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ĪSS PAMATOJUMS 

 

Priekšmets un darbības joma 

Tiesību aktu pakete telekomunikāciju jomā tika publicēta 2016. gada septembrī, un tajā ir 

ietverta virkne leģislatīvu un neleģislatīvu iniciatīvu, lai rūpīgi pārbaudītu tiesisko regulējumu 

telesakaru jomā. Galvenais šajā paketē ir ierosinātā direktīva, ar ko nosaka Eiropas 

elektronisko sakaru kodeksu, kura nolūks ir modernizēt esošos telekomunikāciju noteikumus, 

kurus iepriekšējo reizi atjaunināja 2009. gadā. Kultūras un izglītības komiteja arī ir 

izstrādājusi atsevišķu atzinumu par šo priekšlikumu (referents — Curzio Maltese).  

Šis priekšlikums ir daļa no telekomunikāciju paketes, un tā mērķis ir izveidot saskaņotāku un 

efektīvāku institucionālo tiesisko regulējumu elektroniskās saziņas jomā. Tas notiek, 

izveidojot Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) kā pilntiesīgu ES 

decentralizētu aģentūru (tā pašlaik ir hibrīda struktūra, būtībā starpvaldību organizācija, kas 

apvieno valsts regulatīvās iestādes, lai veiktu saskaņotus ES regulatīvus uzdevumus, un kuru 

atbalsta BEREC birojs, neliela Kopienas aģentūra, kas sniedz profesionālu un administratīvu 

atbalstu pašam BEREC).  

Tāpēc priekšlikumā galvenokārt iekļauti klasiskie aģentūras noteikumi saskaņā ar 2012. gada 

vienoto to pieeju attiecībā uz ES decentralizētām aģentūrām, par kuru kopīgi vienojušies 

Parlaments, Padome un Komisija. Tā arī apvieno vienā vietā (2. pants) pilnu sarakstu ar 

uzdevumiem, kas uzticēti BEREC saskaņā ar dažādiem tiesību aktiem, tostarp īpaši tiem, kuri 

tai piešķirti saskaņā ar jauno Eiropas elektronisko sakaru kodeksu. Kaut arī daži uzdevumi ir 

CULT komitejas interešu jomā (piemēram, BEREC sniedz atzinumus par valstu pasākumiem, 

kas attiecas uz radiofrekvenču spektra salīdzinošo izvērtēšanu), tomēr būtiskākie uzdevumi ir 

reglamentēti kodeksa priekšlikumā. 

BEREC — pašreizējā statusa saglabāšana vai pilntiesīgas ES aģentūras izveide? 

Pēc iepazīšanās ar vairāku valstu parlamentu iesniegtajiem dokumentiem par šo tematu, kā arī 

ar BEREC atzinumu par priekšlikumu un pēc apspriešanās par šo jautājumu, referente pilnībā 

apzinās, ka priekšlikums iztikt bez pašreizējās BEREC struktūras un izveidot pilntiesīgu ES 

aģentūru ir strīdīgs. Tomēr referente uzskata — šis jautājums ir tik būtisks, ka tas būtu jārisina 

kompetentajai Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai (ITRE), kas ir vislabāk 

piemērota un pauž viedokli par iestāžu struktūru, kas ir visatbilstošākā elektroniskās 

komunikācijas regulatīvai videi. Tādējādi referentes iesniegtie grozījumi neskar šo būtisko 

jautājumu. 

Tomēr ir skaidrs, ka BEREC darbu ietekmē politikas jomas, kuras interesē Kultūras un 

izglītības komiteju, jo īpaši situācijā, kad apvienotie regulatori, aptverot gan 

telekomunikāciju, gan apraidi, ir normāla parādība un kad satura sniegšana OTT režīmā kļūst 

aizvien populārāka. Tāpēc referentes mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu un to 

locekļu neatkarību, garantējot, ka BEREC priekšlikums ir pilnībā saskaņots ar ierosinātās 

direktīvas 7. pantu, ar ko izveido Eiropas elektronisko sakaru kodeksu.   

Referentes nostāja  
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Referente ir iesniegusi nelielu skaitu mērķtiecīgu grozījumu par Komisijas priekšlikumu. Daži 

grozījumi ir paredzēti, lai precizētu atsevišķus noteikumus vai uzlabotu to uztveramību. 

Grozījumu lielākās daļas mērķis ir uzsvērt, ka BEREC ir jāveic savi uzdevumi un jāīsteno 

darbs, pienācīgi ņemot vērā vispārējos mērķus veicināt kultūras un valodu un plašsaziņas 

līdzekļu plurālismu, kā noteikts ierosinātās direktīvas 3. pantā, ar ko izveido Eiropas 

elektronisko sakaru kodeksu. 

