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ĪSS PAMATOJUMS

Vienota elektronisko sakaru iekšējā tirgus izveide ir galvenā ES politikas prioritāte. Komisija 
savā pirmajā 2006. gada jūnija ziņojumā ierosināja reglamentējošo noteikumu grozījumus.
Šinī visaptverošajā un plašajā pārskatīšanā konstatēja vairākas vēl šim neatrisinātas 
problēmas.

Lai atvieglotu šo šķēršļu novēršanu, Komisija ierosina izveidot jaunu neatkarīgu iestādi, kurai 
cieši jāsadarbojas ar nacionālajiem regulatoriem un Komisiju. Jaunajai iestādei, kas būs 
Eiropas Parlamenta pakļautībā, būs regulatoru padome, kuru veidos visu ES dalībvalstu 
nacionālo regulatoru vadītāji, un jaunā iestāde aizstās Eiropas Regulatoru grupu. Tai jārisina 
šādi galvenie uzdevumi:

 lietpratīgi jākonsultē Komisija, lai nodrošinātu vienotu ES noteikumu izmantošanu;

 jāuzrauga tirgus regulējumi noteikšanai, analīzei un tiesiskās aizsardzības pasākumu 
īstenošanai;

 jānosaka starpvalstu tirgi;

 jādod padomi par radiofrekvenču saskaņošanu un jālemj par numerācijas pārvaldību;

 jābūt Eiropas mēroga centram elektronisko sakaru tīklu jautājumos;

 jāsekmē tīklu un informācijas drošība; iestāde pārņems uzdevumus, ko pašlaik veic 
Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūra (ETIDA).

Pret šo Komisijas priekšlikumu pilnībā iebilda Padome. Tādēļ tiek ierosināts izveidot citu 
struktūru — Nacionālo regulatoru apvienību (tīklu) (angļu valodā — „Joint Body (Network) 
of National Regulatory Authorities“). Minētajam tīklam, kurā apvienojas dalībvalstu 
regulatori, nebūs juridiskas personas statusa. Tas nozīmē, ka tīkls ne tiešā, ne netiešā veidā 
nav Kopienas pārvaldes daļa. Atšķirībā no Komisijas priekšlikuma galvenā vērība pievērsta 
kopīgai lēmumu pieņemšanas procedūras izveidei saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem.
Dalībvalstu regulatoru tīkla izveide nozīmē, ka nenotiks EK līmeņa iestādes izveide un EK 
iestāžu lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšana. Tīkla regulatīvās pilnvaras jānosaka un 
jāapstiprina ne tikai šajā regulā, bet arī pamatdirektīvā.

Tīklam pēc savas iniciatīvas, vai — ja to skaidri paredz direktīvu tiesiskais pamats —
jāpieņem atzinumi un kopējas nostājas jomās, kas saskaņā ar pamatdirektīvu ietilpst 
dalībvalstu regulatoru kompetencē . Turklāt dalībvalstu regulatoriem ir jāpilda kopējo nostāju 
saistības, kā arī Komisijas ieteikumi. Tas nozīmē, ka tie jāņem vērā katrreiz, pieņemot 
lēmumus. Tīkla lēmumi jāpieņem ar balsu vairākumu, turklāt katras valsts regulatoram ir 
viena balss. Tīklam jāuztic pildīt tos pašus pamatuzdevumus, kas izstrādāti Komisijas 
priekšlikumā. Tīkla pienākums ir sniegt Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu.

Lai nodrošinātu dalībvalstu nacionālo regulatoru tīkla finansiālo un materiālo neatkarību no 
dalībvalstīm, jānodrošina tā finansējums no Kopienas. Tā kā tīklam nav juridiskas personas 
statusa, tam nav iespējams piešķirt finansējumu tiešā veidā. Tāpēc jāizmanto „netiešais” 
finansējums, galvenokārt atbilstošā veidā sniedzot materiālos līdzekļus no Kopienas pārvaldes 
resursiem. Tiktu izveidota atbilstīga administratīvā struktūra bez juridiskas personas 
statusa — Nacionālo regulatoru tīkla sekretariāts (Office of the Network of National 
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Regulatory Authorities).

