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Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, privātās dzīves un patērētāju 

tiesību aizsardzība ***II 

Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo 

nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza 

Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz 

elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas 

datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un 

Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par 

tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (16497/1/2008 – C6-

0068/2009 – 2007/0248(COD)) 

 

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (16497/1/2008 – C6-0068/2009), 

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0698), 

– ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2008)0723), 

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu, 

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ieteikumu otrajam 

lasījumam (A6-0257/2009), 

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju; 

2. pieņem zināšanai šai rezolūcijai pievienotos Komisijas paziņojumus; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 

                                                 
1  Pieņemtie teksti, 24.9.2008., P6_TA(2008)0452. 

P6_TC2-COD(2007)0248 

 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK, ar ko groza Direktīvu 

2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko 

sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un 

privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 

2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu 

īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā 

 

 



(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja otrajā 

lasījumā atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2009/136/EK.) 



 

PIELIKUMS 

 

Komisijas paziņojums par universālo pakalpojumu 

(3.a) apsvērums - universālais pakalpojums 

Komisija ņem vērā apsvēruma (3.a) tekstu, par ko vienojies Eiropas Parlaments un Padome. 

Komisija šajā kontekstā vēlas atkārtoti apstiprināt, ka saskaņā ar tās 2008. gada 25. septembra 

Paziņojumu par universālā pakalpojuma darbības jomu elektroniskajos sakaru tīklos un 

pakalpojumos COM (2008)0572, 2009. gada laikā tā veicinās plašas ES mēroga debates, 

kurās tiks pārskatītas dažādas alternatīvas pieejas un visām ieinteresētajām pusēm tiks atļauts 

paust savu viedokli. 

Komisija izveidos debašu kopsavilkumu Eiropas Parlamentam un Padomei adresētā 

paziņojumā un līdz 2010. gada 1. maijam ierosinās priekšlikumus, kas var būt nepieciešami 

saistībā ar Universālā pakalpojuma direktīvu. 

Komisijas paziņojums - par personas datu aizsardzības pārkāpumu 

E-privātuma direktīva — 2. panta h) punkts un 4. panta 3. punkts 

Elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu jomas tiesiskā regulējuma reforma ES 

noteikumos par datu aizsardzību un privātumu ievieš jaunu jēdzienu — obligātu paziņojumu 

par personas datu aizsardzības pārkāpumu, ko veikuši elektronisko komunikāciju 

pakalpojumu un tīklu nodrošinātāji. Tas ir būtisks solis ceļā uz uzlabotu drošības un 

privātuma aizsardzību, lai gan šajā posmā tas aprobežojas ar elektronisko komunikāciju jomu. 

Komisija pieņem zināšanai Eiropas Parlamenta vēlmi, ka pienākums paziņot par personas 

datu aizsardzības pārkāpumu nedrīkst aprobežoties ar elektronisko komunikāciju nozari, bet 

tam jāattiecas arī uz tādām organizācijām kā informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēji. 

Šāda pieeja būtu pilnībā saskaņota ar kopējās valsts politikas mērķi — uzlabot ES pilsoņu 

personas datu aizsardzību un to spēju rīkoties šādu datu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā. 

Šajā kontekstā Komisija vēlas atkārtoti apstiprināt savu uzskatu, kas norādīts sarunās par 

tiesiskā regulējuma reformu, ka debates par publiski pieejamu elektronisko komunikāciju 

pakalpojumu sniedzēju pienākumu paziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumiem 

vajadzētu paplašinat līdz vispārēji piemērojamām prasībām par paziņojumu par pārkāpumu. 

Tādēļ Komisija nekavējoties uzsāks atbilstošu sagatavošanās darbu, kas ietvers konsultācijas 

ar ieinteresētajām personām, lai līdz 2011. gada beigām tiktāl, cik tas ir vajadzīgs, ierosinātu 

ar šo jomu saistītus priekšlikumus. Papildus tam Komisija apspriedīsies ar Eiropas Datu 

aizsardzības uzraudzītāju par Direktīvā 2002/58/EK noteikto ziņošanas par datu aizsardzības 

pārkāpumiem noteikumu principu iespējamu piemērošanu citās nozarēs neatkarīgi no 

iesaistītās nozares vai datu veida. 

 

 