Ar grozījumiem cenšas arī nodrošināt, ka BEREC darba grupas pārstāv cik vien iespējams 

plašu politisko interešu loku un darbojas saskaņā ar iepriekš minētajiem vispārējiem mērķiem 

un ka BEREC savā darbā aktīvi sadarbojas ar visplašāko iespējamo ieinteresēto pušu loku.  

Visbeidzot referente uzsver pamatu BEREC sadarbībai ar citām Savienības struktūrām, 

birojiem un aģentūrām, darba grupām, proti, nodrošināt politikas saskaņotību un efektivitāti. 

Viņa arī uzsver, ka šāda sadarbība, jo īpaši ar tādām organizācijām kā Eiropas audiovizuālo 

plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu regulatoru grupu un Eiropas Radiofrekvenču spektra 

politikas grupu, būtu jāatļauj kā daļa no BEREC darba, lai nodrošinātu politikas saskaņotību 

un efektivitāti.   

GROZĪJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) BEREC un BEREC birojs ir 

snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā 

regulējuma konsekventai īstenošanai 

elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā 

uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl 

ir ievērojamas atšķirības. Turklāt BEREC 

un BEREC biroja pārvaldības struktūra ir 

sarežģīta un rada papildu administratīvo 

slogu. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti 

un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu 

elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību 

visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti 

jaudīgai datu savienojamībai un tās 

izplatību, konkurenci elektronisko sakaru 

tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir 

(7) BEREC un BEREC birojs ir 

snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā 

regulējuma konsekventai īstenošanai 

elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā 

uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl 

ir ievērojamas atšķirības. Turklāt BEREC 

un BEREC biroja pārvaldības struktūra ir 

sarežģīta un rada papildu administratīvos 

slogus. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti 

un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu 

elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību 

visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti 

jaudīgai datu savienojamībai un tās 

izplatību, konkurenci elektronisko sakaru 

tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir 
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stiprināt BEREC lomu un uzlabot tās 

pārvaldības struktūru, izveidojot BEREC 

kā decentralizētu ES aģentūru. Tas arī 

atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC lomas 

ievērojamo pastiprināšanos pēc Regulas 

(EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti BEREC 

uzdevumi attiecībā uz ES mēroga 

viesabonēšanu, Regulas (ES) Nr. 

2015/2120, kurā noteikti BEREC 

uzdevumi attiecībā uz atvērtu piekļuvi 

internetam un ES mēroga viesabonēšanu, 

un Direktīvas, kurā BEREC noteikts 

ievērojams skaits jaunu uzdevumu, 

piemēram, lēmumu un pamatnostādņu 

sagatavošana par vairākām tēmām, 

ziņošana par tehniskiem jautājumiem, 

reģistru uzturēšana un atzinumu sniegšana 

par iekšējā tirgus procedūrām valstu 

pasākumu projektiem attiecībā uz tirgus 

regulēšanu, kā arī uz radiofrekvenču 

spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu. 

stiprināt BEREC lomu un uzlabot tās 

pārvaldības struktūru, izveidojot BEREC 

kā decentralizētu ES aģentūru. Tas arī 

atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC lomas 

ievērojamo pastiprināšanos saskaņā ar 

Regulu (EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti 

BEREC uzdevumi attiecībā uz ES mēroga 

viesabonēšanu, Regulas (ES) Nr. 

2015/2120, kurā noteikti BEREC 

uzdevumi attiecībā uz atvērtu piekļuvi 

internetam un ES mēroga viesabonēšanu, 

un Direktīvas, kurā BEREC noteikts 

ievērojams skaits jaunu uzdevumu, 

piemēram, lēmumu un pamatnostādņu 

sagatavošana vairākās jomās, ziņošana par 

tehniskiem jautājumiem, reģistru 

uzturēšana un atzinumu sniegšana par 

iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu 

projektiem attiecībā uz tirgus regulēšanu, 

kā arī uz radiofrekvenču spektra 

izmantošanas tiesību piešķiršanu. 

