība, ka, 

ceļojot Savienībā, viņi varēs saglabāt 

savienojamību, un ar laiku būtu jākļūst par 

cenu un citu nosacījumu tuvināšanas 

veicinātājām Savienībā. 

būtu jārada galalietotājiem pārliecība, ka, 

ceļojot Savienībā, viņi varēs saglabāt 

savienojamību, un ar laiku būtu jākļūst par 

cenu un citu nosacījumu tuvināšanas 

veicinātājām Savienībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Tāpēc šai regulai būtu jāpapildina 

spēkā esošais Savienības tiesiskais 

regulējums (Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2002/19/EK, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2002/20/EK, Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīva 2002/21/EK, 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2002/22/EK, Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīva 2002/58/EK, 

Komisijas Direktīva 2002/77/EK, kā arī 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (EK) Nr. 1211/2009, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

Nr. 531/2012 un Eiropas Parlamenta 

Lēmums Nr. 243/2012/ES) un 

piemērojamie valstu tiesību akti, kas 

pieņemti saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem, paredzot īpašas tiesības un 

pienākumus gan elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem, gan galalietotājiem, ko 

var īstenot, veicot svarīgus grozījumus 

spēkā esošajās direktīvās un Regulā (ES) 

(7) Tāpēc šai regulai būtu jāpapildina 

spēkā esošais Savienības tiesiskais 

regulējums (Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2002/19/EK14, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2002/20/EK15, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2002/21/EK16, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2002/22/EK17, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2002/58/EK18, Komisijas 

Direktīva 2002/77/EK19, kā arī Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (EK) 

Nr. 1211/200920, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regula (ES) Nr. 531/201221 un 

Eiropas Parlamenta Lēmums 

Nr. 243/2012/ES22) un piemērojamie valstu 

tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem, paredzot 

zināmas konkrētas normas, kurās ir 

noteiktas īpašas tiesības un pienākumi gan 

elektronisko sakaru nodrošinātājiem, gan 
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Nr. 531/2012, lai nodrošinātu lielāku 

konverģenci, kā arī dažas būtiskas 

pārmaiņas, kas saskanīgas ar 

konkurētspējīgāku vienoto tirgu. 

galalietotājiem, ko var īstenot, veicot 

svarīgus grozījumus spēkā esošajās 

direktīvās un Regulā (ES) Nr. 531/2012, lai 

nodrošinātu lielāku konverģenci, kā arī 

dažas būtiskas pārmaiņas, kas saskanīgas 

ar konkurētspējīgāku vienoto tirgu. 

__________________ __________________ 

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Direktīva 2002/19/EK 

par piekļuvi elektronisko komunikāciju 

tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to 

savstarpēju savienojumu (Piekļuves 

direktīva) (OV L 108, 24.4.2002., 7. lpp.). 

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Direktīva 2002/19/EK 

par piekļuvi elektronisko komunikāciju 

tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to 

savstarpēju savienojumu (Piekļuves 

direktīva) (OV L 108, 24.4.2002., 7. lpp.). 

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Direktīva 2002/20/EK 

par elektronisko komunikāciju tīklu un 

pakalpojumu atļaušanu (Atļauju 

izsniegšanas direktīva) (OV L 108, 

24.4.2002., 21. lpp.). 

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Direktīva 2002/20/EK 

par elektronisko komunikāciju tīklu un 

pakalpojumu atļaušanu (Atļauju 

izsniegšanas direktīva) (OV L 108, 

24.4.2002., 21. lpp.). 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK 

par kopējiem reglamentējošiem 

noteikumiem attiecībā uz elektronisko 

komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem 

(pamatdirektīva) (OV L 108, 24.4.2002., 

33. lpp.). 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK 

par kopējiem reglamentējošiem 

noteikumiem attiecībā uz elektronisko 

komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem 

(pamatdirektīva) (OV L 108, 24.4.2002., 

33. lpp.). 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK 

par universālo pakalpojumu un lietotāju 

tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru 

tīkliem un pakalpojumiem (Universālā 

pakalpojuma direktīva) (OV L 108, 

24.4.2002., 51. lpp.). 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK 

par universālo pakalpojumu un lietotāju 

tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru 

tīkliem un pakalpojumiem (Universālā 

pakalpojuma direktīva) (OV L 108, 

24.4.2002., 51. lpp.). 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK 

par personas datu apstrādi un privātās 

dzīves aizsardzību elektronisko 

komunikāciju nozarē (Direktīva par 

privātumu un elektroniskajiem sakariem) 

(OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.). 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK 

par personas datu apstrādi un privātās 

dzīves aizsardzību elektronisko 

komunikāciju nozarē (Direktīva par 

privātumu un elektroniskajiem sakariem) 

(OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.). 

19 Komisijas 2002. gada 16. septembra 

Direktīva 2002/77/EK par konkurenci 

elektronisko komunikāciju tīklu un 

pakalpojumu tirgū (OV L 249, 17.9.2002, 

19 Komisijas 2002. gada 16. septembra 

Direktīva 2002/77/EK par konkurenci 

elektronisko komunikāciju tīklu un 

pakalpojumu tirgū (OV L 249, 17.9.2002, 
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21. lpp.). 21. lpp.). 

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 25. novembra Regula (EK) 

Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas 

Elektronisko komunikāciju regulatoru 

iestādi (BEREC) un biroju (OV L 337, 

18.12.2009., 1. lpp.). 

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 25. novembra Regula (EK) 

Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas 

Elektronisko komunikāciju regulatoru 

iestādi (BEREC) un biroju (OV L 337, 

18.12.2009., 1. lpp.). 

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 13. jūnija Regula (EK) 

Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 

publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā 

(OV L 172, 30.6.2012., 10. lpp.). 

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 13. jūnija Regula (EK) 

Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 

publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā 

(OV L 172, 30.6.2012., 10. lpp.). 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 14. marta Lēmums 

Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas 

programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.). 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 14. marta Lēmums 

Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas 

programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Pārrobežu elektronisko sakaru 

nodrošināšanai joprojām tiek piemērots 

lielāks slogs nekā elektronisko sakaru 

nodrošināšanai valsts teritorijā. Konkrēti, 

pārrobežu nodrošinātājiem joprojām 

atsevišķās uzņēmējdalībvalstīs jāsniedz 

paziņojums un jāmaksā nodevas. Uz ES 

vienotās atļaujas turētājiem būtu 

jāattiecina vienota paziņošanas sistēma 

galvenās uzņēmējdarbības veikšanas 

vietas dalībvalstī (piederības dalībvalsts), 

un tas samazinātu pārrobežu operatoru 

administratīvo slogu. ES vienotajai 

atļaujai būtu jāattiecas uz jebkuru 

uzņēmumu, kurš nodrošina vai nodomājis 

nodrošināt elektronisko sakaru 

pakalpojumus un tīklus vairāk nekā vienā 

dalībvalstī, ļaujot šim uzņēmumam 

(9) Zināmā mērā saskaņojot vispārējo 

atļauju izsniegšanas kārtību, kurā 

BEREC īstenotu paziņojumu adresāta 

lomu, tiktu vēl vairāk nostiprināta 

elektronisko sakaru pakalpojumu un tīklu 

nodrošināšanas visā Savienībā brīvības 

praktiskā lietderība. Turklāt paziņojums 

nav obligāts, lai varētu piedalīties 

vispārējo atļauju izsniegšanas sistēmā, un 

visas valstis to neprasa Tā kā prasība par 

paziņojumu no operatoru viedokļa nozīmē 

administratīvo slogu, dalībvalstīm, kurās 

tiek pieprasīts sniegt paziņojumu, būtu šī 

prasība jāpamato, ņemot vērā Savienības 

politiku par nevajadzīga pārvaldes sloga 

novēršanu. Komisijai būtu jāvar izvērtēt 

šādas prasības un attiecīgajā gadījumā 



 

PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-0013/110 PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-00 

 LV 

izmantot tiesības, ko sniedz brīvība 

nodrošināt elektronisko sakaru 

pakalpojumus un tīklus saskaņā ar šo 

regulu jebkurā dalībvalstī. ES vienotās 

atļaujas izsniegšanai, kas nosaka tiesisko 

regulējumu, kurš piemērojams 

elektronisko sakaru operatoriem, kuri 

sniedz pakalpojumus dalībvalstīs, 

pamatojoties uz vispārīgu atļaujas 

izsniegšanu piederības dalībvalstī, būtu 

jānodrošina, lai brīvība sniegt 

elektronisko sakaru pakalpojumus un 

tīklus būtu efektīva visā Savienībā. 

jāvar prasīt to atcelšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Elektronisko sakaru vai tīklu 

pārrobežu nodrošināšana var notikt 

dažādos veidos atkarā no vairākiem 

faktoriem, piemēram, tīkla vai sniegto 

pakalpojumu veida, nepieciešamās 

fiziskās infrastruktūras apjoma vai 

abonentu skaita dažādās dalībvalstīs. 

Nodomu nodrošināt elektronisko sakaru 

pārrobežu pakalpojumus vai nodrošināt 

elektronisko sakaru tīklu vairāk nekā 

vienā dalībvalstī var parādīt, veicot tādas 

darbības kā sarunas par līgumiem 

attiecībā uz piekļuvi tīkliem konkrētā 

dalībvalstī vai tirgvedību interneta vietnē 

mērķa dalībvalsts valodā. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Neatkarīgi no tā, kā nodrošinātājs 

izvēlas veikt elektronisko sakaru tīklu vai 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

pārrobežu nodrošināšanu, tiesiskajam 

regulējumam, ko piemēro Eiropas 

elektronisko sakaru nodrošinātājam, 

vajadzētu būt neitrālam attiecībā uz 

komerciālo izvēli, kas veikta, organizējot 

funkcijas un darbības dalībvalstīs. Tāpēc 

neatkarīgi no uzņēmuma korporatīvās 

struktūras par Eiropas elektronisko 

sakaru nodrošinātāja piederības 

dalībvalsti būtu jāuzskata dalībvalsts, 

kurā tiek pieņemti stratēģiskie lēmumi par 

elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu 

nodrošināšanu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) ES vienotās atļaujas izsniegšanai 

vajadzētu būt balstītai uz vispārīgās 

atļaujas izsniegšanu piederības 

dalībvalstī. Uz to nevajadzētu attiecināt 

nosacījumus, kas jau ir piemērojami 

saskaņā ar kādu citu valsts tiesību aktu, 

kurš nav attiecināms konkrēti uz 

elektronisko sakaru nozari. Turklāt šīs 

regulas un Regulas (ES) Nr. 531/2012 

noteikumi būtu jāpiemēro arī Eiropas 

elektronisko sakaru nodrošinātājiem. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Lielākā daļa uz konkrētu nozari 

attiecinātu nosacījumu, piemēram, 

attiecībā uz piekļuvi tīkliem vai to drošību 

un integritāti vai piekļuvi neatliekamās 

palīdzības pakalpojumiem, ir cieši saistīti 

ar vietu, kur šāds tīkls atrodas vai 

pakalpojums tiek nodrošināts. Tāpēc uz 

Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātāju var attiecināt nosacījumus, 

kas ir piemērojami dalībvalstīs, kur tas 

darbojas, ciktāl šī regula nenosaka citādi. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Ir nepieciešams nodrošināt, ka 

līdzīgos apstākļos nav diskriminācijas 

attiecībā uz Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātāju dažādās dalībvalstīs un ka 

vienotajā tirgū tiek piemērota saskanīga 

pārvaldes prakse, jo īpaši attiecībā uz 

pasākumiem, uz kuriem attiecas 

Direktīvas 2002/21/EK 15. vai 16. panta 

vai Direktīvas 2002/19/EK 5. vai 8. panta 

darbības joma. Tāpēc Eiropas elektronisko 

sakaru nodrošinātājiem vajadzētu būt 

tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi dažādās 

dalībvalstīs objektīvi vienādās situācijās, 

lai nodrošinātu integrētākas 

daudzteritoriālas operācijas. Turklāt 

Savienības līmenī vajadzētu būt 

(15) Eiropas Savienības Cilvēktiesību 

hartas 20. un 21. pantā noteiktais 

vienlīdzīgas attieksmes princips ir Eiropas 

Savienības tiesību vispārējs princips. 

Atbilstoši pieņemtajai judikatūrai 

vienlīdzīgas attieksmes princips nozīmē to, 

ka salīdzināmas situācijas netiek 

uzskatītas par dažādām un atšķirīgas 

situācijas netiek uzskatītas par vienādām, 

ja vien šāda pieeja nav objektīvi pamatota. 

Ir nepieciešams nodrošināt, ka līdzīgos 

apstākļos nav diskriminācijas attiecībā uz 

Eiropas elektronisko sakaru nodrošinātāju 

dažādās dalībvalstīs un ka vienotajā tirgū 

tiek piemērota saskanīga pārvaldes prakse, 

jo īpaši attiecībā uz pasākumiem, uz 
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konkrētām procedūrām, saskaņā ar 

kurām šādos gadījumos pārskata 

lēmumprojektus par tiesiskās aizsardzības 

līdzekļiem Direktīvas 2002/21/EK 

7.a panta nozīmē, lai izvairītos no 

nepamatotām atšķirībām pienākumos, kas 

piemērojami Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem dažādās dalībvalstīs. 

kuriem attiecas Direktīvas 2002/21/EK 

15. vai 16. panta vai 

Direktīvas 2002/19/EK 5. vai 8. panta 

darbības joma.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Pārvaldes un uzraudzības 

kompetenču piešķiršana būtu jānosaka 

starp Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātāju piederības dalībvalsti un 

jebkuru uzņēmējdalībvalsti, lai 

samazinātu šķēršļus ienākšanai tirgū, 

vienlaikus nodrošinot, ka šo 

nodrošinātāju sniegtajiem elektronisko 

sakaru pakalpojumiem un tīkliem tiek 

atbilstīgi piemēroti visi šādu pakalpojumu 

un tīklu nodrošināšanas nosacījumi. 

Tāpēc, kaut arī katrai valsts regulatīvajai 

iestādei būtu jāuzrauga atbilstība 

nosacījumiem, kas piemērojami tās 

teritorijā saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem, tostarp izmantojot sankcijas un 

pagaidu pasākumus, tikai valsts 

regulatīvajai iestādei, kas atrodas 

piederības dalībvalstī, vajadzētu būt 

pilnvarām apturēt vai atsaukt Eiropas 

elektronisko sakaru nodrošinātāja tiesības 

nodrošināt elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus visā Savienībā vai tās daļā. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 

sabiedriskais labums un būtisks resurss 

mobilo, bezvadu platjoslas un satelītu 

sakaru iekšējā tirgū Savienībā. Bezvadu 

platjoslas sakaru attīstība sniedz 

ieguldījumu Eiropas digitalizācijas 

programmas īstenošanā un jo īpaši mērķī, 

kas paredz nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 

ātrumu ne mazāk par 30 Mb/s līdz 

2020. gadam visiem Savienības 

iedzīvotājiem un nodrošināt Savienībā 

vislielāko iespējamo platjoslas ātrumu un 

jaudu. Tomēr Savienība ir atpalikusi no 

citiem nozīmīgiem pasaules reģioniem — 

Ziemeļamerikas, Āfrikas un Āzijas daļām 

— attiecībā uz tādu jaunākās paaudzes 

bezvadu platjoslas tehnoloģiju ieviešanu 

un izplatību, kuras nepieciešamas, lai 

sasniegtu šos politikas mērķus. 

Pakāpenisks process attiecībā uz atļauju 

izsniegšanu un 800 MHz joslas 

nodrošināšanu bezvadu platjoslas sakariem 

apstākļos, kad vairāk nekā puse no 

dalībvalstīm pieprasa izņēmuma statusu 

vai citā veidā neizpilda noteikto termiņā, 

kas paredzēts Eiropas Parlamenta un 

Padomes Lēmumā Nr. 243/2012 par 

Radiofrekvenču spektra politikas 

programmu (turpmāk „RSPP”), 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. 

(17) Radiofrekvenču spektrs ir 

sabiedriskais labums un būtisks resurss 

mobilo, bezvadu platjoslas un satelītu 

sakaru iekšējā tirgū Savienībā. Bezvadu 

platjoslas sakaru attīstība sniedz 

ieguldījumu Eiropas digitalizācijas 

programmas īstenošanā un jo īpaši mērķī, 

kas paredz nodrošināt piekļuvi platjoslai ar 

ātrumu ne mazāk par 30 Mb/s līdz 

2020. gadam visiem Savienības 

iedzīvotājiem un nodrošināt Savienībā 

vislielāko iespējamo platjoslas ātrumu un 

jaudu. Tomēr, kaut arī dažas Savienības 

teritorijas ir ļoti attīstītas gan no Eiropas 

digitalizācijas programmas politisko 

mērķu sasniegšanas viedokļa, gan no 

globālā viedokļa, citas teritorijas atpaliek. 

Jo īpaši tas ir skaidrojams ar to, ka 

Savienībā sadrumstalots ir process, ar 

kuru frekvenču spektru padara sevišķi 

piemērotu, lai nodrošinātu ātrdarbīgo 
bezvadu platjoslas pieslēgumu, tādējādi 

apdraudot šo politikas mērķu sasniegšanu 

Savienībā kopumā. Tas, ka process 

attiecībā uz atļauju izsniegšanu un 

800 MHz joslas nodrošināšanu bezvadu 

platjoslas sakariem ir neviendabīgs 

apstākļos, kad vairāk nekā pusei no 

dalībvalstīm Komisija ir piešķīrusi 

izņēmuma statusu vai tās citā veidā šo 

procesu neīsteno 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. Šī parādība liek 

domāt par vajadzību Komisijai uzlabot 

savu pilnvaru izmantošanu, kas ir ļoti 

svarīgi, lai lojāli veiktu Savienības 

pasākumus un panāktu dalībvalstu 

patiesu sadarbību. Komisijas bargajiem 
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pūliņiem panākt Savienības jau pieņemtā 

regulējuma izpildi, 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, vajadzētu būt 

pietiekamiem, lai būtiski palīdzētu šīs 

problēmas risināšanā. 

__________________ __________________ 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 14. marta Lēmums 

Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas 

programmu, OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp. 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 14. marta Lēmums 

Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas 

programmu, OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp. 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Lēmums 

Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 

radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 

Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums, 

OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp. 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 7. marta Lēmums 

Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 

radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 

Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums, 

OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Frekvenču spektra pārdošana un 

iznomāšana bezvadu platjoslas sakaru 

vajadzībām uzlabo elastību un padara 

efektīvāku frekvenču spektra resursu 

piešķiršanu. Tāpēc pārdošana un 

iznomāšana būtu jāatbalsta un jāveicina 

vēl vairāk, tostarp nodrošinot, lai 

izmantošanas tiesībām, ieskaitot jau 

piešķirtām izmantošanas tiesībām, būtu 

pietiekami ilgs termiņš. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošinātājiem, tostarp mobilo sakaru 

operatoriem vai šādu operatoru 

konsorcijiem, nodrošinot galalietotāju 

ilgtermiņa labumu, būtu jāvar kolektīvi 

organizēt efektīvu un pieejamu pārklājumu 

plašā Savienības teritorijas daļā un tādējādi 

izmantot radiofrekvenču spektru vairākās 

dalībvalstīs ar līdzīgiem nosacījumiem, 

procedūrām, izmaksām, laika grafiku, 

ilgumu saskaņotās joslās un ar tādām 

papildu radiofrekvenču paketēm kā 

zemākas un augstākas frekvences kopums, 

lai nodrošinātu pārklājumu blīvi un mazāk 

blīvi apdzīvotās teritorijās. Iniciatīvas par 

labu lielākai koordinācijai un saskaņotībai 

arī veicinātu tīkla ieguldījumu vides 

paredzamību. Šāda paredzamība būtu ļoti 

vēlama saskaņā ar skaidru politiku par labu 

ilgtermiņa izmantošanas tiesībām saistībā 

ar radiofrekvenču spektru, neietekmējot 

šādu tiesību nenoteikto būtību dažās 

dalībvalstīs, un savukārt būtu saistīta ar 

skaidriem nosacījumiem attiecībā uz visu 

to radiofrekvenču pārvedumu, nomu vai 

koplietošanu, uz kurām attiecas šādas 

individuālas izmantošanas tiesības, vai arī 

uz šādu radiofrekvenču daļas pārvedumu, 

nomu vai koplietošanu. 

(19) Elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošinātājiem nodrošinot galalietotāju 

ilgtermiņa labumu, būtu jāvar kolektīvi 

organizēt efektīvu un pieejamu pārklājumu 

plašā Savienības teritorijas daļā un tādējādi 

izmantot radiofrekvenču spektru vairākās 

dalībvalstīs ar līdzīgiem nosacījumiem, 

procedūrām, izmaksām, laika grafiku, 

ilgumu saskaņotās joslās un ar tādām 

papildu radiofrekvenču paketēm kā 

zemākas un augstākas frekvences kopums, 

lai nodrošinātu pārklājumu blīvi un mazāk 

blīvi apdzīvotās teritorijās. Iniciatīvas par 

labu lielākai koordinācijai un saskaņotībai 

arī veicinātu tīkla ieguldījumu vides 

paredzamību. Šāda paredzamība būtu ļoti 

vēlama saskaņā ar skaidru politiku par labu 

ilgtermiņa izmantošanas tiesībām saistībā 

ar radiofrekvenču spektru, neietekmējot 

šādu tiesību nenoteikto būtību dažās 

dalībvalstīs, un savukārt būtu saistīta ar 

uzlabotiem nosacījumiem attiecībā uz visu 

to radiofrekvenču pārvedumu, nomu vai 

koplietošanu, uz kurām attiecas šādas 

individuālas izmantošanas tiesības, vai arī 

uz šādu radiofrekvenču daļas pārvedumu, 

nomu vai koplietošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Izmantošanas tiesību koordinācija un 

saskaņotība attiecībā uz radiofrekvenču 

spektru būtu jāuzlabo, vismaz joslām, 

kuras ir saskaņotas attiecībā uz bezvadu 

fiksētajiem, nomādiskajiem un 

mobilajiem platjoslas sakariem. Tas ietver 

joslas, kas noteiktas Starptautiskās 

telesakaru savienības (ITU) līmenī 

attiecībā uz Starptautisko mobilo 

telesakaru (IMT) progresīvajām sistēmām, 

kā arī joslām, ko izmanto vietējie radiotīkli 

(RLAN), piemēram, 2,4 GHz un 5 GHz. 

