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Elektroniskās komunikācijas  

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulu un tirgiem 

2004. gadā (2005/2052(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulu un tirgiem 

2004. gadā (KOM(2004)0759), 

– ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras 2005. gada 22. un 23. martā izdarītos secinājumus, 

– ņemot vērā augsta līmeņa grupas 2004. gada novembra ziņojumu par Lisabonas stratēģiju, 

– ņemot vērā Parlamenta 2003. gada 18. novembra rezolūciju saistībā ar Komisijas 

8. ziņojumu par reformu īstenošanu telekomunikāciju sektorā1, 

– ņemot vērā Parlamenta 2003. gada 12. februāra rezolūciju par trešās paaudzes mobilās 

komunikācijas vispārējo izplatību2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/19/EK par 

piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju 

savienojumu (piekļuves direktīva)3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/20/EK par 

elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva)4, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/21/EK par 

kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 

pakalpojumiem (pamatdirektīva)5, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/22/EK par 

universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem 

un pakalpojumiem (vispārējo pakalpojumu direktīva)6, 

– ņemot vērā Lisabonas Eiropadomes prezidentūras 2000. gada 23. un 24. martā izdarītos 

secinājumus, 

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 29. jūlija lēmumu, ar ko izveido Eiropas reglamentējošo 
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iestāžu grupu saistībā ar elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumiem1, 

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Juridiskās 

komitejas atzinumu (A6-0305/2005), 

A. tā kā ieviešanas un īstenošanas procedūras katrā dalībvalstī ir atšķirīga, kas negatīvi ietekmē 

vienota iekšējā tirgus izveidi elektronisko komunikāciju jomā; 

B. tā kā Komisijai ir galvenā nozīme reglamentējošo noteikumu īstenošanā un pareizā 

pielietošanā; 

C. tā kā Komisija var uzsākt tiesvedību pret tām dalībvalstīm par līgumu pārkāpumiem, kuras 

nepietiekami ievēro saistošos tiesību aktus vai tos neievēro vispār; 

D. tā kā Komisija, pielietojot pamatdirektīvas 7. pantā noteikto procedūru, izvērtē pasākumus, 

kurus plāno veikt valstu regulatīvās iestādes (VRI); 

E. tā kā minētos noteikumus var izmantot kā elastīgu līdzekli, lai iejauktos tirgū, ja pastāv 

draudi saistībā ar brīvas konkurences ietekmēšanu; 

F. tā kā minētie regulatīvie aspekti ir svarīgi, lai ļautu regulatīvai iestādei korekti iejaukties 

tirgus attīstībā, un tā kā tehnoloģiski jauninājumi rada iespējas piedāvāt jaunus 

pakalpojumus patērētājiem; 

G. tā kā minētā regulējošā sistēma rada iespēju piemērot līdzekļus, balstoties uz 

proporcionalitātes principu, un samazināt regulējuma slogu gadījumos, kad to attaisno 

konkurences attīstības tendences; 

H. tā kā VRI pilnīgi neatkarīgi lemj par iejaukšanos tirgos un kritērijiem, uz kuriem ir balstīta 

šāda iejaukšanās, jābūt proporcionāli atbilstīgiem nospraustajiem mērķiem; 

I. tā kā VRI lēmumu pārsūdzību izskatīšana ir ilgstoša un dažās dalībvalstīs sistemātiski tiek 

atlikta regulatīvo iestāžu lēmumu izpilde; 

J. tā kā ieviešanas un tirgus izpētes vilcināšanās nopietni kavē iekšējā tirgus izveidi 

elektronisko komunikāciju jomā un rada atšķirīgus izmantošanas nosacījumus uzņēmumiem 

dažādās dalībvalstīs, kā arī nedrošību attiecībā uz pārejas periodā pielietojamo regulējošo 

kārtību; 

K. tā kā skaidri reglamentējošie noteikumi ir priekšnosacījums tam, lai veicinātu jaunas 

operatoru investīcijas, kā arī lai Eiropas telekomunikāciju sektors varētu ieņemt vadošo 

lomu visā pasaulē; 