 

Grozījums Nr.   2 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Tiesiskā regulējuma konsekventa 

īstenošana elektronisko sakaru jomā kopā 

ar saziņas tehnoloģiju un 

programmatūras attīstību ir izraisījusi 

ievērojamu progresu tādā veidā, ka tiek 

izplatīta kultūra un kultūras saturs, un 

Eiropas pilsoņi piekļūst tam. Tomēr 

infrastruktūras nevienmērīgs pārklājums 

un piespiedu piesaistīšanas efekti arī ir 

izraisījuši dziļas digitālas plaisas. Lai 

pārvarētu šīs plaisas un novērstu jaunu 

plaisu pēkšņu rašanos, jo īpaši saistībā ar 

kultūras daudzveidību un daudzvalodību, 

BEREC, izmantojot atbilstošus 

instrumentus risināmajiem jautājumiem, 

ir viena no iestādēm, kuru nepieciešams 

ņemt vērā saistībā ar plašāku kultūras un 

sociālo ietekmi, izdodot vadlīnijas, 
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atzinumus un cita veida tekstus. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) BEREC būtu jāveic piešķirtie 

uzdevumi, pienācīgi ņemot vērā Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 

167. pantu, direktīvas 3. panta 1. punktā 

noteiktos valodu daudzveidības un 

plašsaziņas līdzekļu plurālisma vispārējos 

mērķus, kā arī 2005. gada UNESCO 

konvencijā par kultūras izpausmju 

daudzveidības aizsardzību un veicināšanu 

noteiktos mērķus. 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir uzsvērt, ka BEREC darbā būtu jāvadās no mērķiem par valodu 

daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu, jo par elektroniskajiem sakariem pieņemtie 

lēmumi (piemēram, par frekvenču piešķiršanu) var ietekmēt tieši šīs jomas. Ar grozījumu tiek 

atgādināts par UNESCO konvenciju. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) BEREC nepieciešamības gadījumā 

un neskarot to lomu būtu jāatļauj 

sadarboties ar citām ES struktūrām, 

birojiem, aģentūrām un padomdevējām 

grupām, jo īpaši ar Radiofrekvenču spektra 

politikas grupu29, Eiropas Datu 

aizsardzības kolēģiju30, Eiropas 

audiovizuālo mediju pakalpojumu 

regulatoru grupu31 un Eiropas Savienības 

Tīklu un informācijas drošības aģentūru32, 

kā arī ar esošajām komitejām (piemēram, 

ar Sakaru komiteju un Radiofrekvenču 

spektra komiteju). Ja tas nepieciešams 

(11) Lai nodrošinātu politikas 

saskanību un konsekvenci un lai BEREC 

veiktu savus uzdevumus efektīvi un 

pienācīgi, ņemot vērā plašākas Savienības 

politikas mērķus, tai, neskarot to lomu, 

būtu jāatļauj sadarboties ar citām ES 

struktūrām, birojiem, aģentūrām un 

padomdevējām grupām, jo īpaši ar 

Radiofrekvenču spektra politikas grupu29, 

Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju30, 

Eiropas audiovizuālo mediju pakalpojumu 

regulatoru grupu31 un Eiropas Savienības 

Tīklu un informācijas drošības aģentūru32, 
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BEREC uzdevumu izpildei, tai būtu 

jāatļauj sadarboties arī ar trešo valstu 

kompetentajām iestādēm, īpaši ar 

elektronisko sakaru jomā kompetentajām 

regulatīvajām iestādēm un/vai šādu iestāžu 

grupām, kā arī ar starptautiskām 

organizācijām. 

kā arī ar esošajām komitejām (piemēram, 

ar Sakaru komiteju un Radiofrekvenču 

spektra komiteju). Ja tas nepieciešams 

BEREC uzdevumu izpildei, tai būtu 

jāatļauj sadarboties arī ar trešo valstu 

kompetentajām iestādēm, īpaši ar 

elektronisko sakaru jomā kompetentajām 

regulatīvajām iestādēm un/vai šādu iestāžu 

grupām, kā arī ar starptautiskām 

organizācijām. 

__________________ __________________ 

29 Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra politikas grupu 

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

29 Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra politikas grupu 

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

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 

gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.). 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 

gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.). 

31 Direktīva [...]. 31 Direktīva [...]. 

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 21. maija Regula (ES) Nr. 526/2013 

par Eiropas Savienības Tīklu un 

informācijas drošības aģentūru (ENISA) un 

ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004 (OV 

L 165, 18.6.2013., 41. lpp.). 

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 21. maija Regula (ES) Nr. 526/2013 

par Eiropas Savienības Tīklu un 

informācijas drošības aģentūru (ENISA) un 

ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004 (OV 

L 165, 18.6.2013., 41.  lpp.). 

Pamatojums 

Lai uzsvērtu pamatu sadarbībai ar citām attiecīgām struktūrām, tostarp Eiropas Audiovizuālo 

mediju pakalpojumu regulatoru grupu (ERGA) un Radiofrekvenču spektra politikas grupu. 