Tam būtu jāattiecas arī uz joslām, kuras 

nākotnē iespējams saskaņot attiecībā uz 

bezvadu platjoslas sakariem, kā paredzēts 

RSPP 3. panta b) punktā un 

Radiofrekvenču spektra politikas grupas 

(RSPG) atzinumā „Strategic challenges 

facing Europe in addressing the growing 

radio spectrum demand for wireless 

broadband”, kas tika pieņemts 2013. gada 

13. jūnijā, piemēram, tuvākajā nākotnē — 

700 MHz, 1,5 GHz un 3,8‒4,2 GHz josla. 

(20) Izmantošanas tiesību koordinācija un 

saskaņotība attiecībā uz radiofrekvenču 

spektru būtu jāuzlabo. Tas ietver joslas, kas 

noteiktas Starptautiskās telesakaru 

savienības (ITU) līmenī attiecībā uz 

Starptautisko mobilo telesakaru (IMT) 

progresīvajām sistēmām, kā arī joslām, ko 

izmanto vietējie radiotīkli (RLAN), 

piemēram, 2,4 GHz un 5 GHz. Tam būtu 

jāattiecas arī uz joslām, kuras nākotnē 

iespējams saskaņot attiecībā uz bezvadu 

platjoslas sakariem, kā paredzēts RSPP 

3. panta b) punktā un Radiofrekvenču 

spektra politikas grupas (RSPG) atzinumā 

„Strategic challenges facing Europe in 

addressing the growing radio spectrum 

demand for wireless broadband”, kas tika 

pieņemts 2013. gada 13. jūnijā, piemēram, 

tuvākajā nākotnē — 700 MHz, 1,5 GHz un 

3,8‒4,2 GHz josla. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Kas attiecas uz citiem galvenajiem 

būtiskajiem nosacījumiem, ko iespējams 

pievienot radiofrekvenču spektra 

izmantošanas tiesībām attiecībā uz 

bezvadu platjoslu, šajā regulā noteikto 

pārvaldes principu un kritēriju vienveidīga 

piemērošana, ko veic atsevišķas 

dalībvalstis, būtu vēlama saskaņā ar 

koordinācijas mehānismu, ar kuru 

Komisijai un citu dalībvalstu 

(24) Savienības regulējumā noteikto 

pārvaldes principu un kritēriju vienveidīga 

piemērošana, ko veic atsevišķas 

dalībvalstis, būtu vēlama saskaņā ar 

koordinācijas mehānismu, ar kuru 

Komisijai un citu dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm ir iespēja dot 

atsauksmes, pirms attiecīgā dalībvalsts 

piešķir izmantošanas tiesības, un ar kuru 

Komisijai ir iespēja, ņemot vērā dalībvalstu 
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kompetentajām iestādēm ir iespēja dot 

atsauksmes, pirms attiecīgā dalībvalsts 

piešķir izmantošanas tiesības, un ar kuru 

Komisijai ir iespēja, ņemot vērā dalībvalstu 

viedokli, novērst jebkura tāda priekšlikuma 

īstenošanu, kurš neatbilst Savienības 

tiesību aktiem. 

viedokli, novērst jebkura tāda priekšlikuma 

īstenošanu, kurš neatbilst Savienības 

tiesību aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Ņemot vērā radiofrekvenču spektra 

pieprasījuma milzīgo izaugsmi attiecībā uz 

bezvadu platjoslu, būtu jāveicina 

risinājumi alternatīvai spektrāli efektīvai 

piekļuvei bezvadu platjoslai. Tas ietver 

tādu mazas jaudas bezvadu piekļuves 

sistēmu lietošanu, kurām ir nelielas zonas 

darbības diapazons, piemēram, t. s. lokālo 

radiotīklu (RLAN, kas zināmi arī kā Wi-Fi) 

tīklāji, kā arī mazas jaudas mazizmēra šūnu 

piekļuves punktu tīkli (tiek saukti arī par 

femto-, piko- vai mikrošūnām). 

(25) Ņemot vērā radiofrekvenču spektra 

pieprasījuma milzīgo izaugsmi attiecībā uz 

bezvadu platjoslu, nebūtu jāignorē 

alternatīvi spektrāli efektīvas piekļuves 

bezvadu platjoslai risinājumi. Tas 

patlaban ietver tādu mazas jaudas bezvadu 

piekļuves sistēmu lietošanu, kurām ir 

nelielas zonas darbības diapazons, 

piemēram, t. s. lokālo radiotīklu (RLAN, 

kas zināmi arī kā Wi-Fi) tīklāji, kā arī 

mazas jaudas mazizmēra šūnu piekļuves 

punktu tīkli (tiek saukti arī par femto-, 

piko- vai mikrošūnām). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 

radiofrekvenču spektra pārvaldība valsts 

līmenī nekavētu citas dalībvalstis izmantot 

radiofrekvenču spektru, uz ko tām ir 

svītrots 
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tiesības, vai arī izpildīt to pienākumus 

attiecībā uz joslām, kuru lietošana ir 

saskaņota Savienības līmenī. 

Pamatojoties uz spēkā esošajām RSPG 

darbībām, ir nepieciešams koordinācijas 

mehānisms, lai nodrošinātu, ka katrai 

dalībvalstij ir taisnīga piekļuve 

radiofrekvenču spektram un ka 

koordinācijas rezultāti ir saskanīgi un 

izpildāmi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

31. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) Pieredze Savienības tiesiskā 

regulējuma īstenošanā norāda, ka spēkā 

esošie noteikumi, kas nosaka saskaņotu 

pārvaldes pasākumu piemērošanu, 

apvienojumā ar mērķi, kas paredz veicināt 

iekšējā tirgus attīstību, nav radījuši 

pietiekamus stimulus, lai, pamatojoties uz 

saskaņotiem standartiem un procesiem, 

tiktu izstrādāti piekļuves produkti, jo īpaši 

saistībā ar fiksētajiem tīkliem. Darbojoties 

dažādās dalībvalstīs, operatoriem ir 

grūtības atrast piekļuves resursus, kuriem 

būtu attiecīgā kvalitāte un tīkla un 

pakalpojumu sadarbspējas līmeņi, un, kad 

šie resursi ir pieejami, tiem ir dažādas 

tehniskās īpašības. Tas palielina izmaksas 

un veido šķērsli pakalpojumu sniegšanai 

ārpus valsts robežām. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Elektronisko sakaru vienotā tirgus 

integrāciju varētu paātrināt, izveidojot 

sistēmu, kas paredzēta, lai definētu 

noteiktus galvenos Eiropas virtuālos 

produktus, kas ir īpaši svarīgi 

elektronisko sakaru pakalpojumu 

nodrošinātājiem, lai sniegtu pārrobežu 

pakalpojumus un, pamatojoties uz 

galvenajiem parametriem un 

minimālajām īpašībām, pieņemtu visas 

Savienības stratēģiju pilnīgā IP vidē, kas 

paplašinās. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Ir jārisina darbības vajadzības, ko 

apkalpo ar dažādiem virtuālajiem 

produktiem. Eiropas virtuālajiem 

platjoslas piekļuves produktiem vajadzētu 

būt pieejamiem gadījumos, kad 

operatoram, kuram ir būtiska ietekme 

tirgū, saskaņā ar pamatdirektīvu un 

Piekļuves direktīvu ir noteikta prasība 

sniegt piekļuvi ar regulētiem noteikumiem 

noteiktā piekļuves punktā tam piederošā 

tīklā. Pirmkārt, efektīva pārrobežu 

operatoru ienākšana tirgū būtu jāveicina 

ar saskaņotiem produktiem, kas ļauj 

pārrobežu pakalpojumu nodrošinātājiem 

veikt sākotnējo pakalpojumu 

nodrošināšanu saviem tiešajiem klientiem 

bez kavēšanās un ar paredzamu un 

svītrots 
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pietiekamu kvalitāti, tostarp klientiem, kas 

ir uzņēmumi ar daudzām 

uzņēmējdarbības vietām dažādās 

dalībvalstīs, ja tas būtu nepieciešami un 

samērīgi saskaņā ar tirgus analīzi. Šiem 

saskaņotajiem produktiem vajadzētu būt 

pieejamiem pietiekami ilgi, lai ļautu 

piekļuves prasītājiem un nodrošinātājiem 

plānot vidēja termiņa un ilgtermiņa 

ieguldījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Otrkārt, sarežģīti virtuālie piekļuves 

produkti, kam nepieciešams augstāks 

piekļuves prasītāju veiktu ieguldījumu 

līmenis un kas nodrošina viņiem augstāku 

kontroles un diferencēšanas līmeni, jo 

īpaši nodrošinot piekļuvi vietējā līmenī, ir 

svarīgi, lai radītu apstākļus ilgtspējīgai 

konkurencei visā iekšējā tirgū. Tāpēc šie 

galvenie vairumtirdzniecības piekļuves 

produkti nākamās paaudzes piekļuves 

(NGA) tīkliem arī būtu jāsaskaņo, lai 

veicinātu pārrobežu ieguldījumus. Šādi 

virtuālie platjoslas piekļuves produkti 

būtu jāveido tā, lai tiem būtu 

funkcionalitāte, kas līdzīga fiziskajai 

atsaistei, lai paplašinātu to potenciālo 

vairumtirdzniecības tiesiskās aizsardzības 

līdzekļu klāstu, kuri pieejami valstu 

pārvaldes iestādēm izskatīšanai saskaņā 

ar proporcionalitātes novērtējumu 

saskaņā ar Direktīvu 2002/19/EK. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Treškārt, ir nepieciešams arī 

saskaņot vairumtirdzniecības piekļuves 

produktu, lai izbeigtu tādu nomātu līniju 

segmentus, kurām ir uzlabotas saskarnes, 

lai garantētu darbībai kritisko 

savienojamības pakalpojumu pārrobežu 

nodrošināšanu visprasīgākajiem 

lietotājiem, kas ir no uzņēmējdarbības 

vides. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Pakāpeniska pāreja uz tīkliem, kas 

pilnībā ir IP tīkli, tādu savienojamības 

produktu pieejamības trūkums, kuri 

balstīti uz IP protokolu, dažādām 

pakalpojumu klasēm ar garantētu 

pakalpojuma kvalitāti, kas nodrošina 

sakaru ceļus starp tīkla domēniem un pāri 

tīkla robežām gan dalībvalstīs, gan starp 

tām, kavē tādu lietojumprogrammu 

attīstību, kuras balstītas uz piekļuvi citiem 

tīkliem, tādējādi ierobežojot tehnoloģisko 

inovāciju. Turklāt šī situācija kavē tādas 

efektivitātes plašāku izplatību, kura 

saistīta ar vadību un nodrošināšanu, ko 

veic attiecībā uz tīkliem, kas balstīti uz IP, 

un savienojamības produktiem, kuru 

pakalpojumu kvalitāte ir garantēta, jo 

īpaši uzlabota drošība, uzticamība un 

elastība, izmaksu efektivitāte un ātrāka 

nodrošināšana, no kā labumu gūst tīkla 

svītrots 
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operatori, pakalpojumu nodrošinātāji un 

galalietotāji. Tāpēc ir nepieciešama 

saskaņota pieeja šo produktu izveidei un 

pieejamībai, paredzot saprātīgus 

nosacījumus, tostarp, ja nepieciešams, 

iespēju, ka attiecīgie elektronisko sakaru 

uzņēmumi veic savstarpējas piegādes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

37. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Eiropas virtuālo platjoslas piekļuves 

produktu noteikšanai saskaņā ar šo 

regulu būtu jāatspoguļojas valstu 

pārvaldes iestāžu veiktajā novērtējumā 

par vispiemērotākajiem tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz 

piekļuvi to operatoru tīkliem, kuriem ir 

būtiska ietekme tirgū, vienlaikus 

izvairoties no pārmērīgas regulācijas, 

izmantojot nevajadzīgu 

vairumtirdzniecības piekļuves produktu 

pavairošanu, kura noteikta saskaņā ar 

tirgus analīzi vai citiem apstākļiem. Jo 

īpaši Eiropas virtuālo piekļuves produktu 

ieviešanai vien nevajadzētu radīt tādu 

regulētu piekļuves produktu skaita 

palielinājumu, kuru sniegšana tiek 

uzspiesta attiecīgajam operatoram. 

Turklāt vajadzībai pēc valstu 

kompetentajām iestādēm pēc šīs regulas 

pieņemšanas, lai izvērtētu, vai esošo 

vairumtirdzniecības piekļuves tiesiskās 

aizsardzības līdzekļu vietā būtu jāievieš 

Eiropas virtuālie platjoslas piekļuves 

produkti, un lai izvērtētu Eiropas virtuālo 

platjoslas piekļuves produkta ieviešanas 

piemērotību turpmāko tirgus pārskatu 

kontekstā, kur tiem ir būtiska tirgus 

ietekme, nevajadzētu ietekmēt minēto 

svītrots 
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iestāžu atbildību noteikt vispiemērotāko 

un visproporcionālāko tiesiskās 

aizsardzības līdzekli, lai risinātu 

konstatēto konkurences problēmu 

atbilstoši Direktīvas 2002/21/EK 16. 

pantam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

38. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(38) Pārvaldes paredzamības interesēs 

galvenie tādas lēmumu pieņemšanas 

prakses elementi, kura attīstās saskaņā ar 

spēkā esošo tiesisko regulējumu un kura 

ietekmē nosacījumus, ar kuriem 

vairumtirdzniecības piekļuves produkti, 

tostarp Eiropas virtuālie platjoslas 

piekļuves produkti, pieejami NGA tīkliem, 

būtu jāatspoguļo arī tiesību aktos. Tiem 

būtu jāietver noteikumi, kas 

vairumtirdzniecības piekļuves tirgu 

analīzes vajadzībām un jo īpaši, lai 

noteiktu, vai ir nepieciešamība pēc cenu 

kontroles saistībā ar šādu piekļuvi NGA 

tīkliem, atspoguļo, cik svarīgas ir 

attiecības starp konkurences spiedienu, ko 

rada alternatīvās fiksētās un bezvadu 

infrastruktūras, kā arī efektīvas garantijas 

attiecībā uz nediskriminējošu piekļuvi, un 

spēkā esošo konkurences līmeni cenu, 

izvēles un kvalitātes ziņā 

mazumtirdzniecības līmenī. Piemēram, 

veicot konkrētu gadījumu vērtēšanu 

atbilstoši Direktīvas 2001/21/EK 

16. pantam un neskarot būtiskas tirgus 

ietekmes vērtēšanu, valstu pārvaldes 

iestādes var izvērtēt, vai pastāvot diviem 

fiksētiem NGA tīkliem, tirgus apstākļi ir 

pietiekami konkurētspējīgi, lai varētu 

veicināt tīkla jauninājumus un attīstīties, 

svītrots 
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lai nodrošinātu īpaši ātrdarbīgus 

pakalpojumus, kas ir viens no svarīgajiem 

mazumtirdzniecības konkurences 

rādītājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

44. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(44) Gan fiksēto, gan mobilo sakaru jomā 

turpina pastāvēt ļoti nozīmīgas cenu 

atšķirības iekšzemes balss zvanu un SMS 

sakariem un minētajiem sakariem, kas 

beidzas citā dalībvalstī. Lai gan ir būtiskas 

atšķirības starp valstīm, operatoriem un 

tarifu paketēm un starp mobilajiem un 

fiksētajiem pakalpojumiem, tas turpina 

ietekmēt neaizsargātākās patērētāju 

grupas un radīt šķēršļus vienotiem 

sakariem Savienībā. Tas notiek, 

neraugoties uz ļoti būtisku samazinājumu 

un konverģenci absolūtos skaitļos, 

izbeigšanas tempu dažādās dalībvalstīs un 

zemām cenām tranzīta tirgos. Turklāt 

pārejai uz elektronisko sakaru vidi, kas 

pilnībā balstīta uz IP, būtu ar laiku jārada 

papildu izmaksu samazinājumi. Jebkuras 

nozīmīgas mazumtirdzniecības tarifu 

atšķirības starp fiksētiem iekšzemes 

starppilsētu sakaru pakalpojumiem, kas ir 

sakari, kuri nav vienā vietējā zonā, ko 

apzīmē ar ģeogrāfiskās zonas kodu valsts 

numerācijas plānā, un fiksētiem 

sakariem, kas beidzas citā dalībvalstī, 

būtu jāattaisno ar atsauci uz objektīviem 

kritērijiem. Starptautisko mobilo sakaru 

mazumtirdzniecības tarifiem nebūtu 

jāpārsniedz balss zvanu un SMS Eiropas 

tarifi, ko attiecīgi piemēro regulētajiem 

viesabonēšanas zvaniem un SMS un kas 

paredzēti Regulā (ES) Nr. 531/2012, 

svītrots 
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izņemot gadījumus, kad tas pamatojams 

ar atsauci uz objektīviem kritērijiem. Šādi 

kritēriji var ietvert papildu izmaksas un 

saprātīgu saistīto peļņu. Citi objektīvi 

faktori var ietvert saistītā cenu elastīguma 

atšķirības un visiem galalietotājiem viegli 

pieejamus vai nu alternatīvus tarifus, ko 

piedāvā publisko elektronisko sakaru 

nodrošinātāji, kuri nodrošina pārrobežu 

sakarus Savienībā par nelielu papildu 

maksu vai bez papildu maksas, vai arī 

informācijas sabiedrības pakalpojumus ar 

salīdzināmu funkcionalitāti, ja 

nodrošinātāji aktīvi informē savus 

galalietotājus par šādām alternatīvām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

46. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(46) Galalietotāju brīvība piekļūt 

informācijai un leģitīmam saturam un tos 

izplatīt, izmantot lietojumprogrammas un 

pēc savas izvēles izmantot pakalpojumus 

tiek respektēta Savienības un valstu 

saskanīgajos tiesību aktos. Šī regula nosaka 

jebkuru ierobežojumu robežas attiecībā uz 

publisko elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem, brīvību, bet neietekmē 

citus Savienības tiesību aktus, tostarp 

autortiesību noteikumus un 

Direktīvu 2000/31/EK. 

(46) Galalietotāju brīvība piekļūt 

informācijai un leģitīmam saturam un tos 

izplatīt, izmantot lietojumprogrammas un 

pēc savas izvēles izmantot pakalpojumus 

tiek respektēta Savienības un valstu 

saskanīgajos tiesību aktos. Šī regula nosaka 

jebkuru ierobežojumu robežas attiecībā uz 

publisko elektronisko sakaru 

nodrošinātāju brīvību, bet neietekmē citus 

Savienības tiesību aktus, tostarp 

autortiesību noteikumus, 

Direktīvu 2000/31/EK un 

Direktīvu 2011/93/EK, jo īpaši tās 

25. pantu, saskaņā ar kuru dalībvalstis, 

ņemot vērā drošības garantijas, ir tiesīgas 

liegt piekļuvi tīmekļa vietnēm, kurās ir 

izvietota bērnu pornogrāfija vai ar kurām 

šo pornogrāfiju izplata. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

46.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (46a) Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartā ir prasīts, lai tiesības pārkāpt 

privātumu, tiesības uz sakaru 

konfidencialitāti, tiesības uz datu 

aizsardzību, tiesības saņemt vai nodot 

informāciju būtu paredzētas tiesību aktā 

un lai minēto tiesību un brīvību 

ierobežojumi neietekmētu to būtību. 

Savienības judikatūra, kas izstrādāta 

attiecībā uz elektronisko sakaru 

uzraudzību un filtrēšanu apstiprina, ka 

elektronisko sakaru vai pakalpojumu 

nodrošinātājam noteiktais pienākums 

uzraudzīt visu veidu sakarus ir uzskatāms 

ne tika par nopietnu nodrošinātāja tiesību 

īstenot uzņēmējdarbību pārkāpumu, bet 

arī par minētā nodrošinātāja klientu 

pamattiesību pārkāpumu. Visas sistēmas, 

kurās elektronisko sakaru vai 

pakalpojumu nodrošinātājiem ir 

jāuzrauga sakari, šā iemesla dēļ vai nu 

būtu konkrēti jāparedz Savienības tiesībās 

vai valstu tiesībās, kas ir pieņemtas 

saskaņā ar Savienības tiesībām, vai arī, ja 

to pamatā ir brīvprātīgs regulējums, tās 

visupirms būtu jāapstiprina tiesā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

47. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(47) Publisko elektronisko sakaru (47) Publisko elektronisko sakaru 
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nodrošinātājiem, ievērojot līgumā noteiktos 

datu apjoma un internetpiekļuves 

pakalpojumu ātruma ierobežojumus, 

atklātā internetā nevajadzētu bloķēt, 

palēnināt, pasliktināt vai diskriminēt 

noteiktu saturu, lietojumprogrammas vai 

pakalpojumus vai to veidus, izņemot 

ierobežota skaita saprātīgu datplūsmas 

pārvaldības pasākumu veikšanu. Šādiem 

pasākumiem vajadzētu būt pārredzamiem, 

samērīgiem un nediskriminējošiem. 

Saprātīga datplūsmas pārvaldība paredz 

smagu noziegumu novēršanu vai 

kavēšanu, tostarp nodrošinātāju 

brīvprātīgu rīcību, lai novērstu piekļuvi 

bērnu pornogrāfijai un tās izplatīšanu. 
Tīkla pārblīves ietekmes mazināšana līdz 

minimālam līmenim būtu jāuzskata par 

pieņemamu, ja tīkla pārblīve ir īslaicīga vai 

tā notiek ārkārtas apstākļos. 

nodrošinātājiem, ievērojot līgumā noteiktos 

datu apjoma un internetpiekļuves 

pakalpojumu ātruma ierobežojumus un 

pakalpojumu vispārējos raksturlielumus, 

atklātā internetā nevajadzētu bloķēt, 

palēnināt, pasliktināt vai diskriminēt 

noteiktu saturu, lietojumprogrammas vai 

pakalpojumus vai to veidus, izņemot 

ierobežota skaita saprātīgu datplūsmas 

pārvaldības pasākumu veikšanu. Šādiem 

pasākumiem vajadzētu būt pārredzamiem, 

samērīgiem un nediskriminējošiem. Tīkla 

pārblīves ietekmes mazināšana līdz 

minimālam līmenim būtu jāuzskata par 

pieņemamu, ja tīkla pārblīve ir īslaicīga vai 

tā notiek ārkārtas apstākļos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  34 

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, 

(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, 
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lietojumprogrammu vai pakalpojumu 

nodrošinātājiem. 

lietojumprogrammu vai pakalpojumu 

nodrošinātājiem. Ja ar interneta piekļuves 

pakalpojumu nodrošinātāju tiek slēgts 

līgums par šādu pakalpojumu sniegšanu, 

minētajam nodrošinātājam būtu 

jāgarantē, ka augstākas kvalitātes 

pakalpojumi nepasliktina interneta 

piekļuves vispārējo kvalitāti, izņemot 

gadījumus, kad, ņemot vērā pieejamos 

tehniskos risinājumus un izmantoto 

tehnoloģiju, vispārējā kvalitāte var tikt 

samazināta, lai varētu sniegt augstākas 

kvalitātes pakalpojumus. Turklāt 

datplūsmas pārvaldības pasākumi nebūtu 

jāīsteno tā, lai diskriminētu 

pakalpojumus, kas konkurē ar interneta 

piekļuves pakalpojumu nodrošinātāja 

piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

50. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(50) Turklāt pastāv satura, 

lietojumprogrammu un pakalpojumu 

nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 

pārraides pakalpojumu sniegšanu, 

pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 

rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 

līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 

laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 

lietojumprogrammu vai pakalpojumu 

nodrošinātāji var vienoties ar publisko 

elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 

šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 

līmeņiem, ir nepieciešama specializēto 

pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 

paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 

jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 

saziņas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 

kārtībai būtu jāļauj publisko elektronisko 

(50) Turklāt pastāv satura, 

lietojumprogrammu un pakalpojumu 

nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 

pārraides pakalpojumu sniegšanu, 

pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 

rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 

līmeņiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 

laiks nav svarīgs. Spēkā esošajās 

Savienības tiesībās līgumi par šādu 

pārraides pakalpojumu sniegšanu nav 

aizliegti. Šāda iespēja, ka satura, 

lietojumprogrammu vai pakalpojumu 

nodrošinātāji var vienoties ar sabiedrībai 

paredzētu elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem par šādiem elastīgiem 

pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, var būt 

nepieciešama tādu atsevisķu pakalpojumu 

nodrošināšanā kā iekārtu saziņas (M2M) 
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sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 

datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 

satura, lietojumprogrammu vai 

pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 

elektronisko sakaru nodrošinātājiem, būtu 

jāgarantē brīvība slēgt specializētu 

pakalpojumu līgumus par noteiktiem 

pakalpojumu kvalitātes līmeņiem, ciktāl 

šādi līgumi būtiski neietekmē 

internetpiekļuves pakalpojumu vispārīgo 

kvalitāti. 

sakari. Vienlaikus šādai kārtībai būtu jāļauj 

publisko elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem labāk sabalansēt 

datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 

satura, lietojumprogrammu vai 

pakalpojumu nodrošinātājiem un publisko 

elektronisko sakaru nodrošinātājiem, arī 

turpmāk būtu jāgarantē brīvība slēgt 

specializētu pakalpojumu līgumus par 

noteiktiem pakalpojumu kvalitātes 

līmeņiem, ciktāl šādi līgumi neietekmē 

internetpiekļuves pakalpojumu vispārīgo 

kvalitāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

51. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(51) Valstu pārvaldes iestādēm ir būtiska 

loma, lai nodrošinātu, ka galalietotāji var 

efektīvi izmantot šo brīvību lietot piekļuvi 

atklātajam internetam. Tāpēc valstu 

pārvaldes iestādēm būtu jāpiemēro 

uzraudzības un ziņošanas pienākums, un 

tām būtu jānodrošina publisko elektronisko 

sakaru nodrošinātāju atbilstība un tādu 

augstas kvalitātes nediskriminējošu 

internetpiekļuves pakalpojumu pieejamība, 

kurus būtiski nepasliktina specializētie 

pakalpojumi. Iespējamās internetpiekļuves 

vispārējo traucējumu novērtējumā valstu 

pārvaldes iestādēm vajadzētu ņemt vērā 

tādus kvalitātes parametrus kā laika grafika 

un uzticamības parametrus (latentums, 

vibrācija, paketes pazaudēšana), tīkla 

sastrēgumu mērogs un ietekme, faktiskais 

ātrums pretstatā reklamētajam ātrumam, 

internetpiekļuves pakalpojuma sniegums 

salīdzinājumā ar specializētajiem 

pakalpojumiem un kvalitāte galalietotāju 

uztverē. Valstu pārvaldes iestādēm 

(51) Valstu pārvaldes iestādēm ir būtiska 

loma, lai nodrošinātu, ka galalietotāji var 

efektīvi izmantot šo brīvību lietot piekļuvi 

atklātajam internetam. Tāpēc valstu 

pārvaldes iestādēm būtu jāpiemēro 

uzraudzības un ziņošanas pienākums, un 

tām būtu jānodrošina publisko elektronisko 

sakaru nodrošinātāju atbilstība un tādu 

augstas kvalitātes nediskriminējošu 

internetpiekļuves pakalpojumu pieejamība. 