L. tā kā interpretējot un piemērojot elektronisko komunikāciju infrastruktūras noteikumus 

Komisija var dot ievērojamu ieguldījumu plašsaziņas līdzekļu plurālisma nodrošināšanā un 

veicināšanā; 
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M. tā kā, neskatoties uz valstu regulatīvo iestāžu veiktajiem pasākumiem, ievērojami samazinot 

augsto viesabonēšanas maksu ES, maksa par sarunām no ārzemēm un uz tām vēl arvien ir 

pārāk augsta un pastāv risks saistībā ar nolīgumiem, kas vērsti pret konkurenci, un 

dominējošas pozīcijas ļaunprātīgu izmantošanu; 

 

N. tā kā pareizi noregulēts vienots tirgus garantē visiem patērētājiem pakalpojumu un cenu 

godīgus nosacījumus, nodrošinot nepieciešamo pārredzamību un aizsardzību; 

O. tā kā tiesiskais regulējums veicina plašsaziņas līdzekļu plurālisma rašanos un ilgtspēju; 

P. tā kā Baltajā grāmatā par vispārējas nozīmes pakalpojumiem (KOM(2004)0374) Komisija 

norāda, ka atvērta un konkurētspējīga iekšējā tirgus izveides mērķis ir savienojams ar 

vispārējas nozīmes pakalpojumu attīstības mērķi un ir svarīgi garantēt cenu un pakalpojumu 

godīgus nosacījumus patērētājiem, lai saskaņā ar Eiropas Savienības mērķi varētu izveidot 

vienotu telekomunikāciju tirgu visā Eiropā un samazināt digitālo dalījumu, 

1. piekrīt apsvērumam, kuru Komisija pauž savā iepriekšminētajā paziņojumā; pilnībā atbalsta 

Komisiju saistībā ar tās impulsdevējas nozīmi, gan regulējot jauno tiesību aktu pareizu 

izstrādi, gan ātri un pastāvīgi pārraugot to, kā arī garantējot līdzsvarotu un mērķiem 

atbilstīgu tiesību aktu izmantošanu elektronisko komunikāciju jomā; 

Institucionālā sistēma 

2. uzsver, ka jāuzsāk iestāžu apspriešanās process, lai nostiprinātu un noskaidrotu gan Eiropas 

institucionālo modeli elektronisko komunikāciju nozarē, gan ar to saistītos reglamentējošos 

noteikumus, kā arī nodrošinātu vislabāko šī mērķa sasniegšanai vajadzīgo risinājumu 

īstenošanu; 

Komisija 

3. tāpēc pieprasa pastiprināt Komisijas nozīmi un apliecina, ka Komisija ir galvenā Kopienas 

tiesību aktu uzraudzītāja, kamēr Eiropas reglamentējošo iestāžu grupa (ERIG) turpina 

darboties kā Komisijas konsultatīvā un padomdevēja iestāde saskaņā ar Lēmumu 

2002/627/EK, lai nodrošinātu pastāvīgu un saskaņotu reglamentējošo noteikumu 

izmantošanu, kā noteikts pamatdirektīvas 7. panta 2. punktā; 

4. pilnībā atbalsta Komisijas rīcību, kas iesniedz sūdzības par dalībvalstīm, kuras nepilda 

savus pienākumus, un saskaņā ar direktīvas 7. pantu pārbauda VRI izziņotos pasākumus; 

aicina Komisiju rūpīgi uzmanīt, lai ar dalībvalstu iekšējiem tirgiem saistītie pasākumi 

neapdraudētu vienota tirgus izveidi elektronisko komunikāciju jomā; 

 ERIG 

5. uzsver, ka ERIG un neatkarīgo reglamentējošo iestāžu grupas sastāvs un uzdevumi 

ievērojami pārklājas un tāpēc jāizvairās no jebkuras dublēšanās un pārvaldes ierobežoto 

administratīvo resursu dubultas izmantošanas; šai sakarā iesaka pakāpeniski apvienot 

Eiropas reglamentējošo iestāžu grupu un neatkarīgo reglamentējošo iestāžu grupu; 