 

Grozījums Nr.   5 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Salīdzinājumā ar kādreizējo 

situāciju, kad paralēli darbojās gan 

regulatoru valde, gan pārvaldības komiteja, 

vienotai valdei, kas sniedz vispārējus 

norādījumus BEREC darbībām, lemj par 

regulatīviem un darbības, kā arī par 

(12) Salīdzinājumā ar kādreizējo 

situāciju, kad paralēli darbojās gan 

regulatoru valde, gan pārvaldības komiteja, 

vienotai valdei, kas sniedz vispārējus 

norādījumus BEREC darbībām, lemj par 

regulatīviem un darbības, kā arī par 
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administratīviem un budžeta pārvaldības 

jautājumiem, būtu jāpalīdz uzlabot 

aģentūras efektivitāte, saskaņotība un 

rezultāti. Šajā nolūkā valdei būtu jāveic 

attiecīgās funkcijas un papildus diviem 

Komisijas pārstāvjiem tajā vajadzėtu būt 

visu VRI vadītājiem vai koleģiālās 

struktūras locekļiem, ko aizsargā atlaišanas 

prasības. 

administratīviem un budžeta pārvaldības 

jautājumiem, būtu jāpalīdz uzlabot 

aģentūras efektivitāte, saskaņotība un 

rezultāti. Šajā nolūkā valdei būtu jāveic 

attiecīgās funkcijas un papildus vienam 

Komisijas pārstāvim tajā vajadzētu būt 

visu VRI vadītājiem vai koleģiālās 

struktūras locekļiem, ko aizsargā atlaišanas 

prasības. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, 

ko Komisija sagatavo pēc atklātas un 

pārredzamas atlases procedūras, lai 

nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu 

un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt 

iepriekš BEREC biroja administratīvā 

vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. 

Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu 

pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai 

ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa 

stratēģijas izpildi; 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, 

ko Komisija sagatavo pēc atklātas un 

pārredzamas atlases procedūras, lai 

nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu 

un augsta līmeņa neatkarību. Pirms 

iecelšanas valdes izraudzītais kandidāts 

būtu jāuzaicina ierasties Eiropas 

Parlamenta atbildīgajās komitejās tā, lai 

šīs komitejas var sniegt savi piekrišanu. 
Turklāt iepriekš BEREC biroja 

administratīvā vadītāja amata pilnvaru 

laiks bija trīs gadi. Ir nepieciešams, lai 

izpilddirektoram būtu pietiekami ilgas 

pilnvaras, kas aģentūrai ļautu nodrošināt 

stabilitāti un ilgtermiņa stratēģijas izpildi; 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Pieredze liecina, ka lielākā daļa 

BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja 

(17) Pieredze liecina, ka lielākā daļa 

BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja 
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darbs notiek darba grupās, tāpēc valde 

atbild par darba grupu izveidi un to locekļu 

iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu 

pieeju, darba grupas koordinē un vada 

BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu 

atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo 

īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām 

valstu pasākumu projektiem tirgus 

regulēšanai un attiecībā uz radiofrekvenču 

spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 

(šo procedūru laika ierobežojuma dēļ), jau 

iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu 

saraksti. 

darbs notiek darba grupās, tāpēc valde 

atbild par darba grupu izveidi un to locekļu 

iecelšanu. Darba grupu sastāvam būtu 

jāspēj pareizi atspoguļot dažādas 

atšķirīgas politiskās intereses un tajā 

pienācīgi jāņem vērā vispārējie mērķi par 

valodu daudzveidību un plašsaziņas 

līdzekļu plurālismu, kuri noteikti 

direktīvas 3. panta 1. punktā. Lai 

nodrošinātu līdzsvarotu pieeju, darba 

grupas koordinē un vada BEREC 

darbinieki. Lai nodrošinātu atsevišķu darba 

grupu strauju izveidi, jo īpaši saistībā ar 

iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu 

projektiem tirgus regulēšanai un attiecībā 

uz radiofrekvenču spektra izmantošanas 

tiesību piešķiršanu (šo procedūru laika 

ierobežojuma dēļ), jau iepriekš būtu 

jāizveido kvalificētu ekspertu saraksti. 