Iespējamās internetpiekļuves vispārējo 

traucējumu novērtējumā valstu pārvaldes 

iestādēm vajadzētu ņemt vērā tādus 

kvalitātes parametrus kā laika grafika un 

uzticamības parametrus (latentums, 

vibrācija, paketes pazaudēšana), tīkla 

sastrēgumu mērogs un ietekme, faktiskais 

ātrums pretstatā reklamētajam ātrumam, 

internetpiekļuves pakalpojuma sniegums 

salīdzinājumā ar augstākas kvalitātes 

pakalpojumiem un kvalitāte galalietotāju 

uztverē. Valstu pārvaldes iestādēm 

vajadzētu būt pilnvarām noteikt obligātās 



 

PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-0034/110 PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-00 

LV 

vajadzētu būt pilnvarām noteikt obligātās 

pakalpojumu kvalitātes prasības visiem vai 

atsevišķiem publisko elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem, ja tas nepieciešams, lai 

novērstu vispārējus internetpiekļuves 

pakalpojumu kvalitātes 

traucējumus/pasliktināšanos. 

pakalpojumu kvalitātes prasības visiem vai 

atsevišķiem publisko elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem, ja tas nepieciešams, lai 

novērstu vispārējus internetpiekļuves 

pakalpojumu kvalitātes 

traucējumus/pasliktināšanos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

68. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(68) Lai ņemtu vērā tirgus un tehnisko 

attīstību, attiecībā uz pielikumu 

pieņemšanu būtu jādeleģē Komisijai 

pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

290. pantu. Ir īpaši svarīgi, lai, veicot 

sagatavošanās darbu, Komisija īsteno 

atbilstīgu apspriešanu, tostarp ekspertu 

līmenī. Komisijai, sagatavojot un 

izstrādājot deleģētos aktus, būtu 

jānodrošina vienlaicīga, laicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

70. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Īstenošanas pilnvaras, kas attiecas uz 

radiofrekvenču spektra atļauju izsniegšanas 

saskaņošanu un koordinēšanu, nelielas 

zonas bezvadu piekļuves punktu īpašībām, 

Īstenošanas pilnvaras, kas attiecas uz 

radiofrekvenču spektra atļauju izsniegšanas 

saskaņošanu un koordinēšanu, nelielas 

zonas bezvadu piekļuves punktu īpašībām 
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koordināciju starp dalībvalstīm saistībā ar 

radiofrekvenču spektra piešķiršanu, 

detalizētākiem tehniskajiem un 

metodiskajiem noteikumiem saistībā ar 

Eiropas virtuālajiem piekļuves 

produktiem un piekļuves internetam un 

datplūsmas saprātīgas pārvaldības 

nodrošināšanu un pakalpojuma kvalitāti, 
būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 182/2011. 

un koordināciju starp dalībvalstīm saistībā 

ar radiofrekvenču spektra piešķiršanu, būtu 

jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011. 

____________________ ____________________ 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

71. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(71) Lai nodrošinātu saskaņotību starp 

mērķi un pasākumiem, kas nepieciešami, 

lai izveidotu elektronisko sakaru vienoto 

tirgu saskaņā ar šo regulu un atsevišķiem 

spēkā esošajiem tiesību aktu noteikumiem 

un lai ņemtu vērā attīstībā esošās lēmumu 

pieņemšanas prakses galvenos elementus, 

būtu jāgroza Direktīvas 2002/21/EK, 

2002/20/EK un 2002/22/EK un Regula 

Nr. 531/2012. Tas ietver noteikuma izveidi 

Direktīvai 2002/21/EK un saistītajām 

direktīvām, kas jālasa saistībā ar šo 

regulu, Komisijas pastiprinātu pilnvaru 

ieviešanu, lai nodrošinātu saskaņotību ar 

tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko 

piemēro Eiropas elektronisko sakaru 

(71) Lai nodrošinātu saskaņotību starp 

mērķi un pasākumiem, kas nepieciešami 

nolūkā sasniegt šīs regulas mērķus, un 

atsevišķiem spēkā esošajiem tiesību aktu 

noteikumiem, būtu jāgroza 

Direktīvas 2002/21/EK, 2002/20/EK un 

2002/22/EK un Regula Nr. 531/2012 un 

Regula (EK) Nr. 1211/2009, kā arī 

Lēmums Nr. 243/2012/ES. Tas ietver to 

kritēriju saskaņošanu, kuri pieņemti 

attiecīgo tirgu definīcijas un konkurences 

novērtēšanai, paziņošanas sistēmas 

pieņemšanu saskaņā ar 

Direktīvu 2002/20/EK, kā arī to noteikumu 

atcelšanu, kuri attiecas uz galalietotāju 

tiesību obligāto saskaņošanu, kā paredzēts 
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nodrošinātājiem, kuriem ir būtiska 

ietekme tirgū Eiropas apspriešanas 

mehānisma kontekstā, to kritēriju 

saskaņošanu, kuri pieņemti attiecīgo tirgu 

definīcijas un konkurences novērtēšanai, 

paziņošanas sistēmas pieņemšanu saskaņā 

ar Direktīvu 2002/20/EK, ņemot vērā 

vienoto ES atļauju izsniegšanu, kā arī to 

noteikumu atcelšanu, kuri attiecas uz 

galalietotāju tiesību obligāto saskaņošanu, 

kā paredzēts Direktīvā 2002/22/EK, un 

kuri kļuvuši lieki pilnīgās saskaņošanas 

dēļ, kuru nodrošina šī regula. 

Direktīvā 2002/22/EK, un kuri kļuvuši 

lieki pilnīgās saskaņošanas dēļ, kuru 

nodrošina šī regula.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

72. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(72) Savienībās mobilo sakaru tīkls vēl 

aizvien ir sadrumstalots, un neviens tīkls 

neaptver visas dalībvalstis. Rezultātā, lai 

nodrošinātu mobilo sakaru pakalpojumus 

saviem iekšzemes klientiem, kuri ceļo 

Savienības teritorijā, viesabonēšanas 

nodrošinātājiem jāiegādājas 

vairumtirdzniecības viesabonēšanas 

pakalpojumi no operatoriem apmeklētajā 

dalībvalstī. Šādas vairumtirdzniecības 

maksas rada būtisku šķērsli 

viesabonēšanas pakalpojumu 

nodrošināšanai tādā cenu līmenī, kas 

atbilstu iekšzemes mobilo sakaru 

pakalpojumiem. Tādēļ būtu jāpieņem 

turpmāki pasākumi, kas veicinātu šo 

maksu pazemināšanu. Komerciāli vai 

tehniski līgumi starp viesabonēšanas 

nodrošinātājiem, kas ļauj virtuāli 

paplašināt līgumslēdzēju tīklu pārklājumu 

visā Savienības teritorijā, ir paņēmiens, 

kā internalizēt vairumtirdzniecības 

izmaksas. Lai sniegtu atbilstošu stimulu, 

svītrots 
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būtu jāpielāgo konkrēti reglamentējošie 

pienākumi, kas noteikti Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

Nr. 531/2012. Jo īpaši gadījumos, kad 

viesabonēšanas nodrošinātāji, izmantojot 

savus tīklus vai divpusējus vai 

daudzpusējus līgumus, nodrošina, ka 

visiem klientiem Savienībā pēc 

noklusējuma tiek piedāvāti 

viesabonēšanas tarifi iekšzemes tarifu 

līmenī, iekšzemes nodrošinātāju 

pienākumam nodrošināt klientiem 

piekļuvi jebkura cita viesabonēšanas 

nodrošinātāja balss, SMS un datu 

pārraides pakalpojumiem nebūtu 

jāattiecas uz šādiem nodrošinātājiem, 

ņemot vērā pārejas periodu, kad šāda 

piekļuve jau tikusi sniegta. 

__________________  

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 13. jūnija Regula (EK) 

Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 

publiskajos mobilo sakaru tīklos 

Savienībā (OV L 172, 30.6.2012., 

10. lpp.). 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  41 

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 

svītrots 
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šāda kārtība ļautu izstrādāt jaunus 

viesabonēšanas produktus un tādējādi 

paplašinātu izvēli un palielinātu 

konkurenci mazumtirdzniecības līmenī. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

74. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(74) Ar Eiropas Digitalizācijas 

programmu un Regulu Nr. 531/2012 ir 

noteikts politikas mērķis — panākt, lai 

starpība starp viesabonēšanas un 

iekšzemes tarifiem tuvinātos nullei. 

Praktiski tas nozīmē, ka, regulāri ceļojot 

Savienības teritorijā, klientiem, kuri 

pieder pie jebkuras no plašā iekšzemes 

patēriņa kategorijām, kas identificētas pēc 

puses dažādajām iekšzemes 

mazumtirdzniecības paketēm, būtu jāspēj 

droši replicēt tipiskos iekšzemes patēriņa 

ieradumus, kas paredzēti viņu attiecīgajās 

iekšzemes pakalpojumu 

mazumtirdzniecības paketēs, bez citām 

papildu izmaksām kā tikai attiecīgajiem 

iekšzemes tarifiem. Esošajā komercpraksē 

šādas plašas kategorijas var noteikt pēc, 

piemēram, diferencēšanas iekšzemes 

mazumtirdzniecības paketēs starp 

priekšapmaksas un pēcapmaksas 

klientiem; tikai-GSM paketēm (t. i., balss, 

SMS); paketēm, kas pielāgotas dažādam 

patēriņa apjomam; paketēm attiecīgi 

korporatīvai un plaša patēriņa lietošanai; 

mazumtirdzniecības paketēm ar cenām 

par patērēto vienību un tām, kas par 

fiksētu maksu nodrošina noteiktu vienību 

skaitu (piemēram, sarunu minūtes, datu 

megabaitus) neatkarīgi no faktiskā 

patēriņa. Savienības mobilo sakaru tirgos 

klientiem pieejamais plašais 

svītrots 
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mazumtirdzniecības tarifu plānu un 

pieejamo pakešu klāsts atbilst dažādajām 

lietotāju prasībām, kas saistās ar 

konkurences tirgus apstākļiem. Minētā 

elastība iekšzemes tirgos būtu jāatspoguļo 

arī Savienības iekšējās viesabonēšanas 

vidē, ņemot vērā, ka pēc viesabonēšanas 

nodrošinātāju vajadzība pēc 

vairumtirdzniecības resursiem no 

neatkarīgiem tīkla operatoriem citās 

dalībvalstīs aizvien var attaisnot 

ierobežojumu noteikšanu, atsaucoties uz 

saprātīgu izmantošanu, ja šādam 

viesabonēšanas patēriņam piemēro 

iekšzemes tarifus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

75. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(75) Tā kā pirmām kārtām 

viesabonēšanas nodrošinātājiem pašiem 

būtu jāizvērtē saprātīgs apjoms attiecībā 

uz balss, SMS un datu pārraidi, ko iekļaut 

iekšzemes tarifos dažādu 

mazumtirdzniecības pakešu ietvaros, 

valstu pārvaldes iestādēm būtu jāuzrauga 

tas, kā viesabonēšanas nodrošinātāji 

piemēro šādus saprātīgus izmantošanas 

ierobežojumus, un jānodrošina, ka 

līgumos patērētājam skaidrā un 

nepārprotamā veidā ierobežojumi ir 

konkrēti definēti attiecībā uz detalizētu 

kvantificētu informāciju. Šādi rīkojoties, 

valstu kompetentajām iestādēm būtu 

maksimāli jāņem vērā attiecīgie BEREC 

norādījumi. Minētajos norādījumos 

BEREC būtu jānosaka dažādi lietošanas 

modeļi, kas balstīti uz balss, datu 

pārraides un SMS lietošanas tendencēm 

Savienības līmenī, kā arī tas, kā mainās 

svītrots 
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prasības attiecībā uz bezvadu datu 

patēriņu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

76. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(76) Turklāt būtiskiem samazinājumiem 

mobilo sakaru terminēšanas 

pakalpojumiem visā Savienībā nesenā 

pagātnē nebūtu jāļauj izskaust papildu 

viesabonēšanas maksu par ienākošajiem 

zvaniem. 

(76) Lai nodrošinātu saprotamību un 

juridisko noteiktību, būtu jānosaka 

datums, kurā tiek pārtrauktas 

mazumtirdzniecības viesabonēšanas 

pakalpojumu papildmaksas, kuras sāka 

piemērot, pieņemot Regulu (EK) 

Nr. 717/2007. Turklāt Komisijai būtu 

pirms minētās mazumtirdzniecības 

papildmaksas galīgās atcelšanas jāziņo 

par visām izmaiņām, kas jāveic 

vairumtirdzniecības tarifos, ņemot vērā 

arī visā Savienībā pastāvošos beigšanas 

maksājumus.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

77. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(77) Lai nodrošinātu BEREC darbībām 

stabilitāti un stratēģisko virsvadību, 

BEREC Regulatoru valde būtu jāpārstāv 

pilna laika priekšsēdētājam, ko, ņemot 

vērā nopelnus, prasmes, zināšanas par 

elektronisko sakaru tirgiem un tirgus 

dalībniekiem, kā arī pieredzi saistībā ar 

uzraudzību un regulējumu, pēc 

Regulatoru valdes organizētas atklātas 

svītrots 
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atlases procedūras ar komisijas līdzdalību 

ievēlē Regulatoru valde. Pirmā 

Regulatoru valdes priekšsēdētāja 

iecelšanai Komisijai cita starpā būtu 

jāsastāda pretendentu saraksts, ņemot 

vērā nopelnus, prasmes, zināšanas par 

elektronisko sakaru tirgiem un tirgus 

dalībniekiem, kā arī pieredzi saistībā ar 

uzraudzību un regulējumu. Nākamajām 

iecelšanas reizēm saskaņā ar šo regulu 

sastādītā ziņojumā būtu jāpārskata 

iespēja izmantot Komisijas sastādītu 

pretendentu sarakstu. Tādējādi BEREC 

birojs sastāvētu no Regulatoru valdes 

priekšsēdētāja, Vadības komitejas un 

administratīvā vadītāja. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

78. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(78) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza 

Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 

2002/22/EK un Regulas (EK) 

Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012. 

(78) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza 

Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 

2002/22/EK un Regulas (EK) 

Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012, kā 

arī Lēmums 243/2012/ES. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

79. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(79) Gadījumos, kad Komisija uzskata, ka 

tas nepieciešams šīs regulas noteikumu 

īstenošanai, tā saskaņā ar Regulu (EK) 

(79) Gadījumos, kad Komisija uzskata, ka 

tas nepieciešams šīs regulas noteikumu 

īstenošanai, tai saskaņā ar Regulu (EK) 
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Nr. 1211/2009 var lūgt BEREC atzinumu. Nr. 1211/2009 būtu jālūdz BEREC 

atzinums. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

79.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (79a) Saskaņā ar prasību Eiropas 

Parlamenta rezolūcijā par īstenošanas 

ziņojumu par reglamentējošiem 

noteikumiem attiecībā uz elektroniskajām 

komunikācijām26a elektronisko sakaru 

regulējums būtu jāpārskata. Pārskatīšana 

būtu jāveic, pamatojoties uz regulējuma 

ietekmes kopš 2009. gada ex-post 

novērtējumu, konsultējoties par visiem 

jautājumiem un veicot rūpīgu to 

priekšlikumu plānoto seku ex-ante 

novērtējumu, kādi ir izkristalizējušies 

pārskatīšanas rezultātā. Priekšlikumi būtu 

jāiesniedz pietiekami savlaicīgi, lai 

likumdevējs varētu tos pienācīgi izvērtēt 

un apspriest. 

 ____________ 

 26a P7_TA(2013)0454 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula ievieš pārvaldes principus un 

detalizētus noteikumus, kas vajadzīgi, lai 

pilnībā izveidotu vienoto Eiropas 

1. Šī regula ievieš noteikumus, kas 

vajadzīgi, lai: 
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elektronisko sakaru tirgu, kurā: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) elektronisko sakaru pakalpojumu un 

tīklu nodrošinātāji ir tiesīgi, spējīgi un 

stimulēti attīstīt, paplašināt un ekspluatēt 

savus tīklus un sniegt pakalpojumus 

neatkarīgi no tā, kur sakaru nodrošinātājs 

veic uzņēmējdarbību vai kurā Savienības 

dalībvalstī atrodas tā klienti; 

a) atvieglināt to, kā elektronisko sakaru 

pakalpojumu un tīklu nodrošinātāji praksē 

piemēro savas tiesības ekspluatēt savus 

tīklus un sniegt pakalpojumus neatkarīgi no 

tā, kur sakaru nodrošinātājs veic 

uzņēmējdarbību vai kurā Savienības 

dalībvalstī atrodas tā klienti, izmantojot 

saskaņotu un vienkāršotu atļauju 

izsniegšanas sistēmu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir 

tiesības un iespējas izmantot 

konkurētspējīgus, drošus un uzticamus 

elektronisko sakaru pakalpojumus 

neatkarīgi no tā, no kuras Savienības 

dalībvalsts tie tiek sniegti, un tie netiek 

apgrūtināti ar pārrobežu ierobežojumiem 

vai nepamatotām papildu izmaksām. 

b) atvieglināt to, kā iedzīvotāji un 

uzņēmumi praksē piemēro tiesības 

izmantot konkurētspējīgus, drošus un 

uzticamus elektronisko sakaru 

pakalpojumus, novēršot pārrobežu 

ierobežojumu radītos šķēršļus vai 

nepamatotas papildu izmaksas. 

Or. en 

 



 

PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-0044/110 PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-00 

LV 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) tiek izstrādāts saskaņotāks Savienības 

regulējums, lai bezvadu platjoslas sakaru 

pakalpojumu sniegšanas nolūkā 

harmonizētu radiofrekvenču spektru; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 bb) noregulē nepamatotu papildmaksu 

pakāpenisku pārtraukšanu attiecībā uz 

Savienībā pastāvošajiem viesabonēšanas 

sakariem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts - a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) nodrošinātu vienkāršotus, paredzamus 

un vienveidīgus pārvaldes nosacījumus 

attiecībā uz galvenajiem 

administratīvajiem un komerciālajiem 

parametriem, tostarp atsevišķu tādu 

pienākumu proporcionalitāti, kurus var 

uzlikt saskaņā ar tirgus analīzi; 

svītrots 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) veicinātu ilgtspējīgu konkurenci 

vienotajā tirgū un Savienības 

konkurētspēju pasaulē, kā arī attiecīgi 

samazinātu nozarei specifisku tirgus 

regulējumu, kad šie mērķi ir sasniegti; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts - d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) sekmētu inovatīvu un augstas kvalitātes 

pakalpojumu sniegšanu; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts - e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) bezvadu platjoslas pakalpojumu jomā 

nodrošinātu radiofrekvenču spektra ļoti 

efektīvu izmantošanu, neatkarīgi no tā, 

vai uz to attiecas vispārējo atļauju režīms 

vai individuālās izmantošanas tiesības, 

veicinot inovāciju, ieguldījumus, 

svītrots 
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darbvietas un galalietotāju ieguvumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts - f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) apmierinātu iedzīvotāju un galalietotāju 

vajadzības pēc interneta pieslēguma, 

uzlabojot apstākļus ieguldījumu 

veikšanai, kas paplašinātu tīklu piekļuves 

un pakalpojumu izvēli un paaugstinātu to 

kvalitāti, un sekmējot mobilitāti visā 

Savienībā un sociālo un teritoriālo 

integrāciju. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Lai nodrošinātu 2. punktā izklāstīto 

galveno pārvaldes principu īstenošanu, 

šajā regulā arī izklāstīti vajadzīgie 

detalizētie noteikumi par: 

svītrots 

(a) ES vienoto atļauju Eiropas 

elektronisko sakaru nodrošinātājiem; 

 

(b) pārvaldes nosacījumu turpmāku 

konverģenci attiecībā uz to tiesisko 

aizsardzības līdzekļu nepieciešamību un 

samērīgumu, kuru nodrošināšanu valstu 

pārvaldes iestādes noteikušas par Eiropas 

elektronisko sakaru nodrošinātāju 

pienākumu; 

 

(c) konkrētu platjoslas piekļuves  
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vairumtirdzniecības produktu 

harmonizētu nodrošināšanu Savienības 

līmenī saskaņā ar vienveidīgiem 

regulatīviem nosacījumiem; 

(d) koordinētu Eiropas sistēmu, kurā 

harmonizētu radiofrekvenču spektru 

piešķir bezvadu platjoslas sakaru 

pakalpojumiem, tādējādi Eiropā izveidojot 

bezvadu telpu; 

 

(e) to noteikumu harmonizāciju, kas 

attiecas uz galalietotāju tiesībām, un 

efektīvas konkurences veicināšanu 

mazumtirgos, tādējādi radot elektronisko 

sakaru Eiropas patērētāju telpu; 

 