Ņemot vērā nacionālo regulatoru plašās lēmumu pieņemšanas iespējas, kuru pamatā ir uz 
procedūrām orientēts regulējums, ir nepieciešama minimāla koordinēšana tirgus regulēšanas 
procesā. Lai īstenotu iekšējā tirgus uzdevumu — novērstu šķēršļus iekļūšanai tirgū, ir 
vajadzīga praktiska un efektīva augšupēja regulējuma iniciatīva, kas efektīvi apkopo 
informāciju par patiesajām piekļuves problēmas un, ņemot to vērā, koordinē nacionālo 
reulatoru korektīvos pasākumus. Elektronisko sakaru iekšējā tirgus šķēršļu iespējamos 
iemeslus nacionālie regulatori vislabāk var konstatēt uz vietas, un tad to pienākums ir 
koordinēt problēmu risinājumus saskaņā ar nacionālo regulatoru tīkla ierosināto procedūru, 
kas noteikta atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar 
ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru 
tirgus iestādi

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar 
ko izveido Elektronisko sakaru tirgus 
nacionālo regulatoru tīklu
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.
Pieņemot šo grozījumu, būs jāveic 
atbilstīgas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 10. marta Regulu (EK) 
Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu 
un informācijas drošības aģentūru, (še 

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 10. marta Regulu (EK) 
Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu 
un informācijas drošības aģentūru, (še 
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turpmāk — „ETIDA regula”) 2004. gadā 
uz pieciem gadiem izveidoja Eiropas Tīklu 
un informācijas drošības aģentūru 
(ETIDA) ar mērķi nodrošināt Kopienā lielu 
un efektīvu tīklu un informācijas drošību, 
kas noderētu ES iedzīvotājiem, 
patērētājiem, uzņēmumiem un publiskā 
sektora organizācijām, tādējādi sekmējot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

turpmāk — „ETIDA regula”) 2004. gadā 
uz pieciem gadiem izveidoja Eiropas Tīklu 
un informācijas drošības aģentūru 
(ETIDA) ar mērķi nodrošināt Kopienā lielu 
un efektīvu tīklu un informācijas drošību, 
kas noderētu ES iedzīvotājiem, 
patērētājiem, uzņēmumiem un publiskā 
sektora organizācijām, tādējādi sekmējot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību. Tāpēc 
jebkādas izmaiņas ETIDA darbības 
mērķos, struktūrā un organizācijā izskatīs 
nākamajā ETIDA regulas pārskatīšanā.

Pamatojums

Komisijas ierosinātās iestādes mērķi un uzdevumi atšķiras no ETIDA pamatfunkcijām.
Vajadzība turpināt ETIDA darbību ir izklāstīta jaunākajā 2007. gada novērtējumā, un tādēļ 
jaunas iestādes vai cita Eiropas tīkla izveidošana neattiecas uz ETIDA darbības turpināšanu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ vajadzīgs stabilāks 
institucionālais pamats, lai izveidotu 
struktūru, kas apvienotu valsts pārvaldes 
iestāžu īpašās zināšanas un pieredzi ar 
skaidri noteiktu kompetenci attiecīgās 
jomās, ņemot vērā, ka struktūrai jābauda 
patiesa autoritāte tās starp tās locekļiem un 
nozarē, ko regulē ar tās kvalitatīvo darbību.

(7) Tādēļ vajadzīgs stabilāks 
institucionālais pamats, lai, pamatojoties 
uz Eiropas Regulatoru grupu (ERG),
izveidotu struktūru, kas apvienotu 
nacionālo regulatoru īpašās zināšanas un 
pieredzi ar skaidri noteiktu kompetenci 
attiecīgās jomās, ņemot vērā, ka struktūrai 
jābauda patiesa autoritāte tās starp tās 
locekļiem un nozarē, ko regulē ar tās 
kvalitatīvo darbību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tādēļ jāizveido jauna Kopienas 
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struktūra — Eiropas elektronisko sakaru 
tirgus nacionālo regulatoru tīkls 
(turpmāk — „Tīkls”). Tīklam, veicinot 
investīcijas un piešķirot prioritāru nozīmi 
infrastruktūru konkurencei, kā arī 
veicinot labāku piekļuvi informācijas 
sabiedrības iespējām, jo īpaši lauku 
reģionos, izmantojot mobilo platjoslas 
sakaru pakalpojumus, īpaši jātiecas 
nodrošināt, lai patērētāji arī turpmāk var 
pilnībā izmantot informācijas sabiedrības 
iespējas, jauninājumus un nākamās 
paaudzes tīklus.