Pamatojums 

Lai uzsvērtu, ka BEREC izveidoto darba grupu sastāvam būtu jāatspoguļo stratēģisko 

interešu viss spektrs un jārīkojas, paturot prātā vispārējos mērķus par valodu daudzveidību 

un plašsaziņas līdzekļu plurālismu. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Lai nodrošinātu, ka BEREC 

pilnībā ņem vērā visu politisko interešu 

spektru un izprot tās pasākumu iespējamo 

ietekmi, aģentūrai būtu aktīvi 

jāsadarbojas ar ieinteresētajām pusēm, 

izmantojot tādus instrumentus kā, 

piemēram, regulārus ieinteresēto pušu 

apspriešanās forumus. BEREC darba 

grupām būtu arī aktīvi jāsadarbojas ar 

ieinteresētajām pusēm ārpus regulatīvās 

kopienas un aptverot plašu iespējamo 

interešu spektru. 



 

PE599.567v02-00 10/22 AD\1124362LV.docx 

LV 

Pamatojums 

Lai precizētu, ka BEREC un tās darba grupām būtu jāizstrādā instrumenti nolūkā aktīvi 

sadarboties ar ieinteresētajām pusēm, pārstāvot plašu interešu spektru. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Lai efektīvi veiktu uzdevumus, 

BEREC vajadzētu būt tiesībām pieprasīt 

visu nepieciešamo informāciju no 

Komisijas, VRI un — galējas 

nepieciešamības gadījumā — no citām 

iestādēm un uzņēmumiem. Informācijas 

pieprasījumiem vajadzētu būt 

proporcionāliem, un tie nedrīkst 

nevajadzīgi apgrūtināt saņēmējus. VRI, 

kuras ir vistuvāk elektronisko sakaru 

tirgiem, būtu jāsadarbojas ar BEREC un 

laikus jāsniedz precīza informācija, lai 

nodrošinātu, ka BEREC spēj izpildīt savus 

pienākumus. Tāpat BEREC, ievērojot 

lojālas sadarbības principu, nepieciešamā 

informācija būtu jāsniedz Komisijai un 

VRI. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.   10 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

BEREC rīkojas Direktīvas [...], Direktīvas 

2002/58/EK, Regulas (EK) Nr. 531/2012, 

Regulas (ES) Nr. 2015/2120 un Lēmuma 

243/2012/ES36 (radiofrekvenču spektra 

politikas programma) darbības jomā. 

BEREC rīkojas Direktīvas [...], Direktīvas 

2002/58/EK, Regulas (EK) Nr. 531/2012, 

Regulas (ES) Nr. 2015/2120 un Lēmuma 

243/2012/ES36 (radiofrekvenču spektra 

politikas programma) un citu Savienības 

tiesību aktu darbības jomā, ar kuriem tai 

nosaka jaunus uzdevumus un pilnvaras. 

_________________ _________________ 

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. 

gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, 

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 
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ar ko izveido daudzgadu radiofrekvenču 

spektra politikas programmu (OV L 81, 

21.3.2012., 7. lpp.). 

243/2012/ES, ar ko izveido daudzgadu 

radiofrekvenču spektra politikas 

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

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. BEREC tiecas sasniegt tos pašus 

mērķus kā valstu regulatīvās iestādes 

(“VRI”), kā minēts Direktīvas 3. pantā. 

BEREC jo īpaši nodrošina elektronisko 

sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu 

īstenošanu 2. punktā minētajā darbības 

jomā un tādējādi sekmē iekšējā tirgus 

attīstību. BEREC arī veicina piekļuvi ļoti 

jaudīgai datu savienojamībai un tās 

izplatību, konkurenci elektronisko sakaru 

tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzību. 

3. BEREC tiecas sasniegt tos pašus 

mērķus kā valstu regulatīvās iestādes 

(„VRI”), kā minēts Direktīvas 3. pantā. 

BEREC jo īpaši sadarbojas arī ar VRI, lai 

nodrošinātu konsekventu regulatīvu 

pieeju elektronisko sakaru tiesiskā 

regulējuma īstenošanai 2. punktā minētajā 

darbības jomā, ņemot vērā 1. punktā 

noteiktos mērķus un tādējādi sekmē 

saskaņota iekšējā tirgus attīstību. BEREC 

arī veicina nediskriminējošu datplūsmas 

apstrādi interneta piekļuves pakalpojumu 

sniegšanas procesā — piekļuvi atvērtam 

internetam, piekļuvi ļoti jaudīgai datu 

savienojamībai un tās izplatību, konkurenci 

elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un 

saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES 

iedzīvotāju interešu aizsardzību. 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Savus uzdevumus BEREC veic 

neatkarīgi, objektīvi un pārredzami un 

izmanto īpašās zināšanas, ko var iegūt no 

VRI. Katra dalībvalsts nodrošina VRI ar 

atbilstošiem finanšu un cilvēkresursiem, 

kas tām ir vajadzīgi, lai piedalītos BEREC 

darbā. 