(f) tādu nepamatotu papildmaksu 

pakāpenisku pārtraukšanu, kas noteiktas 

sakariem Savienības iekšienē un 

viesabonēšanai Savienībā. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) „Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātājs” ir uzņēmums, kurš veic 

uzņēmējdarbību Savienībā un tieši vai ar 

viena vai vairāku meitasuzņēmumu 

starpniecību nodrošina vai plāno 

nodrošināt elektronisko sakaru tīklus vai 

pakalpojumus vairāk nekā vienā 

dalībvalstī un kuru nevar uzskatīt par cita 

elektronisko sakaru nodrošinātāja 

meitasuzņēmumu; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šīm normām tiek ieviesta ļoti sarežģīta struktūra, kurai ir paredzēta neparedzama 
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uzraudzības iestāde. Visi šādi priekšlikumi būtu rūpīgi un izsmeļoši jāapspriež un līdz ar to 

arī jāanalizē visa regulējuma pārskatīšanas laikā. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) „meitasuzņēmums” ir uzņēmums, 

kurā citam uzņēmumam tieši vai netieši: 

svītrots 

(i) ir pilnvaras izmantot vairāk nekā pusi 

balsstiesību vai 

 

(ii) ir pilnvaras iecelt vairāk nekā pusi 

uzraudzības padomes, valdes vai 

uzņēmuma likumīgās pārstāvības 

struktūru locekļu, vai 

 

(iii) ir tiesības vadīt uzņēmuma 

darījumus; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) „ES vienotā atļauja” ir tiesiskais 

satvars, kas, pamatojoties uz vispārējo 

atļauju piederības dalībvalstī un saskaņā 

ar šo regulu, piemērojams Eiropas 

elektronisko sakaru nodrošinātājam visā 

Savienībā; 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) „piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, 

kas ir Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātāja galvenā uzņēmējdarbības 

vieta; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) „galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir 

uzņēmējdarbības vieta tajā dalībvalstī, 

kurā tiek pieņemti galvenie lēmumi par 

ieguldījumiem elektronisko sakaru 

pakalpojumos vai tīklos un šo 

pakalpojumu un tīklu nodrošināšanu 

Savienībā; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) „uzņēmējdalībvalsts” ir jebkura 

dalībvalsts, kura nav piederības 

dalībvalsts un kurā Eiropas elektronisko 

sakaru nodrošinātājs nodrošina 

elektronisko sakaru tīklus vai 

pakalpojumus; 

svītrots 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 11. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) „platjoslas virtuālā piekļuve” ir viens 

no platjoslas tīklu vairumtirdzniecības 

piekļuves tipiem, ko veido virtuālā tīkla 

savienojums ar klienta telpām jebkādā 

piekļuves tīkla arhitektūrā, izņemot fizisko 

atsaisti, un attiecībā uz kuru ieviesta 

pārraidīšana uz noteiktu skaitu 

pārslēgšanas punktu un ietverti īpaši tīkla 

elementi, īpaši tīkla funkcionālie 

pielietojumi un papildu IT sistēmas; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 12. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) „nodrošinātas pakalpojumu 

kvalitātes (ASQ) savienojamības 

produkts” ir produkts, kurš ir darīts 

pieejams interneta protokola (IP) 

apmaiņas punktā, ļaujot klientiem izveidot 

IP savienojumu starp starpsavienojuma 

punktu un vienu vai vairākiem 

pieslēgumpunktiem fiksētā tīkla un ļaujot 

sasniegt noteiktus pilna savienojuma tīkla 

veiktspējas līmeņus, un kuru izmanto, lai 

galalietotājiem sniegtu specifiskus 

pakalpojumus ar noteiktu garantētu 

pakalpojumu kvalitāti, ko nosaka 

atbilstīgi noteiktiem parametriem; 

svītrots 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 13. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) „tālsakari” ir balss zvanu vai SMS 

īsziņu pakalpojumi, kuru saņēmējs 

atrodas ārpus vietējās centrāles un 

reģionālās tarifikācijas zonām, kas 

identificētas atbilstīgi nacionālajā 

numerācijas plānā noteiktajiem 

ģeogrāfiskā apgabala kodiem; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 15. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) „specializētais pakalpojums” ir 

elektronisko sakaru pakalpojums vai 

jebkāds cits pakalpojums, kurš nodrošina 

spēju piekļūt specifiskam saturam, 

lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, 

vai to kombinācijai un kura tehniskie 

raksturlielumi tiek kontrolēti pilnā 

savienojumā vai dod iespēju nosūtīt vai 

saņemt datus no noteikta skaita iesaistīto 

personu vai galalietotāju, un šādu 

pakalpojumu nelaiž tirgū un plaši 

neizmanto interneta piekļuves pakalpojuma 

aizstāšanas nolūkā; 

(15) „specializētais pakalpojums” ir 

elektronisko sakaru pakalpojums vai 

jebkāds cits pakalpojums, kurš garantētas 

jaudas apstākļos nodrošina spēju piekļūt 

specifiskam saturam, lietojumprogrammām 

vai pakalpojumiem, vai to kombinācijai un 

kura tehniskie raksturlielumi tiek kontrolēti 

pilnā savienojumā vai dod iespēju nosūtīt 

vai saņemt datus no noteikta skaita 

iesaistīto personu vai galalietotāju, un šādu 

pakalpojumu nelaiž tirgū un plaši 

neizmanto interneta piekļuves pakalpojuma 

aizstāšanas nolūkā; 

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  70 

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 ir tiesības nodrošināt 

elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 

visā Savienībā un īstenot tiesības, kas 

saistītas ar šādu tīklu un pakalpojumu 

nodrošināšanu ikvienā dalībvalstī 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot Regulu (ES) Nr. 531/2012, 

Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātājam jāievēro noteikumi un 

nosacījumi, ko saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem piemēro attiecīgajā 

dalībvalstī, ja vien šajā regulā nav 

noteikts citādi. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/20/EK 

12. panta, Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātājam pienākumu segt 

uzņēmējdalībvalstī piemērojamās 

administratīvās maksas var uzlikt tikai 

tad, ja attiecīgajā dalībvalstī tā gada 

apgrozījums elektronisko sakaru 

pakalpojumu jomā par 0,5 % pārsniedz 

kopējo apgrozījumu valsts elektronisko 

sakaru pakalpojumu nozarē. Iekasējot šīs 

maksas, ņem vērā tikai attiecīgajā 

dalībvalstī sniegto elektronisko sakaru 

pakalpojumu apgrozījumu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/22/EK 

13. panta 1. punkta b) apakšpunkta, 

Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātājam pienākumu veikt 

iemaksas, lai uzņēmējdalībvalstī sadalītu 

universālā pakalpojuma saistību neto 

izmaksas, var uzlikt tikai tad, ja 

attiecīgajā dalībvalstī tā gada apgrozījums 

elektronisko sakaru pakalpojumu jomā 

par 3 % pārsniedz kopējo apgrozījumu 

valsts elektronisko sakaru pakalpojumu 

nozarē. Iekasējot šādas iemaksas, ņem 

vērā tikai apgrozījumu attiecīgajā 

dalībvalstī. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātājam objektīvi līdzvērtīgās 

situācijās ir tiesības saņemt vienlīdzīgu 

attieksmi no dažādu dalībvalstu pārvaldes 

iestādēm. 

5. Valstu pārvaldes iestādes salīdzināmās 

situācijās pret visiem elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem izturas vienādi neatkarīgi 

no dalībvalsts, kurā nodrošinātāji ir 

reģistrēti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ja uzņēmumu starpā notiek strīds, kurā 

ir iesaistīts Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātājs un kurš radies par 

pienākumiem, kas uzņēmējdalībvalstī 

piemērojami saskaņā ar 

Direktīvām 2002/19/EK, 2002/20/EK, 

2002/21/EK un 2002/22/EK, šo regulu vai 

Regulu (ES) Nr. 531/2012, Eiropas 

elektronisko sakaru nodrošinātājs var 

apspriesties ar piederības dalībvalsts 

pārvaldes iestādi, kas var sniegt atzinumu, 

lai nodrošinātu konsekventas regulējuma 

prakses izveidi. Valsts pārvaldes iestāde 

uzņēmējdalībvalstī rūpīgi ņem vērā 

atzinumu, ko, lemjot par strīdu, izdevusi 

piederības dalībvalsts pārvaldes iestāde. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātāji, kuriem šīs regulas spēkā 

stāšanās dienā ir tiesības nodrošināt 

elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus vairāk nekā vienā 

dalībvalstī, 4. pantā minēto paziņojumu 

iesniedz ne vēlāk kā 2016. gada 1. jūlijā. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

4. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

5. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

6. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

7. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Īstenojot šajā iedaļā piešķirtās pilnvaras, 

Komisija rūpīgi ņem vērā visus attiecīgos 

atzinumus, ko sniegusi ar Komisijas 

Lēmumu 2002/622/EK28 izveidotā 

Radiofrekvenču spektra politikas grupa. 

Īstenojot šajā iedaļā piešķirtās pilnvaras, 

Komisija rūpīgi ņem vērā visus attiecīgos 

atzinumus, ko sniegusi ar Komisijas 

Lēmumu 2002/622/EK28 izveidotā 

Radiofrekvenču spektra politikas grupa, un 

visas pārvaldes paraugprakses, ziņojumus 

vai padomus, ko BEREC sniedz par savā 

kompetencē esošiem jautājumiem. 

_______________ ______________ 

28 Komisijas 2002. gada 26. jūlija 

Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra politikas grupu 

(OV L 198, 27.7.2002., 49. lpp.). 

28 Komisijas 2002. gada 26. jūlija 

Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra politikas grupu 

(OV L 198, 27.7.2002., 49. lpp.). 

Or. en 
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Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

8.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.a pants 

 Atsevišķu aspektu saskaņošana par 

individuālo tiesību nodošanu vai 

iznomāšanu 

 1. Neskarot konkurences tiesību 

piemērošanu uzņēmumiem, ja pilnībā vai 

daļēji tiek nodotas vai iznomātas 

Lēmuma Nr. 243/2012/ES 6. panta 

8. punktā minētās spektra izmantošanas 

tiesības: 

 a) dalībvalstis standarta elektroniskā 

formā publisko aktuālās detaļas par šādu 

tiesību izmantošanu; 

 b) dalībvalstis nedrīkst aizliegt šādu 

izmantošanas tiesību turētājam šīs tiesības 

nodot vai iznomāt; 

 

 c) gadījumos, uz kuriem neattiecas 

b) apakšpunkts, dalībvalstis var aizliegt 

nodošanu tikai tad, ja tiek konstatēta 

viennozīmīga varbūtība, ka jaunais 

turētājs neatbildīs izmantošanas tiesību 

nosacījumiem; 

 d) gadījumos, uz kuriem neattiecas 

b) apakšpunkts, dalībvalstis nedrīkst 

aizliet iznomāšanu, ja tiesību nodevējs 

apņemas arī turpmāk atbildēt par 

attiecīgajā brīdī izmantošanas tiesības 

reglamentējošo noteikumu ievērošanu. 

 2. Visas administratīvās maksas, kas 

uzņēmumiem ir noteiktas par iesnieguma 

izskatīšanu saistībā ar frekvenču spektra 

nodošanu vai iznomāšanu, sedz kopumā 

tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistītās 

administratīvās izmaksas, tostarp par 

papildu pasākumiem, piemēram, jaunu 

izmantošanas tiesību izsniegšanu. Visas 

šādas maksas nosaka un piedzen 
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objektīvā, pārredzamā un samērīgā veidā, 

tādējādi līdz minimumam samazinot 

papildu administratīvās izmaksas un 

saistīto nodevu apjomu. Direktīvas 

2002/20/EK 12. panta 2. punkts attiecas 

uz saskaņā ar šo punktu noteiktajām 

maksām.  

 

 3. Visas frekvenču spektra izmantošanas 

tiesības piešķir vismaz uz 30 gadiem. 

Dalībvalstis ir tiesīgas piešķirt 

izmantošanas tiesības uz nenoteiktu laiku. 

 4. Visu spēkā esošo izmantošanas tiesību 

termiņš no šo tiesību piešķiršanas datuma 

tiek pagarināts līdz 30 gadiem, neskarot 

nosacījumus, ar kuriem izmantošanas 

tiesības ir piešķirtas, un izmantošanas 

tiesības uz nenoteiktu laiku.  

Or. en 

Pamatojums 

Praktiskā frekvenču spektra pārdošanas iespēja būtu jāuzlabo vēl vairāk, lai rosinātu 

frekvenču spektra atvasinātā tirgus izveidi, tādējādi panākot piešķirto frekvenču spektra 

resursu efektīvāku sadali. Šādu tirgu papildu stimuls būs licenču minimālā termiņa 

pagarināšanas līdz 30 gadiem (neskarot ilgāku vai nenoteiktu termiņu). 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valstu kompetentās iestādes atturas no tādu 

procedūru piemērošanas un nosacījumu 

noteikšanas radiofrekvenču spektra 

izmantošanas jomā, kas Eiropas 

elektronisko sakaru nodrošinātājiem var 

nepamatoti traucēt nodrošināt integrētus 

elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus 

vairākās dalībvalstīs vai visā Savienībā. 

Valstu kompetentās iestādes atturas no tādu 

procedūru piemērošanas un nosacījumu 

noteikšanas radiofrekvenču spektra 

izmantošanas jomā, kas elektronisko 

sakaru nodrošinātājiem var nepamatoti 

traucēt nodrošināt integrētus elektronisko 

sakaru tīklus un pakalpojumus vairākās 

dalībvalstīs vai visā Savienībā. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izsniedzot radiofrekvenču spektra 

izmantošanas atļaujas, valstu kompetentās 

iestādes izmanto vismazāk ierobežojošo 

atļauju izsniegšanas sistēmu, pamatojoties 

uz objektīviem, pārredzamiem, 

nediskriminējošiem un samērīgiem 

kritērijiem, tādā veidā, lai maksimāli 

palielinātu radiofrekvenču spektra 

izmantošanas elastību un efektivitāti un 

visā Savienībā veicinātu salīdzināmus 

nosacījumus par Eiropas elektronisko 

sakaru nodrošinātāju veiktiem integrētiem 

vairākās teritorijās veiktiem ieguldījumiem 

un darbībām. 

Izsniedzot radiofrekvenču spektra 

izmantošanas atļaujas, valstu kompetentās 

iestādes izmanto vismazāk ierobežojošo 

atļauju izsniegšanas sistēmu, pamatojoties 

uz objektīviem, pārredzamiem, 

nediskriminējošiem un samērīgiem 

kritērijiem, tādā veidā, lai maksimāli 

palielinātu radiofrekvenču spektra 

izmantošanas elastību un efektivitāti un 

visā Savienībā veicinātu salīdzināmus 

nosacījumus par elektronisko sakaru 

nodrošinātāju veiktiem integrētiem 

vairākās teritorijās veiktiem ieguldījumiem 

un darbībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nosakot atļaujas piešķiršanas nosacījumus 

un procedūras radiofrekvenču spektra 

izmantošanas jomā, valstu kompetentās 

iestādes jo īpaši ņem vērā vienlīdzīgas 

attieksmes principu esošo un potenciālo 

operatoru starpā un Eiropas elektronisko 

sakaru nodrošinātāju un citu uzņēmumu 

starpā. 

Nosakot atļaujas piešķiršanas nosacījumus 

un procedūras radiofrekvenču spektra 

izmantošanas jomā, valstu kompetentās 

iestādes jo īpaši ņem vērā vienlīdzīgas 

attieksmes principu esošo un potenciālo 

operatoru starpā. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valstu kompetentās iestādes izstrādā laika 

grafikus izmantošanas tiesību piešķiršanai 

vai atkārtotai piešķiršanai, vai minēto 

tiesību atjaunošanai atbilstoši to spēkā 

esošo tiesību nosacījumiem, kas attiecas uz 

bezvadu platjoslas sakariem harmonizētu 

radiofrekvenču spektru. 

Ņemot pilnībā vērā Direktīvu 2002/21/EK, 

jo īpaši tās 7., 8., 8.a, 9. un 9.a pantu, 

Lēmumu Nr. 676/2002/ES un 

Lēmumu Nr. 243/2012/ES, jo īpaši tā 

2.,3., 5. un 6. pantu, Valstu kompetentās 

iestādes izstrādā laika grafikus 

izmantošanas tiesību piešķiršanai vai 

atkārtotai piešķiršanai, vai minēto tiesību 

atjaunošanai atbilstoši to spēkā esošo 

tiesību nosacījumiem.  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izmantošanas tiesību termiņu vai 

turpmākas atjaunošanas datumus nosaka 

krietnu laiku pirms attiecīgās procedūras 

iekļaušanas šā punkta pirmajā daļā 

minētajā laika grafikā. Nosakot laika 

grafikus, termiņus un atjaunošanas 

ciklus, ņem vērā vajadzību pēc 

prognozējamas ieguldījumu vides, 

faktisko iespēju atbrīvot jebkuru attiecīgo 

jauno radiofrekvenču spektra joslu, kas 

harmonizēta bezvadu platjoslas sakariem, 

un saistīto ieguldījumu amortizācijas 

periodu konkurences apstākļos. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu 1. punkta saskaņotu 

īstenošanu visā Savienībā un, jo īpaši, lai 

bezvadu pakalpojumu pieejamība 

Savienībā tiktu nodrošināta sinhroni, 

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 

var: 

Lai nodrošinātu 1. punkta saskaņotu 

īstenošanu visā Savienībā un, jo īpaši, lai 

bezvadu pakalpojumu pieejamība 

Savienībā tiktu nodrošināta sinhroni, 

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 

kas ir jāpieņem viena gada laikā pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) noteikt minimālo to tiesību termiņu, 

kuras piešķirtas harmonizētajās joslās; 

b) noteikt minimālo termiņu, kurš nedrīkst 

būt mazāks par 30 gadiem, tiesībām, kuras 

piešķirtas harmonizētajās joslās, vai 

paredzēt, ka tiesības ir jāpiešķir uz 

nenoteiktu laiku; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija var arī pieņemt īstenošanas 

aktus, kuros saskaņots to individuālo 

tiesību termiņa beigu vai atjaunošanas 

datums, kas piešķirtas radiofrekvenču 

spektra izmantošanai bezvadu platjoslas 

sakariem harmonizētās joslās, kuras jau ir 

Ievērojot 8.a panta 3. punkta otro daļu, 

Komisija viena gada laikā pēc šīs regulas 

stāšanās spēkā pieņem arī īstenošanas 

aktus, kuros saskaņots to individuālo 

tiesību termiņa beigu vai atjaunošanas 

datums, kas piešķirtas radiofrekvenču 
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izveidotas šādu aktu pieņemšanas dienā, lai 

tādā veidā visā Savienībā sinhronizētu šādu 

joslu izmantošanas tiesību atjaunošanas vai 

atkārtotas piešķiršanas datumu, tostarp 

paredzot iespējamu sinhronizāciju ar tādu 

tiesību atjaunošanas vai atkārtotas 

piešķiršanas datumu, kas piešķirtas 

attiecībā uz citām joslām, kuras ir 

harmonizētas saskaņā ar 2. punktu vai šo 

punktu pieņemtos īstenošanas pasākumos. 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

spektra izmantošanai bezvadu platjoslas 

sakariem harmonizētās joslās, kuras jau ir 

izveidotas šādu aktu pieņemšanas dienā, lai 

tādā veidā visā Savienībā sinhronizētu šādu 

joslu izmantošanas tiesību atjaunošanas vai 

atkārtotas piešķiršanas datumu, tostarp 

paredzot iespējamu sinhronizāciju ar tādu 

tiesību atjaunošanas vai atkārtotas 

piešķiršanas datumu, kas piešķirtas 

attiecībā uz citām joslām, kuras ir 

harmonizētas saskaņā ar 2. punktu vai šo 

punktu pieņemtos īstenošanas pasākumos. 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja šajā punktā paredzētie īstenošanas akti 

nosaka radiofrekvenču spektra 

izmantošanas tiesību atjaunošanas vai 

atkārtotas piešķiršanas harmonizētu 

datumu, kas ir noteikts vēlāk par jebkuru 

tādu spēkā esošu individuālo tiesību 

termiņa beigu vai atjaunošanas datumu, 

kuras piešķirtas šāda radiofrekvenču 

spektra izmantošanai kādā no dalībvalstīm, 

tad valstu kompetentās iestādes pagarina 

spēkā esošo tiesību termiņu līdz 

harmonizētajam datumam atbilstīgi tiem 

pašiem iepriekš piemērojamajiem 

būtiskajiem atļaujas piešķiršanas 

nosacījumiem, tostarp piemērojamām 

periodiskām nodevām. 

Ja šajā punktā paredzētie īstenošanas akti 

nosaka radiofrekvenču spektra 

izmantošanas tiesību atjaunošanas vai 

atkārtotas piešķiršanas harmonizētu 

datumu, kas ir noteikts vēlāk par jebkuru 

tādu spēkā esošu individuālo tiesību 

termiņa beigu vai atjaunošanas datumu, 

kuras piešķirtas šāda radiofrekvenču 

spektra izmantošanai kādā no dalībvalstīm, 

šo izmantošanas tiesību termiņu pagarina, 

neskarot citus nosacījumus, ar kuriem šīs 

tiesības ir piešķirtas. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja saskaņā ar punkta otro daļu 

pagarinātais termiņš ir ievērojami garāks 

salīdzinājumā ar izmantošanas tiesību 

sākotnējo termiņu, valstu kompetentās 

iestādes var noteikt, ka saistībā ar tiesību 

pagarinājumu jāveic jebkādi pielāgojumi 

iepriekš piemērojamajos atļaujas 

piešķiršanas nosacījumos, kas 

nepieciešami, ņemot vērā izmaiņas 

apstākļos, tostarp papildu nodevas. Šīs 

papildu nodevas nosaka, pamatojoties uz 

jebkuras tādas sākotnējās nodevas 

piemērošanu proporcionāli laikam, kas 

attiecas uz sākotnējām izmantošanas 

tiesībām un kas aprēķināta pēc sākotnēji 

paredzētā termiņa. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja valstu kompetentās iestādes piešķir 

harmonizētas joslas izmantošanas tiesības 

pirms īstenošanas akta pieņemšanas 

saistībā ar minēto joslu, tās nosaka šādas 

piešķiršanas nosacījumus, jo īpaši tos, kas 

attiecas uz termiņu, un dara to tādā veidā, 

lai izmantošanas tiesību subjekti tiktu 

informēti par iespēju, ka Komisija varētu 

pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar 

2. punktu, nosakot šādu tiesību minimālo 

termiņu vai visā Savienībā sinhronizētu 

beigu termiņu vai atjaunošanas ciklu. Šī 

daļa neattiecas uz tiesību piešķiršanu uz 

Ja valstu kompetentās iestādes piešķir 

harmonizētas joslas izmantošanas tiesības 

pirms īstenošanas akta pieņemšanas 

saistībā ar minēto joslu, tās nosaka šādas 

piešķiršanas nosacījumus un dara to tādā 

veidā, lai izmantošanas tiesību subjekti 

tiktu informēti par iespēju, ka Komisija 

pieņems piemērošanai visā Savienībā 
paredzētus īstenošanas aktus saskaņā ar 

2. punktu. Šī daļa neattiecas uz tiesību 

piešķiršanu uz nenoteiktu laiku. 
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nenoteiktu laiku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  94 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 6. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Attiecībā uz harmonizētām joslām, kam 

saskaņā ar otro daļu pieņemtā īstenošanas 

aktā izveidots kopējs laika grafiks 

izmantošanas tiesību piešķiršanai un 

faktiskas lietošanas atļaušanai, valstu 

kompetentās iestādes laikus sniedz 

Komisijai pietiekami detalizētu informāciju 

par to, kā tās iecerējušas nodrošināt 

atbilstību. Komisija var pieņemt 

īstenošanas aktus, kuros noteikts formāts 

un procedūras šādas informācijas 

sniegšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar 33. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. 