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir norādīt, ka, pārskatot ES reglamentējošos noteikumus par 
elektroniskajiem sakariem, vispirms ir jāmēģina mērķus īstenot, atjauninot materiālo apgādi.
Organizatoriskiem jautājumiem šeit drīzāk ir otršķirīga nozīme. Ir jārisina steidzami 
jautājumi par tiesību aktu piemērojamību, lai tie atbilstu pasākumiem, ar ko veicina 
investīcijas nākamās paaudzes tīklos un nodrošina platjoslas pakalpojumu pieejamību 
mazākapdzīvotos reģionos.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijas 2007. gada 1. jūnija 
Paziņojumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei par Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūras (ENISA) 
novērtējumu dots atzinīgs vērtējums 
neatkarīgu ekspertu ziņojumam, kurā 
novērtēta ETID aģentūras darbība kopš 
tās izveidošanas un ETID administratīvās 
padomes ieteikumi ETID regulai, un ar to 
sāka publisku apspriešanu. Minētā 
ekspertu ziņojuma svarīgākie 
konstatējumi liecināja, ka politika, kas 
noteica ETIDA izveidošanu, un sākotnējie 
mērķi ir lietderīgi un jo īpaši ieguldījums 
īsta iekšējā elektronisko sakaru tirgus 
izveidošanā.

svītrots
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Vienlaikus konstatēja vairākas 
problēmas, tostarp jo īpaši saistībā ar tās 
organizatorisko struktūru, darbinieku 
prasmēm un skaitu un loģistiku. ETIDA 
svarīgākajām funkcijām jākļūst par 
galvenajām Iestādei, kurai, skaidrāk 
nosakot mērķus un uzdevumus, jāpanāk, 
ka atbilstīgi labāka regulējuma 
principiem viena iestāde ar kompetenci 
jautājumos par ES elektronisko sakaru 
tīklu un pakalpojumu regulējumu var 
sasniegt minētos mērķus un var izpildīt 
minētos uzdevumus efektīvāk, ātrāk un 
rentablāk.

svītrots

Pamatojums
Komisijas ierosinājums apvienot ETIDA un Tīklu nav pietiekami pamatots, lai pašreiz to 
pieņemtu — elektronisko sakaru regulatoru tīklam un ETIDA ir dažādi darbības mērķi. 
Turklāt vairākās dalībvalstīs nacionālajiem elektronisko sakaru regulatoriem nav to pilnvaru, 
kuras ietilpst ETIDA darbības jomā. Apvienošana, iespējams, radītu traucējumus gan ETIDA, 
gan Tīkla darbībā. Iestādei nevar piešķirt drošības garantēšanas pilnvaras, kuras jau efektīvi 
pilda ETIDA.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tādēļ jāizveido jauna Kopienas 
struktūra — Eiropas Elektronisko sakaru 
tirgus iestāde (še turpmāk — „Iestāde”).
Iestāde, palīdzot Komisijai un valsts 
pārvaldes iestādēm, sekmētu iekšējā tirgus 
izveidošanu. Tā darbotos kā references 
centrs un baudītu uzticību, jo būtu 
neatkarīga, sniegtu kvalitatīvus padomus 

(12) Tīklam, palīdzot Komisijai un 
nacionālajiem regulatoriem, jāsekmē
iekšējā tirgus izveidošana. Tas darbotos kā 
references centrs un baudītu uzticību, jo 
būtu neatkarīgs, sniegtu kvalitatīvus 
padomus un izplatītu kvalitatīvu 
informāciju, tā procedūras un darbības 
metodes būtu pārskatāmas, un tas būtu 
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un izplatītu kvalitatīvu informāciju, tās
procedūras un darbības metodes būtu 
pārskatāmas, un tā būtu neatlaidīga
uzticēto uzdevumu izpildē. 

neatlaidīgs uzticēto uzdevumu izpildē.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Iestāde jāizveido atbilstīgi Kopienas 
pašreizējai iestāžu struktūrai un varas 
sadalījumam. Tai jābūt neatkarīgai 
tehniskos jautājumos un tiesiski, 
administratīvi un finansiāli autonomai. 
Tādēļ vajag un ir lietderīgi, lai tā būtu 
Kopienas struktūra, kas ir juridiska 
persona un kas pildītu uzdevumus, kuri 
tai noteikti ar šo regulu.

(15) Tīkls jāizveido atbilstīgi Kopienas 
pašreizējai iestāžu struktūrai un varas 
sadalījumam. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iestādei vienmēr jāpalīdz Komisijai 
saistībā ar Kopienas pienākumu 
attiecināšanu uz numuru saglabāšanu. Šāda 
attiecināšana var būt saistīta jo īpaši ar 
saglabājamās informācijas apjomu vai tīklu 
veidiem (t.i., fiksētie vai mobilie), starp 
kuriem saglabājami numuri un informācija. 
Minēto pienākumu grozot, jāņem vērā 
cenas lietotājiem un pārslēgšanās izmaksas 
uzņēmumiem, kā arī dalībvalstu pieredze. 