Grozījums Nr.   13 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) pēc pieprasījuma vai pēc savas 

iniciatīvas informēt Eiropas Parlamentu, 

Padomi un Komisiju par to, pie kādiem 

secinājumiem BEREC ir nonākusi, 

analizējot ar tirgus attīstības dinamiku 

saistītu aspektu ietekmi uz elektronisko 

sakaru regulējumu; 

 

Grozījums Nr.   14 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ab) pēc pieprasījuma palīdzēt VRI, 

Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Komisijai veidot attiecības, diskusijas un 

apmaiņu ar trešām personām un palīdzēt 

VRI un Komisijai informēt trešās 

personas ar labāko regulatīvo praksi; 

Pamatojums 

Sk. 2. panta e) punkta teksta redakciju Regulā (EK) Nr. 1211/2009. 

 

Grozījums Nr.   15 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ac) veicināt VRI savstarpējo sadarbību 

un VRI sadarbību ar Komisiju; 

Pamatojums 

Sk. 1. panta 4. punkta otrā teikuma teksta redakciju Regulā (EK) Nr. 1211/2009. 

 

Grozījums Nr.   16 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ad apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ad) sniegt ieteikumus VRI un informēt 

tās par labāko regulatīvo praksi, lai 

sekmētu elektronisko sakaru tiesiskā 

regulējuma konsekventu īstenošanu; 

 

Grozījums Nr.   17 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ae apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ae) sniegt informāciju par Eiropas 

elektronisko sakaru nozari, publicējot 

gada ziņojumu par norisēm šajā Eiropas 

nozarē; 

 

Grozījums Nr.   18 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – af apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (af) vajadzības gadījumā palīdzēt 

Komisijai, sniedzot tai tehnisku ekspertu 

konsultācijas par tiesību aktu 

sagatavošanu un pieņemšanu 

elektronisko sakaru jomā; 

 

Grozījums Nr.   19 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ag apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ag) veikt citus uzdevumus, kas tai 

uzticēti ar Savienības tiesību aktiem, jo 

īpaši ar Direktīvu [...] („Elektronisko 

sakaru kodekss”), Regulu (EK) 

Nr. 531/2012 un Regulu (ES) 

Nr. 2015/2120. 
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Grozījums Nr.   20 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) izstrādāt ekonomikas modeli, lai 

palīdzētu Komisijai noteikt maksimālos 

savienojuma pabeigšanas tarifus Eiropas 

Savienībā saskaņā ar Direktīvas 73. pantu; 

(c) ļoti ciešā sadarbībā ar citām VRI 

izstrādāt ekonomikas modeli, lai palīdzētu 

Komisijai noteikt maksimālos savienojuma 

pabeigšanas tarifus Eiropas Savienībā 

saskaņā ar Direktīvas 73. pantu; 

 

Grozījums Nr.   21 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) sagatavot atzinumus, kā minēts 

Direktīvā un Regulā (ES) Nr. 531/2012, jo 

īpaši: 

svītrots 

– par pārrobežu strīdu izšķiršanu 

saskaņā ar Direktīvas 27. pantu; 

 

– par valstu pasākumu projektiem 

saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām 

tirgus regulēšanai saskaņā ar Direktīvas 

32., 33. un 66. pantu; 

 

– par valstu pasākumu projektiem 

saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām 

radiofrekvenču spektra salīdzinošajai 

izvērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 35. 

pantu; 

 

– par lēmumu projektiem un 

saskaņošanas ieteikumiem saskaņā ar 

Direktīvas 38. pantu; 

 

 

Grozījums Nr.   22 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – par elektronisko sakaru tiesiskā 

regulējuma konsekventu īstenošanu; 

 

Grozījums Nr.   23 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – 7.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – par nediskriminējošu datplūsmas 

apstrādi interneta piekļuves pakalpojumu 

sniegšanas procesā saskaņā ar Regulu 

(ES) 2015/2120; 

 

Grozījums Nr.   24 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – par tirgus praksi, kas var 

nelabvēlīgi ietekmēt nediskriminējošu 

piekļuvi internetam, atvērtu internetu, 

patērētāju tiesības, un par tirgus 

ļaunprātīgu izmantošanu; 

 

Grozījums Nr.   25 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Pēc pamatota Komisijas 

pieprasījuma BEREC var veikt arī citus 

īpašus uzdevumus, kas vajadzīgi tās 

pienākumu izpildei saskaņā ar 1. panta 

2. punktu. 