Attiecībā uz harmonizētām joslām, kam 

saskaņā ar otro daļu pieņemtā īstenošanas 

aktā izveidots kopējs laika grafiks 

izmantošanas tiesību piešķiršanai un 

faktiskas lietošanas atļaušanai, valstu 

kompetentās iestādes laikus sniedz 

Komisijai pietiekami detalizētu informāciju 

par to, kā tās iecerējušas nodrošināt 

atbilstību. Komisija viena gada laikā pēc 

šīs regulas stāšanās spēkā pieņem 
īstenošanas aktu, kurā noteikts formāts un 

procedūras šādas informācijas sniegšanai. 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – 2. daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) izmantošanas tiesību termiņš; c) izmantošanas tiesību termiņš, kurš 

nedrīkst būt mazāks par 30 gadiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – 2. daļa – j punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

j) nosacījumi par izmantošanas tiesību 

piešķiršanu, nodošanu vai uzkrāšanu; 

j) nosacījumi par izmantošanas tiesību 

piešķiršanu, atkārtotu piešķiršanu, 

nodošanu vai uzkrāšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  97 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 2. punkts – 2. daļa – d punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) visi īstenošanas akti, kas pieņemti 

saskaņā ar 12. pantu; 

d) īstenošanas akti, kas pieņemti saskaņā ar 

12. pantu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  98 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu tā vispārējo atļauju režīma 

vienotu īstenošanu, kas noteikts attiecībā 

uz tuvas darbības bezvadu piekļuves 

punktu izvēršanu, savienošanu un 

ekspluatēšanu saskaņā ar 1. punktu, 

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, var 

norādīt tuvas darbības bezvadu piekļuves 

punktu izveides, izvēršanas un 

ekspluatēšanas tehniskos raksturlielumus, 

kuru ievērošana nodrošina neuzkrītošo 

raksturu dažādās vietēja mēroga situācijās. 

Komisija precizē minētos izvērsto tuvas 

darbības bezvadu piekļuves punktu 

Lai nodrošinātu tā vispārējo atļauju režīma 

vienotu īstenošanu, kas noteikts attiecībā 

uz tuvas darbības bezvadu piekļuves 

punktu izvēršanu, savienošanu un 

ekspluatēšanu saskaņā ar 1. punktu, 

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, kas 

ir jāpieņem viena gada laikā pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā, konkrēti nosaka 
tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu 

izveides, izvēršanas un ekspluatēšanas 

tehniskos raksturlielumus, kuru ievērošana 

nodrošina neuzkrītošo raksturu dažādās 

vietēja mēroga situācijās Komisija precizē 
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tehniskos raksturlielumus, kurus nosaka 

pēc maksimālā izmēra, jaudas un 

elektromagnētiskajiem raksturlielumiem, 

kā arī vizuālās ietekmes. Minētie tehniskie 

raksturlielumi, kas jāievēro tuvas darbības 

bezvadu piekļuves punktu ekspluatācijā, 

atbilst vismaz tām prasībām, kas noteiktas 

Direktīvā 2013/35/ES, un robežvērtībām, 

kas noteiktas Padomes Ieteikumā 

Nr. 1999/519/EK.  

minētos izvērsto tuvas darbības bezvadu 

piekļuves punktu tehniskos 

raksturlielumus, kurus nosaka pēc 

maksimālā izmēra, jaudas un 

elektromagnētiskajiem raksturlielumiem, 

kā arī vizuālās ietekmes. Minētie tehniskie 

raksturlielumi, kas jāievēro tuvas darbības 

bezvadu piekļuves punktu ekspluatācijā, 

atbilst vismaz tām prasībām, kas noteiktas 

Direktīvā 2013/35/ES, un robežvērtībām, 

kas noteiktas Padomes Ieteikumā 

Nr. 1999/519/EK. 

__________________ __________________ 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/35/ES 

par minimālajām veselības aizsardzības un 

drošuma prasībām attiecībā uz darba 

ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli 

faktori (elektromagnētiskie lauki) 

(20. atsevišķā direktīva 

Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 

nozīmē), un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/40/EK, OV L 179, 

29.6.2013., 1. lpp. 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/35/ES 

par minimālajām veselības aizsardzības un 

drošuma prasībām attiecībā uz darba 

ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli 

faktori (elektromagnētiskie lauki) 

(20. atsevišķā direktīva 

Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 

nozīmē), un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/40/EK, OV L 179, 

29.6.2013., 1. lpp. 

31 Padomes 1999. gada 12. jūlija 

Ieteikums 1999/519/EK par 

ierobežojumiem elektromagnētisko lauku 

(0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 

sabiedrību, OV L 1999, 30.7.1999., 

59. lpp. 

31 Padomes 1999. gada 12. jūlija 

Ieteikums 1999/519/EK par 

ierobežojumiem elektromagnētisko lauku 

(0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 

sabiedrību, OV L 1999, 30.7.1999., 

59. lpp. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 

16. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

 



 

PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-0067/110 PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-00 

 LV 

Grozījums Nr.  100 

Regulas priekšlikums 

3. nodaļa – 2. iedaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Šie produkti ir nopietni kritizēti — sākot ar to, ka tie neatbilst to mērķim, un beidzot ar to, ka 

pašos pamatos ir pretēji regulējuma pieejai. Tie būtu jāsvītro un jāpārskata.  

 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izņemot gadījumus, kad tam ir 

objektīvs pamatojums, publisko 

elektronisko sakaru nodrošinātāji par 

tādu sakaru pakalpojumu izmantošanu 

Savienības iekšienē, kuru saņēmējs 

atrodas citā dalībvalstī, nepiemēro tarifus, 

kas: 

svītrots 

a) fiksētajos sakaros ir augstāki par 

iekšzemes tālsakaru tarifiem; 

 

b) mobilajos sakaros ir augstāki par 

regulētu viesabonēšanas balss zvanu un 

SMS īsziņu pakalpojumu Eiropas 

tarifiem, kuri attiecīgi noteikti Regulā 

(EK) Nr. 531/2012. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Fiksētie un mobilie starptautiskie zvani patlaban tiek piedāvāti neregulētos tirgos, kuros 

valda konkurence un kuros nav nepieciešama ES iejaukšanās. 
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Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Galalietotāji ar interneta piekļuves 

pakalpojumu nodrošinātājiem var brīvi 

slēgt vienošanos par datu apjomu un 

pārraides ātrumu, un saskaņā ar šādu 

vienošanos par datu apjomu izmantot 

visus piedāvājumus, ko sniedz interneta 

satura, lietojumprogrammu un 

pakalpojumu nodrošinātāji. 

Galalietotāji ar interneta piekļuves 

pakalpojumu nodrošinātājiem var brīvi 

slēgt vienošanos par datu apjomu un 

pārraides ātrumu un pakalpojuma 

vispārējiem raksturlielumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

ISP pienākumam nevajadzētu būt tikai apmierināt izmantotāju pamatvajadzības; tiem būtu 

jāspēj apkalpot specifiskākas lietotāju prasības, piemēram, nodrošināt plašsaziņas apraidi, 

izmantojot interneta protokolu (IP-TV), videokonferences un noteiktas lietojumprogrammas 

veselības jomā. 

 

Grozījums Nr.  103 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Galalietotāji brīvi var arī vienoties ar 

publisko elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem vai satura, 

lietojumprogrammu un pakalpojumu 

nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 

specializētu pakalpojumu nodrošināšanu. 

Galalietotāji brīvi var arī vienoties ar 

publisko elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem vai satura, 

lietojumprogrammu un pakalpojumu 

nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 

specializētu pakalpojumu nodrošināšanu. 

Ja ar interneta piekļuves pakalpojumu 

nodrošinātāju tiek slēgts līgums par šādu 

pakalpojumu sniegšanu, minētajam 

nodrošinātājam būtu jāgarantē, ka 

augstākas kvalitātes pakalpojumi 

nepasliktina interneta piekļuves vispārējo 

kvalitāti, izņemot gadījumus, kad, ņemot 

vērā pieejamos tehniskos risinājumus un 

izmantoto tehnoloģiju, vispārējā kvalitāte 
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var tikt samazināta, lai varētu sniegt 

augstākas kvalitātes pakalpojumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  104 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai būtu iespējama specializētu 

pakalpojumu nodrošināšana 

galalietotājiem, satura, 

lietojumprogrammu un pakalpojumu 

nodrošinātāji un publisko elektronisko 

sakaru nodrošinātāji var brīvi slēgt 

savstarpējas vienošanās par datu apjomu 

vai datplūsmu pārsūtīšanu, uzskatot tos par 

specializētiem pakalpojumiem ar definētu 

pakalpojumu kvalitātes līmeni vai īpaši 

atvēlētu jaudu. Specializētu pakalpojumu 

sniegšana ne periodiski, ne pastāvīgi 

neietekmē interneta piekļuves pakalpojumu 

vispārējo kvalitāti. 

Satura, lietojumprogrammu un 

pakalpojumu nodrošinātāji un publisko 

elektronisko sakaru nodrošinātāji var brīvi 

slēgt savstarpējas vienošanās par datu 

apjomu vai datplūsmu pārsūtīšanu, 

uzskatot tos par specializētiem 

pakalpojumiem ar definētu pakalpojumu 

kvalitātes līmeni vai īpaši atvēlētu jaudu. 

Specializētu pakalpojumu sniegšana ne 

periodiski, ne pastāvīgi neietekmē interneta 

pakalpojumu vispārējo kvalitāti. Turklāt 

datplūsmas pārvaldības pasākumi nebūtu 

jāīsteno tā, lai diskriminētu 

pakalpojumus, kas konkurē ar interneta 

piekļuves pakalpojumu nodrošinātāja 

piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Pieņemot šīs regulas normas, ir jāpanāk, lai tiktu ievēroti pārredzamības un 

nediskriminācijas principi. 

 

Grozījums Nr.  105 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) īstenotu tiesību normu vai tiesas 

rīkojumu vai novērstu vai apkarotu 

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

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums neskar Direktīvu 2011/92, kuras 25. punktā dalībvalstīm ir atļauts bloķēt 

piekļuvi tīmekļa lapām, kas satur bērnu pornogrāfiju vai ar kurām to izplata. 

 

Grozījums Nr.  106 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valstu pārvaldes iestādes cieši pārrauga 

un nodrošina īstenas iespējas 

galalietotājiem gūt labumu no 23. panta 

1. un 2. punktā minētajām brīvībām, 

atbilstību 23. panta 5. punktam, kā arī to, 

lai pastāvīgi būtu pieejami 

nediskriminējoši interneta piekļuves 

pakalpojumi tādā kvalitātē, kas atspoguļo 

sasniegumus tehnoloģiju jomā un ko 

nepasliktina specializētie pakalpojumi. 

Sadarbībā ar citām valstu kompetentajām 

iestādēm tās arī pārrauga specializēto 

pakalpojumu ietekmi uz kultūru 

daudzveidību un inovāciju. Reizi gadā 

valstu pārvaldes iestādes ziņo Komisijai un 

BEREC par pārraudzību, ko tās veikušas, 

un attiecīgajiem secinājumiem. 

1. Izmantojot 30.a pantā attiecībā uz 

23. pantu noteiktās pilnvaras, valstu 

pārvaldes iestādes cieši pārrauga to, lai 

pastāvīgi būtu pieejami nediskriminējoši 

interneta piekļuves pakalpojumi tādā 

kvalitātē, kas atspoguļo sasniegumus 

tehnoloģiju jomā. Sadarbībā ar citām valstu 

kompetentajām iestādēm tās arī pārrauga 

ietekmi uz kultūru daudzveidību un 

inovāciju. Reizi gadā valstu pārvaldes 

iestādes publisko ziņojumus par veikto 

pārraudzību un konstatējumiem un šos 

ziņojumus iesniedz Komisijai un BEREC. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  107 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija var pieņemt īstenošanas 3. BEREC pēc konsultācijas ar 
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aktus, kuros noteikti vienoti nosacījumi 

valstu kompetento iestāžu pienākumu 

īstenošanai saskaņā ar šo pantu. Šos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

33. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

ieinteresētajām personām un sadarbībā ar 

Komisiju pieņem pamatnostādnes, kurās 

noteikti vienoti nosacījumi valstu 

kompetento iestāžu pienākumu īstenošanai 

saskaņā ar šo pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu pārredzamības un diskriminācijas aizlieguma principa ievērošanu un 

viendabīgu piemērošanu visā Savienībā, BEREC ir jāizstrādā pienācīgas pamatnostādnes. 

 

Grozījums Nr.  108 

Regulas priekšlikums 

30.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 30.a pants 

 Pārraudzība un izpilde 

 1. Valsts pārvaldes iestādes pārrauga un 

uzrauga šīs regulas ievērošanu to 

teritorijā. 

 2. Valstu pārvaldes iestādes publisko 

aktuālu informāciju par šīs regulas 

piemērošanu tā, lai ieinteresētās personas 

varētu ar to viegli iepazīties. 

 3. Valsts pārvaldes iestādēm ir tiesības 

pieprasīt uzņēmumiem, uz kuriem attiecas 

šajā regulā paredzēti pienākumi iesniegt 

visu informāciju, kas attiecas uz šīs 

regulas īstenošanu un izpildi. Minētie 

uzņēmumi šādu informāciju sniedz 

nekavējoties pēc valsts pārvaldes iestādes 

pieprasījuma, tās noteiktajā termiņā un 

detalizētības pakāpē. 

 4. Valsts pārvaldes iestādes drīkst 

iejaukties pēc savas iniciatīvas, lai 

nodrošinātu atbilstību šai regulai. 

 5. Ja valsts pārvaldes iestāde atklāj, ka 

tiek pārkāpts kāds no šajā regulā 



 

PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-0072/110 PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-00 

LV 

paredzētajiem pienākumiem, tai ir tiesības 

pieprasīt šāda pārkāpuma nekavējošu 

izbeigšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  109 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem sodus piemēro saskaņā 

ar II nodaļu atkarībā no tā, kādas ir 

piederības dalībvalstu un 

uzņēmējdalībvalstu pārvaldes iestāžu 

attiecīgās kompetences. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  110 

Regulas priekšlikums 

32. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  111 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 1. punkts 

Direktīva 2002/20/EK 

3. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Direktīvas 3. panta 2. punkta otro daļu 

svītro. 

1. Direktīvas 3. pantu groza šādi:  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  112 

Regulas priekšlikums 

34. pants - 1. punkts - a apakšpunkts (jauns)  

Direktīva 2002/20/EK 

3. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 a) direktīvas 3. panta 2. punktu aizstāj ar 

šādu: 

2. Elektronisko komunikāciju tīklu vai 

elektronisko komunikāciju pakalpojumu 

nodrošināšana, neierobežojot 6. panta 2. 

punktā minētos īpašos pienākumus vai 5. 

pantā minētās izmantošanas tiesības, var 

tikai būt pakļauta vispārēju atļauju 

izsniegšanai. Attiecīgajam uzņēmumam 

var pieprasīt iesniegt paziņojumu, bet tam 

var nepieprasīt iegūt skaidru lēmumu vai 

jebkādu citu administratīvu aktu no valsts 

pārvaldes iestādes pirms to tiesību 

izmantošanas, kas izriet no atļaujas. Pēc 

paziņojuma, ja tāds ir nepieciešams, 

uzņēmums var uzsākt darbību, 

nepieciešamības gadījumā saskaņā ar 

noteikumiem par izmantošanas tiesībām, 

kas minētas 5., 6. un 7. pantā. 

„2. Elektronisko komunikāciju tīklu vai 

elektronisko komunikāciju pakalpojumu 

nodrošināšana, neierobežojot 6. panta 2. 

punktā minētos īpašos pienākumus vai 5. 

pantā minētās izmantošanas tiesības, var 

tikai būt pakļauta vispārēju atļauju 

izsniegšanai. Ja dalībvalsts uzskata, ka 

paziņojuma prasība ir pamatota, minētā 

dalībvalsts ir tiesīga pieprasīt, lai 

uzņēmumi BEREC iesniegtu paziņojumu, 

bet tiem nevar pieprasīt iegūt skaidru 

lēmumu vai jebkādu citu administratīvu 

aktu no valsts pārvaldes iestādes vai citām 

iestādēm pirms to tiesību izmantošanas, 

kas izriet no atļaujas Pēc paziņojuma 

iesniegšanas BEREC, ja nepieciešams, 

uzņēmums var uzsākt darbību, saskaņā ar 

noteikumiem par izmantošanas tiesībām, 

kas minētas 5., 6. un 7. pantā.” 

Uz uzņēmumiem, kas sniedz pārrobežu 

elektronisko komunikāciju pakalpojumus 

uzņēmumiem, kuri atrodas dažādās 

dalībvalstīs, prasa iesniegt tikai vienu 

paziņojumu katrā attiecīgā dalībvalstī.” 

 

Or. en 
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http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20091219:LV:PDF. 

Pamatojums 

Standarta paziņojuma iesniegšana BEREC nodrošinātu to, lai operatori neciestu tās 

diskriminācijas dēļ, ko pieļauj dažādas dalībvalstis, un lai vienotajā tirgū tiktu piemērota 

konsekventa regulatīvā pieeja. 

 

Grozījums Nr.  113 

Regulas priekšlikums 

34. pants - 1. punkts - b apakšpunkts (jauns)  

Direktīva 2002/20/EK 

3. pants – 3. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 b) šā panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

3. Paziņojumā, kas minēts 2. punktā, 

neiekļauj vairāk kā juridiskas vai fiziskas 

personas deklarāciju valsts pārvaldes 

iestādei par nolūku uzsākt elektronisko 

komunikāciju tīklu vai pakalpojumu 

nodrošināšanu, un minimālās informācijas 

sniegšanu, kas nepieciešama, lai ļautu 

valsts pārvaldes iestādei veidot 

elektronisko komunikāciju tīklu un 

pakalpojumu nodrošinātāju reģistru vai 

sarakstu. Šai informācijai ir jābūt 

ierobežotai līdz līmenim, kas ir 

nepieciešams nodrošinātāja noteikšanai, 

tāda kā uzņēmuma reģistrācijas numuri, 

nodrošinātāja kontaktpersonas, adrese, īss 

tīkla vai pakalpojuma apraksts un 

paredzētais datums darbības uzsākšanai. 

„3. Paziņojumā, kas minēts 2. punktā, 

neiekļauj vairāk kā BEREC paredzētu 

juridiskas vai fiziskas personas deklarāciju, 

kas ir izveidota pēc vienota parauga 

Pielikuma D daļā atveidotajā formā, par 

nolūku uzsākt elektronisko komunikāciju 

tīklu vai pakalpojumu nodrošināšanu, un 

minimālās informācijas sniegšanu, kas 

nepieciešama, lai ļautu valsts pārvaldes 

iestādei veidot elektronisko komunikāciju 

tīklu un pakalpojumu nodrošinātāju 

reģistru vai sarakstu. Dalībvalstis nedrīkst 

noteikt papildu vai tikai savas paziņojumu 

prasības.” 

Or. en 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20091219:LV:PDF. 
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Grozījums Nr.  114 

Regulas priekšlikums 

34. pants - 1. punkts - c apakšpunkts (jauns)  

Direktīva 2002/20/EK 

3. pants – 3.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 c) šim pantam pievieno šādu punktu: 

 „3.a Dalībvalstis Komisijai un citām 

dalībvalstīm 12 mēnešu laikā pēc Regulas 

Nr. [XX/2014]* piemērošanas datuma 

dalībvalstīm sniedz pamatotu paziņojumu, 

ja tās uzskata, ka paziņojuma prasība ir 

pamatota. Komisija izskata paziņojumu 

un attiecīgos gadījumos trīs mēnešu laikā 

pēc tā paziņojuma datuma, kurā 

konkrētajai dalībvalstij tiek pieprasīts 

atcelt paziņojuma prasību, pieņem 

lēmumu. 
 ______________ 

 * Eiropas Parlamenta un Komisijas .. 

Regula (ES) Nr. XXX/2014,  ar ko nosaka 

pasākumus sakarā ar Eiropas 

elektronisko sakaru vienoto tirgu un 

groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK 

un 2002/22/EK un Regulas (EK) 

Nr. 1211/2009, (ES) Nr. 531/2012 

(OV L ..,. .. lpp.).”  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  115 

Regulas priekšlikums 

34. pants - 1.a punkts (jauns)  

Direktīva 2002/20/EK 

Pielikums – D daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1.a)Pielikumā tiek pievienota šāda 

D daļa: 

 „D. Saskaņā ar 3. pantu pieprasītajā 

paziņojumā sniedzamā informācija 
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 Paziņojumā ietver deklarāciju par 

nodomu sākt elektronisko sakaru tīklu un 

pakalpojumu nodrošināšanu, sniedzot 

vienīgi šādu informāciju: 

 1. nodrošinātāja nosaukums; 

 2. nodrošinātāja juridiskais statuss, forma 

un reģistrācijas numurs, ja nodrošinātājs 

ir reģistrēts uzņēmumu reģistrā vai citā 

līdzīgā publiskā reģistrā; 

 3. nodrošinātajā galvenā uzņēmuma 

ģeogrāfiskā atrašanās vieta; 

 4. kontaktpersona; 

 5. īss to tīklu vai pakalpojumu apraksts, 

kurus ir iecerēts nodrošināt;  

 6. attiecīgās dalībvalstis un 

 7. plānotais darbības sākuma datums.” 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  116 

Regulas priekšlikums 

34.a punkts (jauns)  

Lēmums Nr. 243/2012/EK 

6. pants - 8. punkts - 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 34.a pants 

 Grozījumi Lēmumā Nr. 243/2012/EK 

 Lēmuma Nr. 243/2012/ES 6. panta 

8. punktā   

 pievieno šādu daļu: 

 „Dalībvalstis atļauj visu papildu 

saskaņoto joslu nodošanu vai 

iznomāšanu, pamatojoties uz normām, 

kuras ir izmantotas nododot vai iznomājot 

pirmajā daļā minētās joslas.” 

Or. en 
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Grozījums Nr.  117 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1. punkts 

Direktīva 2002/21/EK 

1. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) regulas 1. pantam pievieno šādu 

6. punktu: 

svītrots 

„Šo direktīvu un īpašās direktīvas 

interpretē un piemēro saistībā ar Regulu 

Nr. [XX/2014].”; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  118 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1.a punkts (jauns) 

Direktīva 2002/21/EK 

2. pants – g punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1.a regulas 2. panta g) punktu groza šādi: 

"valsts pārvaldes iestāde" nozīmē iestādi 

vai iestādes, kurām dalībvalsts uzlikusi 

jebkuru no reglamentējošiem 

uzdevumiem, ko nosaka šī direktīva un 

īpašās direktīvas; 

„„valsts pārvaldes iestāde” nozīmē iestādi, 

kurai dalībvalsts noteikusi 

reglamentējošus uzdevumus, ko nosaka šī 

direktīva un īpašās direktīvas;” 

Or. en 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20091219:LV:PDF. 