6. uzsver, ka ERIG jāaprobežojas ar padomdevējas funkciju izpildi, pēc iespējas plaši un 

pārredzami iesaistot visas puses, un tai jāuzņemas tādu uzdevumu izpilde, kuri nav precīzi 

noteikti reglamentējošos noteikumos; 



 Parlaments 

7. lai laicīgi iesaistītu Parlamentu uzraudzībā, aicina Komisiju iesniegt Parlamentam gada 

ziņojumu par reglamentējošo noteikumu īstenošanas gaitu pēc to pieņemšanas, kā arī visus 

pārējos ziņojumus, kuros pārbauda tirgus pienācīgu darbību elektronisko komunikāciju 

jomā; 

8. atzinīgi vērtē platjoslas pakalpojumu straujo pieaugumu; aicina Komisiju informēt 

Parlamentu par tās darbībām, uzraugot platjoslas sektora attīstību un veiktajiem 

pasākumiem šajā sakarā; 

 Dalībvalstis un VRI 

9. pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis nav pilnībā vai pareizi īstenojušas reglamentējošos 

noteikumus, un aicina šīs dalībvalstis nekavējoties ievērot Kopienas tiesību aktus 

elektronisko komunikāciju jomā; 

10. aicina dalībvalstis piemēroti atbalstīt VRI darbību, kas līdzekļu trūkuma dēļ nevar ātri 

izpildīt savus uzdevumus;  turklāt lūdz dalībvalstis veikt vajadzīgos pasākumus, lai 

paātrinātu pārsūdzēšanas kārtību attiecībā uz VRI lēmumiem; 

11. mudina dalībvalstis nodrošināt pilnīgu VRI neatkarību un aicina Komisiju to uzraudzīt, 

pastāvīgi informējot Parlamentu par to; 

12. mudina VRI un Komisiju veikt labākus ietekmes novērtējumus, kā arī salīdzinošo 

novērtēšanu saistībā ar ierosinātajām saistībām un to efektivitāti attiecībā uz tirgiem; 

13. aicina dalībvalstis ievērot pārredzamības un samērības pamatprincipus, kā arī pamatot visus 

administratīvi tiesiskos aktus, kas apgrūtina operatorus saistībā ar atļaujām pakalpojumu 

sniegšanai, vienlaicīgi ievērojot sabiedrības intereses šajā sakarā;  aicina Komisiju 

nekavējoties veikt pārbaudes šajā jomā; 

14. uzsver, ka vispārējas nozīmes pakalpojumiem jāpiešķir atbilstīgās frekvences un 

jānodrošina atklātas, pārredzamas un nediskriminējošas procedūras, kā arī atbilstīga elastība 

saistībā ar radio frekvenču piešķiršanu un licenču izsniegšanu; 

15. iesaka dalībvalstīm, Komisijai un VRI ņemt vērā, ka reglamentējošiem noteikumiem 

jāpiesaista un jāsargā investīcijas;  uzsver, ka jāveicina investīcijas infrastruktūrās, it īpaši 

saistībā ar platjoslas tīkliem, trešās paaudzes mobilajā komunikācijā un citos jaunizveidotos 

tirgos, ņemot vērā vispārējas ekonomiskās nozīmes pakalpojumus; 

16. uzsver nepieciešamību uzraudzīt regulētos pakalpojumus, pat ja tehnoloģijas mainās, it īpaši 

saistībā ar pieeju tīklam; tādēļ ir svarīgi saglabāt iespēju alternatīvajiem operatoriem piekļūt 

jaunajai infrastruktūrai saskaņā ar godīgiem un saprātīgiem noteikumiem; 

17. norāda, ka regulējošiem pasākumiem jānovērš negatīvā ietekme, kas kavē taisnīgu 

konkurenci, īpaši ņemot vērā atbalstu, kas vajadzīgs jaunu tirgu attīstībai un vienlīdzīgām 

iespējām tirgus dalībniekiem; 