Pamatojums 

Sk. 3. panta 2. punkta teksta redakciju Regulā (EK) Nr. 1211/2009. 
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Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja tas ir nepieciešams šajā regulā 

noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu 

veikšanai, BEREC var sadarboties ar 

kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, 

birojiem un padomdevējām grupām, ar 

trešo valstu kompetentajām iestādēm 

un/vai ar starptautiskām organizācijām 

saskaņā ar 26. pantu. 

4. Ja tas ir nepieciešams šajā regulā 

noteikto mērķu sasniegšanai, uzdevumu 

veikšanai un Savienības politikas mērķu 

izvēršanas sekmēšanai, BEREC var 

apspriesties ar VRI un sadarboties ar 

kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, 

birojiem un padomdevējām grupām, ar 

dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām 

iestādēm un/vai ar starptautiskām 

organizācijām saskaņā ar 26. pantu. 

 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 

dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji, 

kuriem visiem ir tiesības balsot. Katra VRI 

atbild par sava attiecīgā pārstāvja 

nomināciju vadītāja vai VRI koleģiālās 

struktūras locekļa amatam. 

Valdē ir pa vienam loceklim no katras 

dalībvalsts un viens pārstāvis no 

Komisijas, kuriem visiem ir tiesības balsot. 

Katra VRI atbild par sava attiecīgā 

pārstāvja nomināciju, kurš var būt vai nu 

VRI koleģiālās struktūras vadītājs, vai nu 

cits augsta līmeņa pārstāvis. Trešo valstu 

regulatīvās iestādes, kuras ir uzaicinājusi 

valde, sanāksmēs piedalās kā novērotāji. 

 

Grozījums Nr.   28 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja 
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vietnieks pēc uzaicinājuma ziņo Eiropas 

Parlamentam par savu pienākumu 

veikšanu un BEREC darbību. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Priekšsēdētājs piedalās balsošanā. 3. Priekšsēdētājs ir tiesīgs balsot. 

Pamatojums 

Lai precizētu, ka priekšsēdētājs ir tiesīgs balsot, bet tas nav viņa pienākums. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Izpilddirektors nepiedalās 

balsošanā. 

4. Izpilddirektoram nav tiesības 

balsot. 

Pamatojums 

Lai precizētu, ka izpilddirektoram nav tiesības balsot, bet viņam, piemēram, balsošanā varētu 

būt organizatoriska loma. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

10. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Darba grupu darbība Darba grupu darbība un ieinteresēto pušu 

iesaistīšana 
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Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valde ieceļ locekļus darba grupās, kur var 

darboties VRI un Komisijas eksperti, 

BEREC darbinieki un trešo valstu VRI, 

kuras piedalās BEREC darbā. 

Valde ieceļ locekļus darba grupās, kuras 

var veidot VRI un Komisijas eksperti, 

BEREC darbinieki un trešo valstu VRI, 

kuras piedalās BEREC darbā. Darba 

grupu sastāvam būtu jāspēj pareizi 

atspoguļot dažādas atšķirīgas politiskās 

intereses un tajā pienācīgi jāņem vērā 

vispārējie mērķi par valodu daudzveidību 

un plašsaziņas līdzekļu plurālismu, kuri 

noteikti direktīvas 3. panta 1. punktā. 

Pamatojums 

Lai uzsvērtu, ka BEREC izveidoto darba grupu sastāvam būtu jāatspoguļo stratēģisko 

interešu viss spektrs un jārīkojas, paturot prātā vispārējos mērķus par valodu daudzveidību 

un plašsaziņas līdzekļu plurālismu. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Vajadzības gadījumā BEREC, 

iekļaujoties tās darba grupu darbā, 

apkopo attiecīgo ieinteresēto pušu 

viedokļus un iesaista tās savā darbā, 

piemēram, ar apspriežu vai ieinteresēto 

pušu forumu starpniecību. Rīkojoties šādā 

veidā, tā nodrošina, ka ieinteresētās puses 

pilnībā pārstāv dažādas atšķirīgas 

politikas intereses. BEREC, neskarot 

28. pantu, nodrošina šādu apspriešanu 

rezultātu pieejamību sabiedrībai. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Jebkura pārsūdzības procesā 

iesaistītā puse var paust iebildumus pret 

kādu no Apelācijas padomes locekļiem 

jebkura 1. punktā norādītā pamatojuma dēļ 

vai tad, ja radušās aizdomas par šā locekļa 

neobjektivitāti. Šādu iebildumu nepieņem, 

ja, apzinoties iebilduma iemeslu, 

pārsūdzības procesā iesaistītā puse ir 

veikusi kādu procedūras pasākumu. 

Nevienu iebildumu nevar pamatot ar 

Apelācijas padomes locekļu 

valstspiederību. 