 

Grozījums Nr.  119 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1.b punkts (jauns) 
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Direktīva 2002/21/EK 

3. pants – 3.a punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (1b) regulas 3. panta 3.a punktu aizvieto 

ar šādu: 

3a. Neskarot 4. un 5. punkta noteikumus, 

valsts pārvaldes iestādes, kas ir atbildīgas 

par ex ante tirgus regulēšanu vai 

uzņēmumu domstarpību atrisināšanu 

saskaņā ar šās direktīvas 20. vai 21. pantu, 

rīkojas neatkarīgi un neprasa un nepieņem 

norādījumus no citas iestādes, īstenojot tai 

uzticētos uzdevumus saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem, ar ko īsteno Kopienas 

tiesības. Tas neliedz veikt pārraudzību 

saskaņā ar valsts konstitucionālajām 

tiesībām. Tikai pārsūdzības iestādes, kas 

izveidotas saskaņā ar 4. pantu, ir 

pilnvarotas apturēt vai atcelt valsts 

pārvaldes iestāžu lēmumus. 

„3a. Neskarot 4. un 5. punkta noteikumus, 

katra valsts pārvaldes iestāde saskaņā ar 

šīs direktīvas 7., 7.a, 15. un 16. pantu un 

Direktīvas 2002/19/EK 9.–13.b pantu ir 

atbildīga vismaz par ex ante tirgus 

regulēšanu, tīkla elementu un ar tiem 

saistīto iekārtu uzskaiti, nosaukuma un 

adreses piešķiršanu tiem, kopīgu 

nomāšanu un kopīgu ekspluatāciju un 

par uzņēmumu domstarpību atrisināšanu 

saskaņā ar šīs direktīvas 10., 12., 20. un 

21. pantu un par tarifu pieņemamu 

lielumu, izraudzīto uzņēmumu 

pakalpojumu kvalitāti, vispārēja 

pakalpojumu sniegšanas pienākuma 

izmaksu aprēķinu, mazumtirdzniecības 

pakalpojumu regulatīvām kontrolēm, 

līgumiem, informācijas pārredzamību un 

publicēšanu, pakalpojumu kvalitāti, 

galalietotāju invalīdu līdzvērtīgas 

piekļuves un izvēles nodrošināšanu, 

neatliekamās palīdzības pakalpojumiem 

un vienoto Eiropas neatliekamās 

palīdzības tālruņa numuru, piekļuvi 

numuriem un pakalpojumiem, papildu 

iespēju piedāvāšanu un nodrošinātāja 

maiņas atvieglošanu saskaņā ar 

Direktīvas 2002/22/EK 9., 11., 12., 17., 

20., 21., 22., 23.a, 26. 28., 29. un 

30. pantu, un par Direktīvu 2002/58/EK. 

Dalībvalstis nodrošina to, ka šā punkta 

pirmajā daļā minēto valsts pārvaldes 

iestādes vadītāju vai, attiecīgā gadījumā, 

tās koleģiālās iestādes locekļus, kura pilda 

šos pienākumus pirmajā daļā minētajā 

valsts pārvaldes iestādē, vai viņu 

aizstājējus var atlaist tikai tad, ja viņi vairs 

neatbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai 

pildītu valsts tiesību aktos iepriekš 

noteiktos pienākumus. Lēmumu par 

Katra valsts pārvaldes iestāde rīkojas 

neatkarīgi un neprasa un nepieņem 

norādījumus no citas iestādes, īstenojot tai 

uzticētos uzdevumus saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem, ar ko īsteno Kopienas 

tiesības. Tas neliedz veikt pārraudzību 

saskaņā ar valsts konstitucionālajām 

tiesībām. Tikai pārsūdzības iestādes, kas 

izveidotas saskaņā ar 4. pantu, ir 

pilnvarotas apturēt vai anulēt valsts 
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attiecīgās valsts pārvaldes iestādes vadītāja 

vai, attiecīgā gadījumā, tās koleģiālās 

iestādes locekļu, kura pilda šos 

pienākumus, vai viņu aizstājēju atlaišanu 

publicē atlaišanas dienā. Atlaistajam valsts 

pārvaldes iestādes vadītājam vai, attiecīgā 

gadījumā, tās koleģiālās iestādes 

locekļiem, kura pilda šos pienākumus, 

sniedz atlaišanas pamatojumu, un viņiem ir 

tiesības lūgt tā publicēšanu (ja citādi tas 

netiktu publicēts), un šādā gadījumā to 

publicē.  

regulatīvo iestāžu lēmumus. Dalībvalstis 

nodrošina to, ka šā punkta pirmajā daļā 

minēto valsts pārvaldes iestādes vadītāju 

vai, attiecīgā gadījumā, tās koleģiālās 

iestādes locekļus, kura pilda šos 

pienākumus pirmajā daļā minētajā valsts 

pārvaldes iestādē, vai viņu aizstājējus var 

atlaist tikai tad, ja viņi vairs neatbilst 

nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai pildītu 

valsts tiesību aktos iepriekš noteiktos 

pienākumus. Lēmumu par attiecīgās valsts 

pārvaldes iestādes vadītāja vai, attiecīgā 

gadījumā, tās koleģiālās iestādes locekļu, 

kura pilda šos pienākumus, vai viņu 

aizstājēju atlaišanu publicē atlaišanas 

dienā. Atlaistajam valsts pārvaldes iestādes 

vadītājam vai, attiecīgā gadījumā, tās 

koleģiālās iestādes locekļiem, kura pilda 

šos pienākumus, sniedz atlaišanas 

pamatojumu, un viņiem ir tiesības lūgt tā 

publicēšanu (ja citādi tas netiktu publicēts), 

un šādā gadījumā to publicē. 

Dalībvalstis nodrošina punkta pirmajā daļā 

minētajām valsts pārvaldes iestādēm 

atsevišķus gada budžetus. Budžetus dara 

zināmus atklātībai. Dalībvalstis nodrošina 

arī to, ka valsts pārvaldes iestāžu rīcībā ir 

pietiekami finanšu resursi un cilvēkresursi, 

lai tās varētu aktīvi iesaistīties un sniegt 

ieguldījumu Eiropas Elektronisko sakaru 

regulatoru organizācijas (EESRO) darbā1. 

Dalībvalstis nodrošina punkta pirmajā daļā 

minētajām valsts pārvaldes iestādēm 

atsevišķus tik lielus gada budžetus, lai tās 

spētu veikt savus uzdevumus. Budžetu un 

revidētos gada pārskatus katra valsts 

pārvaldes iestāde dara zināmus atklātībai. 

Katra valsts pārvaldes iestāde tiek 

organizēta un funkcionē tā, lai garantētu 

tās darbības objektivitāti un neitralitāti, 

un tajās strādā tik liels skaits kompetentu 

darbinieku, lai pienācīgi veiktu tās 

uzdevumus. Dalībvalstis nodrošina arī to, 

ka valsts regulatīvo iestāžu rīcībā ir 

pietiekami finanšu resursi un cilvēkresursi, 

lai tās varētu aktīvi iesaistīties un sniegt 

ieguldījumu Eiropas Elektronisko sakaru 

regulatoru organizācijas (EESRO) darbā*. 

______________________ ______________________ 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes regula 

(EK) Nr. 1211/2009 (2009. gada 

25. Novembris), ar ko izveido Eiropas 

Elektronisko komunikāciju regulatoru 

iestādi (BEREC) un biroju. 

* Eiropas Parlamenta un Padomes regula 

(EK) Nr. 1211/2009 (2009. gada 

25. Novembris), ar ko izveido Eiropas 

Elektronisko komunikāciju regulatoru 

iestādi (BEREC) un biroju. 
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Or. en 

Pamatojums 

Katrā dalībvalstī ieviešot vienu valsts pārvaldes iestādi un saskaņojot to pamatuzdevumus, un 

stiprinot to resursus, tiek tiešā veidā veicināta ne tikai regulējuma uzraudzība un īstenošana 

dalībvalstīs, bet netiešā veidā arī sniegts papildu atbalsts valsts pārvaldes iestāžu sadarbībai 

ar BEREC. 

 

Grozījums Nr.  120 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2002/21/EK 

7.a pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– (b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu: svītrots 

'2. Šā panta 1. punktā minētajā trīs 

mēnešu termiņā Komisija, BEREC un 

attiecīgā valsts pārvaldes iestāde cieši 

sadarbojas nolūkā konstatēt 

vispiemērotākos un visefektīvākos 

pasākumus saistībā ar 8. pantā 

noteiktajiem mērķiem, vienlaikus 

pienācīgi ņemot vērā tirgus dalībnieku 

viedokļus un nepieciešamību nodrošināt 

konsekventas pārvaldes prakses izstrādi. 

Ja plānotā pasākuma mērķis ir uzlikt, 

grozīt vai atcelt kādu pienākumu, kas 

attiecas uz Eiropas elektronisko sakaru 

nodrošinātāju Regulas Nr. [XX/2014] 

nozīmē uzņēmējdalībvalstī, piederības 

dalībvalsts pārvaldes iestāde arī var 

iesaistīties sadarbībā.”; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  121 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 
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Direktīva 2002/21/EK 

7.a pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- (c) panta 5. punktā iekļauj šādu 

aa) apakšpunktu: 
 

svītrots 

'(aa) „aa) pieņemt lēmumu, prasot 

attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei 

atsaukt pasākuma projektu kopā ar 

konkrētiem priekšlikumiem par minētā 

projekta grozīšanu, ja plānotā pasākuma 

mērķis ir uzlikt, grozīt vai atcelt kādu 

pienākumu, kas attiecas uz Eiropas 

elektronisko sakaru nodrošinātāju 

Regulas Nr. [XX/2014] nozīmē.”; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  122 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

Direktīva 2002/21/EK 

7.a pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– (d) panta 6. punktam pievieno šādu 

daļu: 

svītrots 

„Direktīvas 7. panta 6. punktu piemēro 

gadījumos, ja Komisija pieņem lēmumu 

saskaņā ar 5. punkta aa) apakšpunktu.”; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  123 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 2.a punkts (jauns) 

Direktīva 2002/21/EK 

8. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a) Šīs regulas 8. panta 4. punktā tiek 

svītrots g) apakšpunkts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  124 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 2.b punkts (jauns) 

Direktīva 2002/21/EK 

9.b pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2.b) Šīs regulas 9.b panta 3. punkta pirmo 

daļu aizstāj ar šādu: 

Komisija var pieņemt atbilstošus 

īstenošanas pasākumus, lai identificētu 

joslas, attiecībā uz kurām uzņēmumi var 

savstarpēji nodot vai iznomāt tiesības 

izmantot radiofrekvences. Šie pasākumi 

neattiecas uz frekvencēm, kuras izmanto 

apraidei. 

„3. Komisija nosaka atbilstošus 

īstenošanas pasākumus, lai uzņēmumiem 

atvieglotu radiofrekvenču izmantošanas 

tiesību savstarpēju nodošanu un 

iznomāšanu. Šos pasākumus nosaka 

12 mēnešu laikā pēc Regulas 

[XXX/2014]*stāšanās spēkā. Šie pasākumi 

neattiecas uz frekvencēm, kuras neizmanto 

apraidei. 

 _____________ 

 * Eiropas Parlamenta un Komisijas .. 

Regula (ES) Nr. XXX/20XX,  ar ko 

nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas 

elektronisko sakaru vienoto tirgu un 

groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK 

un 2002/22/EK un Regulas (EK) 

Nr. 1211/2009, (ES) Nr. 531/2012 (OV L 

.., .. lpp.)” 

Or. en 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20091219:LV:PDF. 
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Grozījums Nr.  125 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 4. punkts 

Direktīva 2002/21/EK 

19. pants - 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

„Neskarot šīs direktīvas 9. pantu un 

Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 

izsniegšanas direktīva) 6. un 8. pantu, ja 

Komisija konstatē, ka atšķirīga to valsts 

pārvaldes iestāžu pārvaldes uzdevumu 

īstenošana, kas konkrēti norādīti šajā 

direktīvā un īpašajās direktīvās, un Regulā 

Nr. [XX/2014], var radīt šķērsli iekšējam 

tirgum, Komisija var, maksimāli ņemot 

vērā BEREC atzinumu, sniegt ieteikumu 

vai pieņemt lēmumu par šajā direktīvā un 

īpašajās direktīvās, un Regulā 

Nr. [XX/2014] paredzēto noteikumu 

saskaņotu piemērošanu, lai turpinātu 

īstenot 8. pantā izklāstītos mērķus.”. 

„Neskarot šīs direktīvas 9. pantu un 

Direktīvas 2002/20/EK (Atļauju 

izsniegšanas direktīva) 6. un 8. pantu, ja 

Komisija konstatē, ka atšķirīga to valsts 

pārvaldes iestāžu pārvaldes uzdevumu 

īstenošana, kas konkrēti norādīti šajā 

direktīvā un īpašajās direktīvās, un Regulā 

Nr. [XX/2014], var radīt šķērsli iekšējam 

tirgum, Komisija, maksimāli ņemot vērā 

BEREC atzinumu, sniedz ieteikumu vai 

pieņemt lēmumu par šajā direktīvā un 

īpašajās direktīvās, un Regulā 

Nr. [XX/2014] paredzēto noteikumu 

saskaņotu piemērošanu, lai turpinātu 

īstenot 8. pantā izklāstītos mērķus.”. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  126 

Regulas priekšlikums 

37. pants - 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

1. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) regulas 1. panta 1. punktam pievieno 

šādu trešo daļu: 

svītrots 

„Šo regulu piemēro viesabonēšanas 

pakalpojumiem, ko Savienībā sniedz 

tiešajiem lietotājiem, kuru iekšzemes 

pakalpojumu sniedzējs kādā no 

dalībvalstīm ir publisko elektronisko 

sakaru nodrošinātājs.”; 

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  127 

Regulas priekšlikums 

37. pants - 2. punkts  

Regula (ES) Nr. 531/2012 

2. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) regulas 2. panta 2. punktā pievieno 

šādu r) apakšpunktu: 

svītrots 

(r) „divpusējais vai daudzpusējais 

viesabonēšanas līgums” ir viens vai 

vairāki komerclīgumi vai tehniski līgumi, 

ko savā starpā slēdz viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzēji un kas ļauj virtuāli 

paplašināt vietējā sakaru tīkla pārklājumu 

un dod iespēju jebkuram viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzējam ilgstoši sniegt 

regulētus mazumtirdzniecības 

viesabonēšanas pakalpojumus tādā pašā 

cenu līmenī, kāds noteikts to attiecīgajiem 

iekšzemes mobilo sakaru 

pakalpojumiem.”; 

 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikums par viesabonēšanas regulējumu, slēdzot brīvprātīgos līgumus kā 

alternatīvu pašreiz spēkā esošajām Viesabonēšana III regulā minētajām saistībām, ir lielā 

mērā nenoteikts. 

 

Grozījums Nr.  128 

Regulas priekšlikums 

37. pants - 3. punkts  

Regulas (ES) Nr. 531/2012 

4. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) regulas 4. pantam pievieno šādu 

7. punktu: 

svītrots 
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„7. Šis pants neattiecas uz viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz 

regulētus mazumtirdzniecības 

viesabonēšanas pakalpojumus saskaņā ar 

4.a pantu.”; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  129 

Regulas priekšlikums 

37. pants - 4. punkts  

Regula (ES) Nr. 531/2012 

4.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) iekļauj šādu 4.a pantu: svītrots 

4.a pants  

[...]  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  130 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 4.a punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

6.a pants (jauns) 

 (4a) Šajā regulā tiek iekļauts šāds pants: 

 „6.a pants  

 Mazumtirdzniecības viesabonēšanas 

maksas 

 Viesabonēšanas pakalpojumu 

nodrošinātāji, sākot ar 2016. gada 

1. jūliju, savu valstu tirgos neiekasē 

nekādu papildmaksu salīdzinājumā ar 

maksām par mobilo sakaru 

pakalpojumiem no viesabonēšanas 

klientiem par visiem veiktajiem vai 

saņemtajiem regulētās viesabonēšanas 

zvaniem, par visām nosūtītājām regulētās 



 

PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-0086/110 PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-00 

LV 

viesabonēšanas SMS īsziņām vai par 

visiem izmantotajiem regulētās datu 

viesabonēšanas pakalpojumiem, neskarot 

pasākumus, kas veikti, lai novērstu 

anormālu vai krāpniecisku lietojumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ņemot vērā trīs regulu stāšanos spēkā sešu gadu laikā, referente ierosina visbeidzot pilnībā 

atcelt mazumtirdzniecības viesabonēšanas maksas par balss, SMS un datu pārraidi. Šim 

operatoriem paredzētajam pienākumam būtu jāstājas spēkā pirms 2016. gada 1. jūlija, lai 

netraucētu juridiskās noteiktības principa ievērošanu. 

 

Grozījums Nr.  131 

Regulas priekšlikums 

37. pants - 5. punkts - a apakšpunkts  

Regula (ES) Nr. 531/2012 

8. pants - 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pirmo daļu aizstāj ar šādu: (a) regulas 8. panta 2. punkta pirmo daļu 

aizstāj ar šādu:  

„2. No 2013. gada 1. jūlija balss zvanu 

Eiropas tarifa mazumtirdzniecības maksa 

(bez PVN), kuru viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzējs drīkst noteikt 

savam viesabonentam par regulēta 

viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 

drīkst būt katram viesabonēšanas zvanam 

atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,24 par 

minūti par jebkuru veikto zvanu vai 

EUR 0,07 par minūti par jebkuru saņemto 

zvanu. Maksimālo mazumtirdzniecības 

maksu par veiktajiem zvaniem 2014. gada 

1. jūlijā samazina līdz EUR 0,19. No 

2014. gada 1. jūlija viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzēji saviem 

viesabonentiem nenosaka nekādu maksu 

par saņemtajiem zvaniem, bet šis 

noteikums neattiecas uz pasākumiem, kas 

veikti, lai novērstu netipisku vai 

krāpniecisku izmantošanu. Neskarot 

„2. No 2012. gada 1. jūlija balss zvanu 

Eiropas tarifa mazumtirdzniecības maksa 

(bez PVN), kuru viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzējs drīkst noteikt 

savam viesabonentam par regulēta 

viesabonēšanas zvana nodrošināšanu, 

drīkst būt katram viesabonēšanas zvanam 

atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,29 par 

minūti par jebkuru veikto zvanu vai 

EUR 0,08 par minūti par jebkuru saņemto 

zvanu. Maksimālo mazumtirdzniecības 

maksu par veiktajiem zvaniem 2013. gada 

1. jūlijā samazina līdz EUR 0,24 un 
2014. gada 1. jūlijā — līdz EUR 0,19, un 

maksimālo mazumtirdzniecības maksu par 

saņemtajiem zvaniem 2013. gada 1. jūlijā 

samazina līdz EUR 0,07 un 2014. gada 

1. jūlijā līdz EUR 0,05. Šīs maksimālās 

mazumtirdzniecības maksas attiecībā uz 

balss zvanu Eiropas tarifu paliek spēkā 
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19. pantu, šīs maksimālās 

mazumtirdzniecības maksas balss zvanu 

Eiropas tarifam paliek spēkā līdz 

2017. gada 30. jūnijam.”; 

līdz 2016. gada 30. jūnijam.”; 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:LV:HTML. 

 

Grozījums Nr.  132 

Regulas priekšlikums 

37. pants - 5. punkts - b apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

8. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) trešo daļu aizstāj ar šādu: svītrots 

[...]  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  133 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 5.a punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

10. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5a) regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar 

šādu: 

2. No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 

tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 

PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējs drīkst noteikt savam 

viesabonentam par regulētas 

viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu, 

drīkst būt katrai regulētajai viesabonēšanas 

SMS īsziņai atšķirīga, bet nepārsniedz 

EUR 0,09. Minēto maksimālo maksu 

2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 

„No 2012. gada 1. jūlija SMS Eiropas 

tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 

PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējs drīkst noteikt savam 

viesabonentam par regulētas 

viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu, 

drīkst būt katrai regulētajai viesabonēšanas 

SMS īsziņai atšķirīga, bet nepārsniedz 

EUR 0,09. Minēto maksimālo maksu 

2013. gada 1. jūlijā samazina līdz 
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EUR 0,08 un 2014. gada 1. jūlijā līdz EUR 

0,06, un, neskarot 19. pantu, to saglabā 

EUR 0,06 apmērā līdz 2017. gada 

30. jūnijam. 

EUR 0,08 un 2014. gada 1. jūlijā — līdz 

EUR 0,06, un to saglabā EUR 0,06 

apmērā līdz 2016. gada 30. jūnijam.” 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  134 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 5.b punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

13. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5b) regulas 13. panta 2. punkta pirmo 

daļu aizstāj ar šādu: 

2. No 2012. gada 1. jūlija, datu Eiropas 

tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 

PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējs drīkst noteikt savam 

viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 

datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 

EUR 0,70 par izmantoto megabaitu. 

Maksimālo mazumtirdzniecības maksu par 

izmantotajiem datiem 2013. gada 1. jūlijā 

samazina līdz EUR 0,45 par izmantoto 

megabaitu un 2014. gada 1. jūlijā līdz 

EUR 0,20 par izmantoto megabaitu , un, 

neskarot 19. pantu, to saglabā EUR 0,20 

apmērā par izmantoto megabaitu līdz 

2017. gada 30. jūnijam.” 

„2. No 2012. gada 1. jūlija, datu Eiropas 

tarifa mazumtirdzniecības maksa (bez 

PVN), kuru viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējs drīkst noteikt savam 

viesabonentam par regulēta viesabonēšanas 

datu pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedz 

EUR 0,70 par izmantoto megabaitu. 

Maksimālo mazumtirdzniecības maksu par 

izmantotajiem datiem 2013. gada 1. jūlijā 

samazina līdz EUR 0,45 par izmantoto 

megabaitu un 2014. gada 1. jūlijā — līdz 

EUR 0,20 par izmantoto megabaitu, un to 

saglabā EUR 0,20 apmērā par izmantoto 

megabaitu līdz 2016. gada 30. jūnijam.” 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:LV:HTML. 

 

Grozījums Nr.  135 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 6. punkts 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

14. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Regulas 14. pantu papildina ar šādu 1.a 

punktu: 

(6) regulas 14. pantu svītro, sākot ar 

2016. gada 1. jūliju. 