18. norāda, ka trešās paaudzes mobilās komunikācijas attīstību vēl arvien kavē valstu un 

reģionālie noteikumi par atļaujām infrastruktūru izveidei, kā arī licenču izsniegšanas 

stingrie kritēriji;  tādēļ aicina atbildīgās iestādes novērst trūkumus un šķēršļus, kas kavē 



trešās paaudzes mobilās komunikācijas pilnvērtīgu attīstību; 

19. lūdz dalībvalstīm nodrošināt, lai mobilo tīklu iekārtu atrašanās vietas būtu izvēlētas, 

ievērojot veselības un vides aizsardzību, kā arī plāna noteikšanas procedūras pārredzamību; 

aicina Komisiju pārraudzīt šīs darbības un sniegt Eiropas Parlamentam regulārus ziņojumus 

par tiem; uzsver nepieciešamību publiskot informāciju par radiācijas rādītājiem; 

20. atzinīgi vērtē brīvprātīgu kodu ieviešanu lietotāju aizsardzībai pret nevēlamiem 

komerciāliem paziņojumiem, kā arī aicina visā Eiropas Savienībā transponēt izvēles 

noteikumus; 

21. uzsver datu privātuma nozīmi saistībā ar datu uzkrāšanas pieprasījuma palielināšanos un 

norāda uz elektronisko komunikāciju operatoru labi iedibināto sadarbību ar 

tiesībaizsardzības iestādēm skaidra tiesiskā regulējuma robežās, izskatot katru gadījumu 

atsevišķi; atzīst, ka obligāta datu uzkrāšana var apdraudēt pilsoņu brīvību, kā arī var radīt 

ievērojamas izmaksas operatoriem; secina, ka, ieviešot jebkuru datu uzkrāšanas noteikumus, 

jāizmanto koplēmuma procedūra ar Eiropas Parlamentu; 

Ražošana un patērētāji 

22. uzsver, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozare ir viena no Eiropas 

ekonomikas virzošajiem spēkiem, kas ievērojami veicina tās pieaugumu un darba vietu 

radīšanu; 

23. norāda, ka Eiropas tiesību aktu mērķis elektronisko komunikāciju jomā ir veicināt 

konkurenci starp uzņēmumiem un vienlaicīgi nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības 

līmeni; 

24. lai aizsargātu lietotāju tiesības, aicina Komisiju regulāri veikt un iesniegt Parlamentam 

pētījumus, kuros analizē vismaz šādus parametrus: rēķinu sagatavošanas pārredzamību, 

līgumu garantijas, kā arī cenu un tirgus tendences platjoslas, fiksētās un mobilās 

komunikācijas jomā; 

25. atzinīgi vērtē nodalītu vietējo sakaru līniju pieaugumu, taču uzsver, ka ir nepieciešama 

tālāka attīstība konkurētspējīgu tirgu nodrošināšanai klientiem; 

26. aicina telekomunikāciju pakalpojumu piedāvātājus ņemt vērā lietotāju invalīdu prasības 

saistībā ar telekomunikāciju pakalpojumu izvēli, cenām un kvalitātes priekšrocībām, kā arī 

to pieejamību, un lūdz regulatīvās iestādes, izvērtējot šo pakalpojumu kvalitāti, apspriesties 

ar invalīdu pārstāvjiem; 

27. aicina 3G pakalpojumu sniedzējus izstrādāt cenas un pakalpojuma attiecības rādītāju, lai 

platjoslas pieslēgumu varētu izmantot pēc iespējas vairāk iedzīvotāju pēc iespējas plašākā 

teritorijā, tādējādi pārsniedzot platjoslas tīklu ģeogrāfiskās robežas; 

28. uzsver, ka operatoriem jāīsteno pārredzama cenu politika, kā arī visaptveroši un skaidri 

jāinformē patērētāji par piedāvātajiem pakalpojumiem, to cenām un it īpaši izmaksām, kas 

rodas lietotājiem; uzmanīgi seko Komisijas nesenajām procedūrām saskaņā ar EK līguma 

noteikumiem par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (Līguma 82. pants) attiecībā 

uz starptautiskajiem viesabonēšanas pakalpojumiem (paziņojums par iebildumiem); aicina 