3. Jebkura pārsūdzības procesā 

iesaistītā puse var paust iebildumus pret 

kādu no Apelācijas padomes locekļiem 

jebkura 1. punktā norādītā pamatojuma dēļ 

vai tad, ja radušās aizdomas par šā locekļa 

neobjektivitāti. Šādu iebildumu nepieņem, 

ja, apzinoties iebilduma iemeslu, 

pārsūdzības procesā iesaistītā puse tomēr ir 

veikusi kādu procedūras pasākumu, 

piemēram, aizpildījusi pieteikumu, 

iesniegusi novērojumus un tādējādi jau 

klusējot ir piekritusi padomes 

izveidošanai. Ikvienu iebildumu, kas 

pamatots ar locekļu valstspiederību, 

uzskata par nepieņemamu. 

Pamatojums 

Lai skaidrāk precizētu noteikuma jēgu saskaņā ar Pirmās instances tiesas nolēmumu lietā T–

63/10. 

 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirms iecelšanas amatā Eiropas 

Parlamenta atbildīgā komiteja var 

uzaicināt valdes izraudzīto kandidātu 

sniegt paziņojumu un atbildēt uz 

komitejas locekļu jautājumiem. 

Pirms iecelšanas kandidātu, kuru 

izvēlējusies valde, aicina ierasties Eiropas 

Parlamenta kompetentajās komitejās tā, 

lai tās varētu dot savu piekrišanu. 

Grozījums Nr.   36 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Valde informē Eiropas Parlamentu, 

ja tā plāno pagarināt izpilddirektora amata 

pilnvaru termiņu. Viena mēneša laikā 

5. Valde informē Eiropas Parlamentu, 

ja tā plāno pagarināt izpilddirektora amata 

pilnvaru termiņu. Viena mēneša laikā 
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pirms šādas pagarināšanas Eiropas 

Parlamenta atbildīgā komiteja var 

uzaicināt izpilddirektoru sniegt 

paziņojumu un atbildēt uz komitejas 

locekļu jautājumiem. 

pirms šādas pagarināšanas Parlamenta 

atbildīgās komitejas uzaicina 
izpilddirektoru sniegt paziņojumu un 

atbildēt uz komiteju locekļu jautājumiem. 

 

Grozījums Nr.   37 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Izpilddirektoru no amata var atcelt 

tikai ar valdes lēmumu pēc Komisijas 

priekšlikuma. 

7. Izpilddirektoru var atcelt no amata, 

tikai pamatojoties uz valdes lēmumu, kura 

rīkojas pēc Komisijas priekšlikuma un pēc 

Eiropas Parlamenta atzinuma 

uzklausīšanas. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Rīkojoties tikai tiktāl, lai sasniegtu šajā 

regulā aprakstītos mērķus un veiktu savus 

uzdevumus, un neskarot dalībvalstu un 

Savienības iestāžu kompetenci, BEREC 

var sadarboties ar kompetentajām ES 

struktūrām, aģentūrām, birojiem un 

padomdevējām grupām, ar trešo valstu 

kompetentajām iestādēm un/vai ar 

starptautiskām organizācijām. 

Rīkojoties tikai tiktāl, lai sasniegtu šajā 

regulā aprakstītos mērķus, veiktu savus 

uzdevumus un sekmētu Savienības 

politikas mērķu izvēršanu, kā arī neskarot 

dalībvalstu un Savienības iestāžu 

kompetenci, BEREC var sadarboties ar 

kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, 

birojiem un padomdevējām grupām, ar 

trešo valstu kompetentajām iestādēm 

un/vai ar starptautiskām organizācijām. 

Pamatojums 

Lai izklāstītu pamatu sadarbībai ar Savienības struktūrām, aģentūrām, birojiem un 

padomdevējām grupām. 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde 

Atsauces COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD) 

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

ITRE 

24.10.2016 
   

Atzinumu sniedza 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

CULT 

24.10.2016 

Atzinumu sagatavoja 

       Iecelšanas datums 

Silvia Costa 

11.10.2016 

Izskatīšana komitejā 22.3.2017    

Pieņemšanas datums 4.5.2017    
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Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Florent Marcellesi 

 



 

PE599.567v02-00 22/22 AD\1124362LV.docx 

LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA 

15 + 

ALDE Group 

EFDD Group 

GUE/NGL Group 

S&D Group 

 

Verts/ALE Group 

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom 

Isabella Adinolfi 

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, 

Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward 

Florent Marcellesi, Helga Trüpel 

 

13 - 

ECR Group 

PPE Group 

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto 

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan 

Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová 

 

0 0 

    

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 

 

 

 