„1a. Ja regulētu mazumtirdzniecības 

viesabonēšanas pakalpojumu 

izmantošanu par piemērojamo iekšzemes 

pakalpojumu tarifu ierobežo atsauce uz 

saprātīgas izmantošanas kritēriju saskaņā 

ar 4.a panta 2. punktu, viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzēji brīdina 

viesabonentus, ja viesabonēšanas zvanu 

vai SMS īsziņu izmantošana ir sasniegusi 

saprātīgas izmantošanas robežu, un 

vienlaikus sniedz viesabonentiem 

individualizēto cenu pamatinformāciju 

par viesabonēšanas maksām, kuras 

piemēro par tādu balss zvanu veikšanu vai 

SMS īsziņu nosūtīšanu, kas pārsniedz 

iekšzemes pakalpojumu tarifu vai tarifu 

paketi saskaņā ar šā panta 1. punkta otro, 

ceturto un piekto daļu.”; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  136 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 7. punkts 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

15. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) regulas 15. pantā iekļauj šādu 

2.a punktu:  

svītrots 

2a. Ja regulētu mazumtirdzniecības 

viesabonēšanas pakalpojumu 

izmantošanu par piemērojamo iekšzemes 

pakalpojumu tarifu ierobežo atsauce uz 

saprātīgas izmantošanas kritēriju saskaņā 

ar  

 

4.a panta 2. punktu, viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzēji brīdina 
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viesabonentus, ja datu viesabonēšanas 

pakalpojumu izmantošana ir sasniegusi 

saprātīgas izmantošanas robežu, un 

vienlaikus sniedz viesabonentiem 

individualizēto cenu pamatinformāciju 

par viesabonēšanas maksām, kuras 

piemēro par tādu datu viesabonēšanas 

pakalpojumu izmantošanu, kas pārsniedz 

iekšzemes pakalpojumu tarifu vai tarifu 

paketi saskaņā ar šā panta 2. punktu. Šā 

panta 3. punktu piemēro datu 

viesabonēšanas pakalpojumiem, kurus 

izmantojot, tiek pārsniegti iekšzemes 

pakalpojumu tarifi vai 4.a panta 2. punktā 

minētās tarifu paketes.”; 
 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  137 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 7.a punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

15. pants 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (7a) regulas 15. pantu, sākot ar 

2016. gada 1. jūliju, aizstāj ar šādu: 

Pārredzamība un aizsargmehānismi 

mazumtirdzniecības datu viesabonēšanas 

pakalpojumiem 

Viesabonēšanas pakalpojumu klientiem, 

kas dodas ārpus Savienības, paredzēta 
pārredzamība un aizsargmehānismi, 

sniedzot mazumtirdzniecības datu 

viesabonēšanas pakalpojumus 

1. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 

nodrošina, ka to viesabonenti gan pirms, 

gan pēc līguma noslēgšanas tiek atbilstīgi 

informēti par maksām, ko tiem piemēro par 

regulētu datu viesabonēšanas pakalpojumu 

izmantošanu, tādā veidā, kas atvieglo 

klientu izpratni par šādu pakalpojumu 

izmantošanas finansiālajām sekām un ļauj 

tiem pārraudzīt un kontrolēt savus 

izdevumus par regulētiem datu 

viesabonēšanas pakalpojumiem saskaņā ar 

1. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 

attiecībā uz datu viesabonēšanas 

pakalpojumiem, kurus izmanto 

viesabonēšanas pakalpojumu klientiem, 

kas dodas ārpus Savienības un piedāvā 

viesabonēšanas pakalpojumu 

nodrošinātāji, nodrošina , ka to 

viesabonenti gan pirms, gan pēc līguma 

noslēgšanas tiek atbilstīgi informēti par 

maksām, ko tiem piemēro par šādu datu 

viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, 
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2. un 3. punktu. tādā veidā, kas atvieglo klientu izpratni par 

šādu pakalpojumu izmantošanas 

finansiālajām sekām un ļauj tiem 

pārraudzīt un kontrolēt savus izdevumus 

saskaņā ar 2. un 3. punktu. 

Attiecīgā gadījumā viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzēji pirms līguma 

noslēgšanas un pēc tam regulāri informē 

savus klientus par automātiska un 

nekontrolēta datu viesabonēšanas 

savienojuma un lejupielādes risku.  Turklāt 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji bez 

maksas un skaidrā un vienkārši saprotamā 

veidā informē savus klientus par to, kā 

atslēgties no šiem automātiskajiem datu 

viesabonēšanas savienojumiem, lai 

nepieļautu nekontrolētu datu 

viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu. 

Attiecīgā gadījumā viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzēji pirms līguma 

noslēgšanas un pēc tam regulāri informē 

savus klientus par automātiska un 

nekontrolēta datu viesabonēšanas 

savienojuma un lejupielādes risku.  Turklāt 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji bez 

maksas un skaidrā un vienkārši saprotamā 

veidā informē savus klientus par to, kā 

atslēgties no šiem automātiskajiem datu 

viesabonēšanas savienojumiem, lai 

nepieļautu nekontrolētu datu 

viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu. 

2. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 

automātiski nosūta paziņojumu, kurā 

informē viesabonentu par to, ka pēdējais 

izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz 

personalizētu tarifu pamatinformāciju par 

maksām (tādā valūtā, kādu klienta 

iekšzemes pakalpojumu sniedzējs izmanto 

klienta rēķinā), kuras izteiktas cenās par 

vienu megabaitu, ko piemēro par regulētu 

datu viesabonēšanas pakalpojumu 

sniegšanu attiecīgajam viesabonentam 

attiecīgajā dalībvalstī, ja vien klients nav 

paziņojis viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējam, ka tam minētā informācija nav 

vajadzīga. 

2. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 

automātiski nosūta paziņojumu, kurā 

informē viesabonentu par to, ka pēdējais 

izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz 

personalizētu tarifu pamatinformāciju par 

maksām (tādā valūtā, kādu klienta 

iekšzemes pakalpojumu sniedzējs izmanto 

klienta rēķinā), kuras izteiktas cenās par 

vienu megabaitu, ko piemēro par datu 

viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu 

attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā 

apmeklētajā valstī, ja vien klients nav 

paziņojis viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējam, ka tam minētā informācija nav 

vajadzīga. 

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju 

nosūta uz viesabonenta mobilo ierīci, 

piemēram, kā SMS īsziņu, e-pastu vai kā 

uznirstošo logu mobilajā ierīcē ikreiz, kad 

viesabonents ierodas citā dalībvalstī, kas 

nav klienta iekšzemes pakalpojumu 

sniedzēja dalībvalsts, un pirmo reizi sāk 

izmantot datu viesabonēšanas pakalpojumu 

konkrētajā dalībvalstī.  To sniedz brīdī, 

kad viesabonents sāk izmantot regulēto 

datu viesabonēšanas pakalpojumu, bez 

maksas, ar piemērotiem līdzekļiem, kas ir 

pielāgoti, lai atvieglotu tās saņemšanu un 

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju 

nosūta uz viesabonenta mobilo ierīci, 

piemēram, kā SMS īsziņu, e-pastu vai kā 

uznirstošo logu mobilajā ierīcē ikreiz, kad 

viesabonents ierodas valstī ārpus 

Savienības un pirmo reizi sāk izmantot 

datu viesabonēšanas pakalpojumu šajā 

valstī.  To sniedz brīdī, kad viesabonents 

sāk izmantot datu viesabonēšanas 

pakalpojumu, bez maksas, ar piemērotiem 

līdzekļiem, kas ir pielāgoti, lai atvieglotu 

tās saņemšanu un vienkāršu izpratni. 
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vienkāršu izpratni. 

Klientam, kurš ir paziņojis savam 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam, 

ka tam nav vajadzīga automātiska tarifu 

informācija, ir tiesības jebkurā laikā un bez 

maksas pieprasīt viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzējam atkal nodrošināt 

šo pakalpojumu. 

Klientam, kurš ir paziņojis savam 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam, 

ka tam nav vajadzīga automātiska tarifu 

informācija, ir tiesības jebkurā laikā un bez 

maksas pieprasīt viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzējam atkal nodrošināt 

šo pakalpojumu. 

3. Katrs viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējs visiem saviem viesabonentiem 

dod iespēju brīvi un bez maksas izvēlēties 

iespēju saņemt informāciju par uzkrāto 

patēriņu, kas izteikts datu apjoma veidā vai 

valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā 

par regulētiem datu viesabonēšanas 

pakalpojumiem, un kas garantē, ka bez 

klienta skaidras piekrišanas uzkrātie 

izdevumi par regulētiem datu 

viesabonēšanas pakalpojumiem, izņemot 

MMS, ko rēķinā uzrāda, pamatojoties uz 

vienību, noteiktā laikposmā nepārsniedz 

noteiktu finanšu ierobežojumu. 

3. Attiecībā uz apmeklētajiem tīklu 

operatoriem valstīs ārpus Savienības, 

kurās viesabonēšanas pakalpojumu 

nodrošinātāji drīkst uzraudzīt to, kā šo 

nodrošinātāju klienti šos pakalpojumus 

izmanto reālajā laikā, katrs 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs 

visiem saviem viesabonentiem dod iespēju 

brīvi un bez maksas izvēlēties iespēju 

saņemt informāciju par uzkrāto patēriņu, 

kas izteikts datu apjoma veidā vai valūtā, 

kuru izmanto viesabonenta rēķinā par datu 

viesabonēšanas pakalpojumiem, un kas 

garantē, ka bez klienta skaidras piekrišanas 

uzkrātie izdevumi par datu viesabonēšanas 

pakalpojumiem, izņemot MMS, ko rēķinā 

uzrāda, pamatojoties uz vienību, noteiktā 

laikposmā nepārsniedz noteiktu finanšu 

ierobežojumu. 

Šajā nolūkā viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējs nodrošina iespēju noteikt vienu 

vai vairākus maksimālos finanšu 

ierobežojumus konkrētam lietošanas 

laikposmam ar noteikumu, ka klients ir 

iepriekš informēts par attiecīgajiem datu 

apjomiem. Viens no minētajiem 

ierobežojumiem (standarta finanšu 

ierobežojums) ir aptuveni – bet ne lielāks 

par – EUR 50 (bez PVN) mēnesī par 

atlikto maksājumu. 

Šajā nolūkā viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējs nodrošina iespēju noteikt vienu 

vai vairākus maksimālos finanšu 

ierobežojumus konkrētam lietošanas 

laikposmam ar noteikumu, ka klients ir 

iepriekš informēts par attiecīgajiem datu 

apjomiem. Viens no minētajiem 

ierobežojumiem (standarta finanšu 

ierobežojums) ir aptuveni – bet ne lielāks 

par – EUR 50 (bez PVN) mēnesī par 

atlikto maksājumu. 

 Attiecībā uz apmeklētajiem tīklu 

operatoriem valstīs ārpus Savienības, 

kurās viesabonēšanas pakalpojumu 

nodrošinātāji nedrīkst uzraudzīt to, kā šo 

nodrošinātāju klienti šos pakalpojumus 

izmanto reālajā laikā, klientu nekavējoties 

un bez maksas informē ar SMS īsziņu 

palīdzību brīdī, kad tas iebrauc šādā 
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valstī, par to, ka nav pieejama informācija 

attiecībā uz uzkrāto patēriņu un netiek 

sniegta garantija par noteikta finansiāla 

ierobežojuma nepārsniegšanu. 

 

Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs var 

noteikt ierobežojumus arī datu apjoma 

veidā, ja klients tiek iepriekš informēts par 

attiecīgajām finanšu summām. Viens no 

minētajiem ierobežojumiem (standarta datu 

apjoma ierobežojums) atbilst attiecīgai 

finanšu summai, kas nepārsniedz EUR 50 

(bez PVN) mēnesī par atlikto maksājumu.  

Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs var 

noteikt ierobežojumus arī datu apjoma 

veidā, ja klients tiek iepriekš informēts par 

attiecīgajām finanšu summām. Viens no 

minētajiem ierobežojumiem (standarta datu 

apjoma ierobežojums) atbilst attiecīgai 

finanšu summai, kas nepārsniedz EUR 50 

(bez PVN) mēnesī par atlikto maksājumu. 

Turklāt viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējs var piedāvāt saviem 

viesabonentiem citus ierobežojumus ar 

dažādiem, t. i., augstākiem vai zemākiem, 

maksimālajiem mēneša finanšu 

ierobežojumiem.  

Turklāt viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējs var piedāvāt saviem 

viesabonentiem citus ierobežojumus ar 

dažādiem, t. i., augstākiem vai zemākiem, 

maksimālajiem mēneša finanšu 

ierobežojumiem. 

Šā punkta otrajā un trešajā daļā minētos 

standarta ierobežojumus piemēro visiem 

klientiem, kas nav izvēlējušies citu 

ierobežojumu. 

Šā punkta otrajā un ceturtajā daļā minētos 

standarta ierobežojumus piemēro visiem 

klientiem, kas nav izvēlējušies citu 

ierobežojumu. 

Katrs viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējs arī nodrošina, ka uz viesabonenta 

mobilo ierīci kā SMS īsziņu vai e-pastu vai 

kā uznirstošo logu datorā nosūta atbilstīgu 

paziņojumu, kad datu viesabonēšanas 

pakalpojumi ir sasnieguši 80 % no 

saskaņotā finanšu vai datu apjoma 

ierobežojuma.  Katram klientam ir tiesības 

prasīt viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējam pārtraukt sūtīt šādus 

paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas 

prasīt pakalpojumu sniedzējam atsākt 

sniegt šo pakalpojumu. 

Katrs viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējs arī nodrošina, ka uz viesabonenta 

mobilo ierīci kā SMS īsziņu vai e-pastu vai 

kā uznirstošo logu datorā nosūta atbilstīgu 

paziņojumu, kad datu viesabonēšanas 

pakalpojumi ir sasnieguši 80 % no 

saskaņotā finanšu vai datu apjoma 

ierobežojuma. Katram klientam ir tiesības 

prasīt viesabonēšanas pakalpojumu 

sniedzējam pārtraukt sūtīt šādus 

paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas 

prasīt pakalpojumu sniedzējam atsākt 

sniegt šo pakalpojumu. 

Ja finanšu vai datu apjoma ierobežojums 

citādi tiktu pārsniegts, uz viesabonenta 

mobilo ierīci nosūta paziņojumu.  Minētajā 

paziņojumā norāda, kā klientam rīkoties 

turpmāk, ja klients vēlas turpināt saņemt 

minētos pakalpojumus, kā arī katras 

papildu patērētās vienības izdevumus. Ja 

viesabonents nerīkojas atbilstīgi 

saņemtajam paziņojumam, viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzējs nekavējoties 

Ja finanšu vai datu apjoma ierobežojums 

citādi tiktu pārsniegts, uz viesabonenta 

mobilo ierīci nosūta paziņojumu.  Minētajā 

paziņojumā norāda, kā klientam rīkoties 

turpmāk, ja klients vēlas turpināt saņemt 

minētos pakalpojumus, kā arī katras 

papildu patērētās vienības izdevumus. Ja 

viesabonents nerīkojas atbilstīgi 

saņemtajam paziņojumam, viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzējs nekavējoties 
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pārtrauc regulēto datu viesabonēšanas 

pakalpojumu sniegšanu un maksas 

piemērošanu par šiem pakalpojumiem 

viesabonentam, ja vien un kamēr 

viesabonents nepieprasa minēto 

pakalpojumu sniegšanu turpināt vai atsākt. 

pārtrauc datu viesabonēšanas pakalpojumu 

sniegšanu un maksas piemērošanu par šiem 

pakalpojumiem viesabonentam, ja vien un 

kamēr viesabonents nepieprasa minēto 

pakalpojumu sniegšanu turpināt vai atsākt. 

Ja viesabonents pieprasa iespēju izvēlēties 

“finanšu vai datu apjoma ierobežojuma” 

instrumentu vai to noņemt, izmaiņas izdara 

divās darbdienās no pieprasījuma 

saņemšanas bez maksas, un tās nav 

saistītas ar nosacījumiem vai 

ierobežojumiem attiecībā uz citiem 

abonēšanas elementiem. 

Ja viesabonents pieprasa iespēju izvēlēties 

“finanšu vai datu apjoma ierobežojuma” 

instrumentu vai to noņemt, izmaiņas izdara 

divās darbdienās no pieprasījuma 

saņemšanas bez maksas, un tās nav 

saistītas ar nosacījumiem vai 

ierobežojumiem attiecībā uz citiem 

abonēšanas elementiem. 

4. Šā panta 2. un 3. punktu nepiemēro 

“ierīce–ierīce” tipa iekārtām, kas izmanto 

mobilos datu sakarus. 

4. Šā panta 2. un 3. punktu nepiemēro 

“ierīce–ierīce” tipa iekārtām, kas izmanto 

mobilos datu sakarus.” 

5. Viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 

veic visus pamatoti iedomājamos 

pasākumus, lai savus klientus pasargātu 

no viesabonēšanas maksu maksāšanas 

attiecībā uz netīšu piekļuvi 

viesabonēšanas pakalpojumiem, tiem 

atrodoties savā dzīvesvietas dalībvalstī.  

Tas ietver klientu informēšanu par to, kā 

pierobežas reģionos izvairīties no netīšas 

viesabonēšanas. 

 

6. Šo pantu, izņemot 5. punktu un 

ievērojot šā punkta otro un trešo daļu, 

piemēro arī datu viesabonēšanas 

pakalpojumiem, ko viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzējs sniedz un 

viesabonenti izmanto, ceļojot ārpus 

Savienības teritorijas. 

 

Ja klients izvēlas 3. punkta pirmajā daļā 

minēto iespēju, 3. punktā paredzētās 

prasības nepiemēro, ja apmeklētā sakaru 

tīkla operators ārpus Savienības esošajā 

apmeklētajā valstī viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzējam neļauj reālā 

laikā uzraudzīt klienta izmantoto datu 

apjomu. 

 

Šādā gadījumā klientam, kad tas ir 

ieceļojis šādā valstī, bez nepamatotas 

kavēšanās un bez maksas ar SMS īsziņas 
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palīdzību paziņo, ka informācija par 

uzkrāto patēriņu nav pieejama un ka 

noteiktā finanšu ierobežojuma 

nepārsniegšana nav garantēta. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  138 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 8. punkts  

Regula (ES) Nr. 531/2012 

19. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) regulas 19. pantu groza šādi: svītrots 

(a) panta 1. punktu groza šādi:  

(i) pirmo teikumu aizstāj ar šādu:  

„Komisija pārskata šīs regulas darbību un 

pēc sabiedriskās apspriešanas vēlākais 

2016. gada 31. decembrī ziņo par to 

Eiropas Parlamentam un Padomei.”; 

 

(ii) punkta g) apakšpunktu aizstāj ar 

šādu: 

 

'(g) kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto 

strukturālo pasākumu un 4.a pantā 

minētā alternatīvā režīma īstenošanu ir 

gūti rezultāti, attīstot konkurenci 

viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū 

tā, lai viesabonēšanas un iekšzemes tarifi 

būtiski neatšķirtos;”; 

 

(iii) pievieno šādu i) punktu:  

'(i) ja vispār šāda ietekme ir – kādā mērā 

iekšzemes mazumtirdzniecības cenas 

acīmredzami ietekmē tas, ka 

viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji 

iekšzemes pakalpojumu tarifu piemēro 

gan iekšzemes pakalpojumiem, gan 

regulētiem viesabonēšanas 

pakalpojumiem visā Savienībā."; 

 

(ii) punkta d) apakšpunktu aizstāj ar  
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šādu: 

'(d) mainīt termiņu vai samazināt 7., 9. un 

12. pantā paredzēto maksimālo 

vairumtirdzniecības maksu apjomu, lai 

nostiprinātu visu viesabonēšanas 

pakalpojumu sniedzēju spēju savās 

attiecīgajās mazumtirdzniecības paketēs 

atbilstīgi saprātīgas izmantošanas 

kritērijam padarīt pieejamas tarifu izvēles, 

kurās piemērojamo iekšzemes 

pakalpojumu tarifu piemēro gan 

iekšzemes, gan regulētiem viesabonēšanas 

pakalpojumiem, tāpat kā tad, ja regulētos 

viesabonēšanas pakalpojumus patērētu 

vietējā tīklā.” 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  139 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 8.a punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 531/2012 

19. pants 

 

Spēkā esošais teksts  Grozījums 

 (8a) regulas 19. pantu aizstāj ar šādu: 

1. Komisija pārskata šīs regulas darbību un 

pēc publiskas apspriešanās ziņo par to 

Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 

2016. gada 30. jūnijam. Komisija īpaši 

izvērtē, vai ir sasniegti šīs regulas mērķi.  

To darot, Komisija izvērtē inter alia: 

„1. Komisija pārskata šīs regulas darbību 

un ziņo par to Eiropas Parlamentam un 

Padomei saskaņā ar šā panta 2.–

6. punktu. 

(a) vai konkurence ir attīstījusies 

pietiekami, lai pamatotu maksimālo 

mazumtirdzniecības maksu izbeigšanu; 

2. Komisija līdz 2015. gada 31. decembrim 

pēc sabiedriskās apspriešanas ziņo 

Eiropas Parlamentam un Padomei par to, 

vai mainīt termiņu vai pārskatīt 

vairumtirdzniecības maksu maksimālo 

līmeni, kas ir noteikts 7., 9. un 12. pantā, 

ņemot vērā arī beigšanas maksājumu.   

b) vai konkurence būs pietiekama, lai 

varētu atcelt maksimālās 

vairumtirdzniecības maksas; 

3. Komisija līdz 2016. gada 30. jūnija pēc 

sabiedriskās apspriešanas ziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei cita starpā par: 
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d) pakalpojumu, tostarp to, kuri ir 

alternatīva balss, SMS un datu 

viesabonēšanas pakalpojumiem, 

pieejamību un kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā 

tehnoloģisko attīstību;  

a) pakalpojumu, tostarp to, kuri ir 

alternatīva balss, SMS un datu 

viesabonēšanas pakalpojumiem, 

pieejamību un kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā 

tehnoloģisko attīstību; 

e) to, cik lielu labumu patērētāji ir guvuši 

no viesabonēšanas pakalpojumu cenu 

reālas samazināšanas, patērētājiem ar 

dažādiem zvanīšanas paradumiem 

pieejamo tarifu un produktu dažādību, kā 

arī atšķirību starp viesabonēšanas un valsts 

tarifiem, tostarp tādu piedāvājumu 

pieejamību, kuriem paredzēts vienots tarifs 

valsts un viesabonēšanas pakalpojumiem; 

 

f) konkurences pakāpi gan 

mazumtirdzniecības, gan 

vairumtirdzniecības tirgos, jo īpaši 

mazāko, neatkarīgo vai nesen darbību 

uzsākušo operatoru konkurences situāciju, 

tostarp konkurences ietekmi uz 

komerclīgumiem un savienojamības pakāpi 

starp operatoriem; 

b) konkurences pakāpi gan 

mazumtirdzniecības, gan 

vairumtirdzniecības tirgos, jo īpaši 

mazāko, neatkarīgo vai nesen darbību 

uzsākušo operatoru konkurences situāciju, 

tostarp konkurences ietekmi uz 

komerclīgumiem un savienojamības pakāpi 

starp operatoriem; 

g) kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto 

strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti 

rezultāti, attīstot konkurenci 

viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū 

tā, lai viesabonēšanas un valsts tarifu 

atšķirība pietuvotos nullei;  

c) kādā mērā ar 3. un 4. pantā paredzēto 

strukturālo pasākumu īstenošanu ir gūti 

rezultāti, attīstot konkurenci 

viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū. 

 Komisija jo īpaši izskata nepieciešamību 

noteikt papildu tehniskos un strukturālos 

pasākumus vai grozīt strukturālos 

pasākumus. 

h) kādā mērā vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības maksimālo maksu 

ierobežojumi patērētājiem ir snieguši 

pienācīgu aizsargmehānismu pret 

pārmērīgām cenām, vienlaikus ļaujot 

attīstīties konkurencei viesabonēšanas 

pakalpojumu iekšējā tirgū. 

4. Ja saskaņā ar 2. punktā minēto 

ziņojumu ir jāmaina maksas par 

viesabonēšanas pakalpojumiem termiņš 

vai maksimālais līmenis, Komisija 

Eiropas Parlamentam un Padomei 

iesniedz atbilstošus priekšlikumus, lai 

pieņemtu vienu no minētajiem lēmumiem. 
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2. Ja no ziņojuma izriet, ka šajā regulā 

paredzētie strukturālie pasākumi nav bijuši 

pietiekami, lai viesabonēšanas 

pakalpojumu iekšējā tirgū veicinātu 

konkurenci, no kuras ieguvēji ir visi 

Eiropas patērētāji, vai ka viesabonēšanas 

tarifu un valsts tarifu atšķirība nav 

pietuvojusies nullei, Komisija Eiropas 

Parlamentam un Padomei iesniedz 

piemērotus priekšlikumus, kā rīkoties 

attiecīgajā situācijā un kā panākt mobilo 

sakaru pakalpojumu iekšējo tirgu, kurā 

valsts un viesabonēšanas tarifi neatšķiras.  