Komisiju un dalībvalstis analizēt, kādas strukturālas izmaiņas ir nepieciešamas, lai 



nodrošinātu pienācīgas un pārredzamas viesabonentu maksas; aicina Padomi uzdot 

Komisijai sagatavot rīcības plānu un darba grafiku, kas ļautu patērētājiem gūt labumu no 

starptautiskās viesabonēšanas par vislabāko cenu un pēc iespējas drīz nodrošinātu 

pakalpojuma ilgtspēju visā Eiropā; 

29. apstiprina Komisijai un VRI izvirzīto prasību īstenot pasākumus, lai turpmāk veiksmīgi 

attīstītu numuru pārnesamību gan fiksētajās, gan mobilo tālruņu līnijās, kā arī izstrādātu 

tarifus savienojuma beigu zvaniem telefonu tīklos; 

30. norāda, ka mobilo numuru pārnesamības sistēmas darbošanās ir ļoti svarīga veselīgas 

konkurences radīšanai starp mobilajiem operatoriem, un tādēļ uzsver, ka numuru pārnešanai 

jānosaka ļoti zema maksa vai tai jābūt bezmaksas visās dalībvalstīs un ka laiks, veicot 

numuru pārnešanas operāciju, jāsaīsina dažās dalībvalstīs; 

31. aicina Komisiju rīkoties, lai pazeminātu daudzās dalībvalstīs joprojām augstos mobilo 

telefonu pieslēgumu līgumu tarifus, kas būtu jāsaista ar radītajām izmaksām; 

32. norāda, ka Baltajā grāmatā par vispārējas nozīmes pakalpojumiem Komisija norāda, ka 

atvērta un konkurētspējīga iekšējā tirgus izveides mērķis ir savienojams ar pieejamu, 

augstas kvalitātes, vispārējas nozīmes pakalpojumu par sasniedzamām cenām attīstības 

mērķi, un tādēļ regulējošu pasākumu gadījumā vērā jāņem abi minētie aspekti; 

33. gaida pētījuma secinājumus par to, kā dalībvalstis definē vispārējas intereses mērķus, 

nosakot obligātos pienākumus; 

34. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu attiecībā uz starptautiskās viesabonēšanas sektora 

pārredzamību, kā rezultātā patērētāji iegūs vērtīgu informāciju par operatoru aprēķinātajiem 

tiešās lietošanas tarifiem dažādiem mobilās komunikācijas savienojumiem dažādās ES 

dalībvalstīs, un aicina īpaši pakalpojumu sniedzējus samazināt viesabonēšanas maksas, lai 

tās neietekmētu dalībvalstu ekonomisko un sociālo sadarbību; aicina Komisiju izstrādāt 

jaunas iniciatīvas, lai samazinātu pārrobežu mobilās komunikācijas datu plūsmas augstās 

izmaksas, lai drīzumā būtu iespējams izveidot reālu iekšējo tirgu ar patērētājiem pieejamām 

viesabonēšanas maksām; 

35. norāda, ka jāsniedz iespēja visiem Eiropas iedzīvotājiem piekļūt informācijas sabiedrības 

pakalpojumiem, kas nozīmē patērētājiem draudzīga regulējuma izmantošanu, lai samazinātu 

digitālo plaisu, it īpaši attiecībā uz invalīdiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem; uzskata, 

ka atbalsts atklātam Eiropas standartam dos nozīmīgu ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā, 

nodrošinot savstarpēju pārraides platformu un terminālu pakalpojumu izmantošanu; 

36. aicina Komisiju izvērtēt turpmāko rīcību, lai atšķirīgie dalībvalstu tirgi šajā sektorā veidotu 

vienu iekšēju tirgu bez robežām un ar kopējiem tiesību aktiem, kā arī noteikumiem, radot 

iespēju operatoriem darboties un konkurēt vienotā tirgū; 

o 

o        o 

 

37. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 



un parlamentiem, kā arī Eiropas reglamentējošo iestāžu grupai un attiecīgajām valstu 

regulatīvajām iestādēm. 