Komisija īpaši izvērtē, vai ir nepieciešams: 

Ja no 3. punktā minētā ziņojuma izriet, ka 

šajā regulā paredzētie strukturālie 

pasākumi nav bijuši pietiekami, lai 

viesabonēšanas pakalpojumu iekšējā tirgū 

veicinātu konkurenci, no kuras ieguvēji ir 

visi Eiropas patērētāji, Komisija Eiropas 

Parlamentam un Padomei iesniedz 

piemērotus priekšlikumus, kā rīkoties 

attiecīgajā situācijā. 

(a) paredzēt papildu tehniskus un 

strukturālus pasākumus; 

Abos gadījumos atbilstošu pasākumu 

priekšlikumus iesniedz vienlaikus ar 

ziņojumiem. 

(b) grozīt strukturālos pasākumus;  

(c) paredzēt ilgāku termiņu un iespēju 

pārskatīt 8., 10. un 13. pantā paredzēto 

maksimālo mazumtirdzniecības maksu 

apjomu;  

 

(d) mainīt termiņu vai pārskatīt 7., 9. un 

12. pantā paredzēto maksimālo 

vairumtirdzniecības maksu apjomu; 

 

(e) noteikt jebkādas citas vajadzīgas 

prasības, tostarp viesabonēšanas un valsts 

tarifu nenošķiršanu. 

 

 5. Komisija turklāt pēc 3. punktā minētā 

ziņojuma iesniegšanas reizi divos gados 

Eiropas Parlamentam un Padomei 

iesniedz jaunu ziņojumu. Katrs ziņojums 

satur uzraudzības par viesabonēšanas 

pakalpojumu sniegšanu Savienībā 

kopsavilkumu un to panākumu 

novērtējumu, kas gūti, cenšoties sasniegt 

šīs regulas mērķus. 

 6. Lai novērtētu konkurences procesu 

Savienības mēroga viesabonēšanas 

pakalpojumu tirgos, BEREC regulāri no 

valsts regulatīvajām iestādēm vāc datus 

par balss, SMS un datu viesabonēšanas 

pakalpojumu mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības maksu attīstību. 

Minētos datus Komisijai paziņo vismaz 
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divas reizes gadā. Komisija tos publisko. 

 BEREC katru gadu no valsts 

regulatīvajām iestādēm arī vāc datus par 

to, cik pārredzami un salīdzināmi ir 

dažādie tarifi, ko operatori piedāvā saviem 

klientiem. Komisija minētos datus un 

konstatējumus publisko.” 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  140 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1.a punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 1211/2009 

3. pants – 1. punkts – ma apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a regulas 3. panta 1. punktā iekļauj 

šādu ma) apakšpunktu: 

 „ma) saņemt Direktīvas 2002/20/EK 

3. pantā pieprasīto paziņojumu, saglabāt 

šo paziņojumu sarakstu un informēt 

attiecīgās valstu pārvaldes iestādes par 

saņemtajiem paziņojumiem;” 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  141 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 2. punkts 

Regula (ES) Nr. 1211/2009 

4. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) regulas 4. panta 4. un 5. punktu svītro; svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  142 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 3. punkts 

Regula (ES) Nr. 1211/2009 

4.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) iekļauj šādu 4.a pantu: svītrots 

[...]  

Or. en 

Pamatojums 

Lai garantētu BEREC neatkarību gan no dalībvalstīm, gan Komisijas, ir ļoti svarīgi 

nodrošināt, lai to vadītu viens no tās locekļiem. 

 

Grozījums Nr.  143 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 4. punkts 

Regula (ES) Nr. 1211/2009 

6. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) regulas 6. pantu groza šādi: svītrots 

[...]  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  144 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 5. punkts 

Regula (ES) Nr. 1211/2009 

7. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) regulas 7. pantu groza šādi: svītrots 
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[...]  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  145 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 6. punkts 

Regula (ES) Nr. 1211/2009 

8. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) regulas 8. panta 2,3., 4. un 4. punktu 

svītro un aizstāj ar šādiem: 

svītrots 

[...]  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  146 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 7. punkts 

Regula (ES) Nr. 1211/2009 

9. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) regulas 9. panta 2. punktu groza šādi: svītrots 

[...]  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  147 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 8. punkts 

Regula (ES) Nr. 1211/2009 

10. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) regulas 10. pantu groza šādi: svītrots 

[...]  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  148 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 9. punkts 

Regula (ES) Nr. 1211/2009 

10.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Iekļauj šādu 10.a pantu: svītrots 

[...]  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  149 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija regulāri iesniedz šīs regulas 

izvērtējuma un pārskata ziņojumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Pirmo 

ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā 2018. gada 

1. jūlijā. Turpmākos ziņojumus iesniedz 

reizi četros gados. Komisija, ja 

nepieciešams, iesniedz atbilstīgus 

priekšlikumus šīs regulas grozījumiem un 

citu tiesību aktu pieskaņošanai, jo īpaši 

ņemot vērā informācijas tehnoloģiju 

attīstību un informācijas sabiedrības 

progresu. Ziņojumus dara publiski 

pieejamus. 

Komisija visaptveroši izvērtē un pārskata 

visu elektronisko sakaru jomā pieņemto 

regulējumu un līdz 2016. gada 

30. jūnijam Eiropas Parlamentam un 

Padomei iesniedz ziņojumu ar atbilstošiem 

priekšlikumiem, lai likumdevējam būtu 

pietiekami daudz laika priekšlikumus 

pamatīgi analizēt un apspriest. 

 Veicot pārskatu, kā galveno ņem vērā 
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sabiedrisko apspriešanos par visiem 

jautājumiem un regulējuma ietekmes 

kopš 2009.gada ex-post novērtējumu un 

rūpīgu ex-ante sagaidāmās to risinājumu 

ietekmes novērtējumu, kas ir 

izkristalizējušies pārskata rezultātā.  

 Šis pārskats attiecas uz: 

 i) universālā pakalpojuma pienākumu, 

tostarp pienākumu piedāvāt platjoslas 

interneta piekļuvi par samērīgu cenu; 

 ii) valsts pārvaldes iestādes atbildību par 

visiem jautājumiem, kas ir minēti 

regulējumā, tostarp frekvenču spektru; 

pilnvarām, kuras ir piešķīrušas 

dalībvalstu valsts pārvaldes iestādes un šo 

iestāžu neatkarības prasību tvērumu; 

 iii) valsts pārvaldes iestāžu un valsts 

konkurences uzraudzības iestāžu 

sadarbību; 

 iv) simetrisku pienākumu par tīkla pieeju; 

 v) noteikumiem par sviras efektu un 

kopīgo dominanci; 

 vi) tirgus pārskatīšanas procesiem; 

 vii) pakalpojumu ietekmi, kas ir pilnībā 

aizvietojami ar tiem, kurus sniedz parastie 

nodrošinātāji; tostarp arī uz to, vai ir 

nepieciešami paskaidrojumi par 

regulējuma tehnoloģiskās neitralitātes 

nodrošināšanu un par nošķīrumu starp 

pakalpojumiem, kas saistīti ar 

informācijas sabiedrību, un 

pakalpojumiem, kas saistīti ar 

elektroniskajiem sakariem; 

 viii) vajadzību atcelt lieko regulējumu; 

 ix) regulējuma atcelšanu, ja saskaņā ar 

tirgus analīzi attiecīgais tirgus ir patiešām 

konkurētspējīgs; 

 x) pieredzi, īstenojot nediskriminācijas 

pienākumus un piemērojot aizsardzības 

līdzekļiem; 

 xi) saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 

7. un 7.a pantu izveidoto procedūru 



 

PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-00104/110 PR\1007625LV.doc  PE522.762v01-00 

LV 

efektivitāti un darbību; 

 xii) saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 

19. pantu izveidotās procedūras 

efektivitāti un darbību; 

 xiii) Eiropas mēroga pakalpojumiem un 

operatoriem, ņemot vērā Komisijas 

iespēju noteikt vairāku valstu tirgus, kas 

minēti Direktīvas 2002/21/EK  15. panta 

4. punktā; 

 xiv) vairāku valstu tirgu noteikšanu 

vismaz attiecībā uz korporatīvajiem 

pakalpojumiem; nodrošinātāju iespēju 

informēt BEREC par nodomu darboties 

šādos tirgos un BEREC īstenotu 

uzraudzību pār nodrošinātājiem, kas 

darbojas šādos tirgos; 

 xv) vienotu Savienības atļauju un visa 

regulējuma kopumā uzraudzības 

struktūru;  

 xvi) aktīviem un pasīviem resursiem, 

tostarp nodrošinātas kvalitātes 

pakalpojumu produktiem; 

 xvii) ieteikumiem par attiecīgajiem 

tirgiem; 

 xviii) iekārtu regulējumu, tostarp iekārtu 

un operētājsistēmu sasaitēšanu;  

 xix) interneta ietekmi, ņemot vērā, ka tas 

ir kļuvis par nozīmīgu infrastruktūras 

objektu, ar ko tiek veiktas plaša spektra 

ekonomiskas un sociālas darbības;  

 Galvenie pārskatīšanas mērķi ir: 

 i) pilnībā aizvietojamu pakalpojumu 

vienādas reglamentācijas nodrošināšana, 

ņemot vērā elektronisko sakaru 

pakalpojumu definīciju, kas sniegta 

Direktīvas 2002/21/EK 2. panta 

c) apakšpunktā; 

 ii) patērētāju iespēju nodrošināšana iegūt 

visaptverošu un saprotamu informāciju 

par interneta pieslēguma ātrumiem, lai 

viņi varētu salīdzināt dažādu operatoru 

piedāvātos pakalpojumus; 
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 iii) digitālo pakalpojumu lietotāju iespēju 

nodrošināšana kontrolēt savu digitālo 

dzīvi un datus, likvidējot barjeras, kas 

traucē pārslēgties no vienas 

operētājsistēmas uz otru, nezaudējot 

lietojumprogrammas un datus; 

 iv) efektīvas un ilgtspējīgas konkurences 

turpmāka veicināšana; 

 v) stabilu un ilgtspējīgu investīciju 

priekšnoteikumu nodrošināšana; 

 vi) saskaņotas, konsekventas un efektīvas 

piemērošanas nodrošināšana; 

 vii) Eiropu mēroga nodrošinātāju rašanās 

un attīstības sekmēšana un pārrobežu 

korporatīvo pakalpojumu sniegšanas 

atvieglināšana; 

 viii) regulējuma atbilstības digitālajam 

laikmetam nodrošināšana un prasība, lai 

saskaņā ar šo regulējumu izveidotā 

interneta ekosistēma atbalstītu visu 

ekonomiku, un 

 ix) lietotāju uzticības palielināšana 

attiecībā uz elektronisko sakaru iekšzemes 

tirgu, tostarp, īstenojot turpmāko 

regulējumu par personas datu aizsardzību 

un palielinot elektronisko sakaru drošību 

iekšzemes tirgū. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  150 

Regulas priekšlikums 

39.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 39.a pants 

 Transponēšana 

 1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 

administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 

12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā izpildītu 34. panta 35. punkta 
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prasības. Dalībvalstis nekavējoties 

Komisijas rīcībā nodod minēto noteikumu 

tekstus. 

 2. Kad dalībvalstis pieņem minētos 

noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo 

direktīvu vai šādu atsauci pievieno to 

oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, 

kā izdarāma šāda atsauce. 

 3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 

savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko 

tās pieņem jomā, uz kuru attiecas 34., 35. 

un 36. pants. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  151 

Regulas priekšlikums 

40. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr regulas 21., 22., 23., 24., 25., 26., 

27., 28., 29. un 30. pantu piemēro no 

2016. gada 1. jūlija. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  152 

Regulas priekšlikums 

I pielikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  153 

Regulas priekšlikums 

II pielikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 
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PASKAIDROJUMS 

Elektronisko sakaru vienotais tirgus ir digitālās ekonomikas galvenais elements. Lai Eiropa 

pilnībā izmantotu izaugsmes, konkurētspējas un nodarbinātības potenciālu, kāds ir digitālajam 

vienotajam tirgum, telekomunikāciju loma ir jāpalielina attiecībā uz inovācijām un visus 

ekonomikas nozaru pieslēgumu tīklam.  

Apjomradīta ekonomija, pateicoties 500 miljonu iedzīvotāju lielam telekomunikāciju tirgum, 

stiprinātu elektronisko sakaru nozari un nodrošinātu augstas kvalitātes pieslēgumu tīklam un 

eiropiešiem un visām ekonomikas nozarēm domātus inovatīvus pakalpojumus, padarot Eiropu 

par spēcīgu konkurentu pasaules tirgū.   

Eiropadome 2013. gada martā uzsvēra, cik svarīga ir telekomunikāciju nozare no izaugsmes 

un nodarbinātības viedokļa, un Eiropas Komisiju pilnvaroja iesniegt konkrētus pasākumus, ar 

kuriem izveido elektronisko sakaru vienoto tirgu. Eiropadomes 2013. gada oktobra 

secinājumos ir pārliecinoši konstatēta „steidzama nepieciešamība apvienot vienoto digitālo un 

telekomunikāciju tirgu, jo apvienošana būtu izdevīga gan patērētājiem, gan uzņēmumiem”. Šā 

gada septembrī Komisijas iesniegtajā priekšlikumā ir paredzēts sasniegt šo mērķi. 

Referentes skatījumā vienotā digitālā tirgus pabeigšana ir process, kas ir nedaudz 

jāpasteidzina, un Komisijas priekšlikums ir svarīgs solis uz priekšu šajā virzienā. 

Tomēr, maksimāli ņemot vērā ieinteresēto personu viedokļus, kurus referente saņēma, viņa 

uzskata, ka daži no ierosinātajiem pasākumiem būtu sabiedriski jāapspriež dziļāk un 

strukturētāk un ex-ante rūpīgi jāizvērtē sagaidāmā to ietekme un ka tie attiecīgi būtu jāiekļauj 

nākamajā elektronisko sakaru regulējuma pārskatīšanā. 

Galvenie referentes izstrādātie priekšlikumi ir iztirzāti turpmāk. 

 

Viesabonēšana 

Tā kā sešu gadu laikā ir pieņemtas trīs regulas, referente ierosina beidzot atcelt 

mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu maksas par balss, SMS īsziņu un datu 

pārraidi. Šim operatoriem paredzētajam pienākumam būtu jāstājas spēkā pirms 2016. gada 

1. jūlija un līdz ar to tas netraucē juridiskās noteiktības principa ievērošanu.  

Turklāt referente uzskata, ka Komisijas priekšlikums par viesabonēšanas regulējumu, slēdzot 

brīvprātīgos līgumus kā alternatīvu pašreiz spēkā esošajām Viesabonēšana III regulā 

minētajām saistībām, ir lielā mērā nenoteikts. Mums jāpatur prātā, ka Viesabonēšanas III 

strukturālo pasākumu īstenošana, piemēram, atvienošana (attiecībā uz kuru jau ir veiktas 

investīcijas), ir jāpaveic mazāk nekā 5 mēnešu laikā.  

 

Atvērtais internets 

Referente uzskata, ka, regulā ierakstot principu par interneta atvērtību un pieejamību visiem, 

kā tas tika precizēts 2007.–2009. gada regulējuma pārskatīšanā, tiek dots liels ieguldījums šīs 

brīvības vienādā ievērošanā visā Savienībā. Internets ir atvērts un tādam tam vajadzētu būt arī 

turpmāk. Atvērtība nozīmē pieejamību no visu personu viedokļa — fizisko un juridisko, 

pircēju un pārdevēju, nodrošinātāju un patērētāju — par konkurētspējīgām cenām. Līdz ar to 
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ISP pienākumam nevajadzētu būt tikai apmierināt izmantotāju pamatvajadzības; tiem būtu 

jāspēj apkalpot specifiskākas lietotāju prasības (piemēram, jāsniedz tādi pakalpojumi kā 

plašsaziņas apraide, izmantojot interneta protokolu (IP-TV), videokonferences un noteiktas 

lietojumprogrammas veselības jomā) un jāizstrādā pašiem savi pakalpojumi un inovācijas. 

Kaut arī priekšlikumā iekļautās normas par atvērto internetu atbilst pašreizējai praksei par 

saprātīgu datplūsmas pārvaldību un spēkā esošajās Savienības tiesībās nav aizlieguma 

galalietotājiem slēgt līgumus ar interneta pakalpojumu nodrošinātājiem par īpašajiem 

pakalpojumiem, referente uzskata, ka ar šīs regulas normām ir jānodrošina pārredzamība un 

diskriminācijas aizlieguma principu ievērošana. Līdz ar to referente — kaut arī viņa atbalsta 

Komisijas izstrādāto priekšlikumu — ir iekļāvusi atsevišķus precizējumus un uzdeva BEREC 

izstrādāt pienācīgas pamatnostādnes, lai panāktu atvērtā interneta principa vienādu īstenošanu 

visā Eiropas Savienībā.  

 

Frekvenču spektra politika 

Ņemot vērā neseno pētījumus, saskaņā ar kuriem līdz 2017. gadam: 85 % pasaules iedzīvotāju 

būs 3G tīkla pieslēgums, 50 % būs pieslēgušies 4G tīklam, viedtālruņu abonentu skaits 

sasniegs 3 miljardus un pasaules datplūsma pieaugs 15 reizes salīdzinājumā ar šodienu, 

protams, ka radiofrekvences ir ļoti svarīgs resurss, lai viss mobilo, bezvadu platjoslas un 

satelītsakaru tirgus varētu darboties Savienības mērogā, un tas ir būtisks, lai nodrošinātu 

Eiropas Savienības turpmāko konkurētspēju. Tāpēc referente atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumus par frekvenču spektra politiku. Referente ir patiešām cieši pārliecināta, ka ir 

svarīgi reglamentēt bezvadu platjoslas sakaru frekvenču spektra licenču piešķiršanas 

nosacījumus un procedūras un nelicencēta frekvenču spektra izmantošanu. Turklāt saistībā ar 

atļauju izsniegšanas procesu un 800 MHZ joslas piedāvāšanu, lai nodrošinātu bezvadu 

platjoslas sakarus, — tas, ka Komisija vairāk kā pusei visu dalībvalstu ir piešķīrusi izņēmuma 

statusu vai tās citu iemeslu dēļ nav to izdarījušas radiofrekvenču spektra politikas programmā 

noteiktajā termiņā, liecina par steidzamu nepieciešamību rīkoties un norāda arī uz 

nepieciešamību uzlabot Komisijas pilnvaru īstenošanu. 

Papildinot Komisijas priekšlikumu, referente uzskata, ka frekvenču spektra pārdošana un 

iznomāšana nolūkā nodrošināt bezvadu platjoslas sakarus uzlabo elastību un garantē 

frekvenču spektra resursu efektīvāku sadali, un tāpēc ierosina pasākumus, ar kuriem tiek vēl 

vairāk atvieglota un stimulēta frekvenču spektra izmantošanas dinamika. 

Neskatoties uz to, referente pauž viedokli, ka ir vajadzīga papildu skaidrība attiecībā uz 

dažiem jauniem ierosinātajiem orientācijas principiem par radiofrekvenču spektra 

koordināciju un izmantošanu. Referente iesaka, lai turpmāk parlamentāro debašu ceļā tiktu 

novērstas iespējamās nesaderības ar jau pašreizējā regulējumā noteiktajiem principiem.  

 

Brīvība nodrošināt elektroniskos sakarus visā Savienībā 

Attiecībā uz ierosinātajām normām par tematu „Eiropas elektronisko sakaru nodrošinātāji”, 

referente uzskata, ka ar tām tiek ieviesta ļoti sarežģīta struktūra, kurai ir paredzēta 

neparedzama uzraudzības iestāde. Visi šādi priekšlikumi būtu rūpīgi un izsmeļoši jāapspriež 

un līdz ar to arī jāanalizē visa regulējuma pārskatīšanas laikā. Neskatoties uz to, referente ir 

paredzējusi BEREC adresētu vienkāršu standarta paziņojumu, lai nodrošinātu to, ka 

operatorus, kas jau piedalās vispārējo atļauju izsniegšanas shēmā nolūkā sniegt pakalpojumus 
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citā dalībvalstī, līdzīgā situācijā nediskriminētu citas valsts iestādes un lai vienotajā tirgū tiktu 

piemēroti konsekventi regulatīvie paņēmieni. 

 

BEREC 

Apsverot Komisijas priekšlikumus grozīt BEREC pārvaldības struktūru un ņemot vērā  

profesionālo darbu, kādu BEREC ir veicis kopš savas izveides pirms diviem gadiem, referente 

tagad tāpat kā agrāk, kad viņa 2009. gadā izstrādāja BEREC izveides regulu, uzskata, ka 

nolūkā pasargāt tās neatkarību no dalībvalstīm un Komisijas, ir svarīgi panākt, lai BEREC 

vadītu viens no tās locekļiem. 

Referentes priekšlikumos galvenā vērība ir pievērsta tam, lai arī turpmāk tiktu veikts efektīvs 

darbs, saskaņojot valsts pārvaldes iestāžu kompetenču minimālo apjomu, nodrošinot valsts 

pārvaldes iestāžu atbilstošu sagatavošanu no pilnvērtīgas dalības BEREC viedokļa un šajā 

sakarībā arī uzlabojot BEREC spēju efektīvi īstenot savu lomu. 

 

Vairumtirdzniecības piekļuves produkti, ASQ un starptautiskie zvani no fiksētajiem un 

mobilajiem telefoniem. 

Attiecībā uz priekšlikumiem par vairumtirdzniecības piekļuves produktiem un ASQ, rūpīgi 

apsverot ieinteresēto personu uzskatus, referente šos jautājumus risina, Komisijai prasot 

saistībā ar visa regulējuma pārskatīšanu veikt visaptverošas konsultācijas un iesniegt 

priekšlikumus. 

Referente uzsver, ka fiksēto un mobilo starptautisko zvanu tirgi patlaban ir neregulēti 

konkurētspējīgi tirgi, kuros ES nebūtu jāiejaucas, pieņemot regulējumu, un tāpēc paredz 

svītrot ar iejaukšanos saistītus priekšlikumus. 

 

Regulējuma pārskatīšana 

Referente uzskata, ka Komisijai ir visaptveroši jāizvērtē un jāpārskata viss elektronisko 

sakaru jomā pieņemtais regulējums un līdz 2016. gada 30. jūnijam Eiropas Parlamentam un 

Padomei jāiesniedz ziņojums ar atbilstošiem priekšlikumiem, lai kopīgajiem likumdevējiem 

būtu pietiekami daudz laika priekšlikumus pamatīgi analizēt un apspriest.  

Veicot pārskatu, kā galveno ņem vērā sabiedrisko apspriešanos par visiem jautājumiem un 

regulējuma ietekmes kopš 2009.gada ex-post novērtējumu un rūpīgu ex-ante sagaidāmās to 

risinājumu ietekmes novērtējumu, kas ir izkristalizējušies pārskata rezultātā.  

Papildus tam, referente uzskata, ka daži no ierosinātajiem pasākumiem būtu sabiedriski 

jāapspriež dziļāk un strukturētāk un ex-ante rūpīgi jāizvērtē sagaidāmā to ietekme un ka tie 

attiecīgi būtu jāiekļauj nākamajā elektronisko sakaru regulējuma pārskatīšanā. 

 