(19) Tīklam vienmēr jāpalīdz Komisijai un 
dalībvalstīm saistībā ar Kopienas 
pienākumu attiecināšanu uz numuru 
saglabāšanu. Šāda attiecināšana var būt 
saistīta jo īpaši ar saglabājamās 
informācijas apjomu vai tīklu veidiem (t.i., 
fiksētie vai mobilie), starp kuriem 
saglabājami numuri un informācija. Minēto 
pienākumu grozot, jāņem vērā cenas 
lietotājiem un pārslēgšanās izmaksas 
uzņēmumiem, kā arī dalībvalstu pieredze. 
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Iestādei jābūt pilnvarām, kas 
vajadzīgas, lai efektīvi un, galvenais, 
neatkarīgi veiktu regulatīvās funkcijas. 
Tādēļ atbilstīgi situācijai valsts līmenī 
regulatoru padomei jādarbojas neatkarīgi 
no tirgus interesēm, un tā nedrīkst prasīt 
vai pieņemt norādījumus no valdības vai 
citām publiskām vai privātām struktūrām.

(33) Tīklam jābūt pilnvarām, kas 
vajadzīgas, lai efektīvi veiktu regulatīvās 
funkcijas.  

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai Iestāde darbotos netraucēti, 
direktors jāieceļ, vadoties pēc nopelniem 
un dokumentētām administratīvām un 
vadītāja prasmēm, kā arī pēc kompetences 
un pieredzes darbā ar elektronisko sakaru 
tīkliem, pakalpojumiem un tirgiem, un 
direktoram jāpilda pienākumi pilnīgi 
neatkarīgi un tāpat jāpielāgo arī Iestādes
iekšējā organizācija un darbība. 
Direktoram jānodrošina Iestādes
uzdevumu efektīva un neatkarīga izpilde.

(34) Lai Tīkls darbotos netraucēti, 
direktors jāieceļ, vadoties pēc nopelniem 
un dokumentētām administratīvām un 
vadītāja prasmēm, kā arī pēc kompetences 
un pieredzes darbā ar elektronisko sakaru 
tīkliem, pakalpojumiem un tirgiem, un 
direktoram jābūt elastīgam, pildot
pienākumus saistībā ar Tīkla iekšējās 
darbības organizāciju. Direktoram 
jānodrošina Tīkla uzdevumu efektīva 
izpilde.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Jānodrošina, lai pusēm, uz ko 
attiecas Iestādes lēmumi, būtu vajadzīgie 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Jāizveido 
atbilstīgs apelācijas mehānisms, lai varētu 

svītrots
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pārsūdzēt Iestādes lēmumus specializētā 
apelācijas padomē, par kuras lēmumiem, 
savukārt, varētu griezties Tiesā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Vienmērīga pāreja jānodrošina 
saistībā ar pašreizējām ETIDA darbībām, 
kuras ietilpst Iestādes darbības jomā.

svītrots

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde rīkojas pamatdirektīvas un īpašo 
direktīvu darbības jomā un izmanto īpašās
zināšanas, kas pieejamas valsts pārvaldes 
iestādēm. Pildot II un III nodaļā uzskaitītos 
uzdevumus, tā sekmē labāku iekšējā 
elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 
tirgus darbību, tostarp jo īpaši visu 
Kopienu aptverošu elektronisko sakaru 
ieviešanu un augsta un efektīva līmeņa 
tīklu un informācijas drošības
nodrošināšanu.

2. Tīkls rīkojas pamatdirektīvas un īpašo 
direktīvu darbības jomā un izmanto 
nacionālajos regulatoros pieejamās 
speciālās zināšanas. Pildot II un III nodaļā 
uzskaitītos uzdevumus, tas sekmē labāku 
iekšējā elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu tirgus darbību, tostarp jo īpaši 
visu Kopienu aptverošu elektronisko 
sakaru ieviešanu.

Pamatojums

Iestādei nevar piešķirt drošības nodrošināšanas pilnvaras, kuras jau efektīvi pilda Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ETIDA).

Grozījums Nr. 15
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Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes sniedz atzinumus un palīdz 
Komisijai, nodrošinot papildu tehnisku
atbalstu visu elektronisko sakaru jautājumu 
risināšanā,

(a) pēc Eiropas Parlamenta vai Komisijas 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes sniedz 
atzinumus un palīdz Eiropas Parlamentam
un Komisijai, nodrošinot tiem papildu 
tehnisko atbalstu visu elektronisko sakaru 
jautājumu risināšanā,

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā noteikts, ka iestāde jāizveido, paredzot, ka tā 
„būs Eiropas Parlamenta pakļautībā”. Tādēļ jānodrošina ciešāka saikne starp Parlamentu 
un Iestādi.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) dod padomu un sniedz palīdzību 
Komisijai vai kompetentai struktūrai, ko 
saistībā ar tīkla vai informācijas drošības 
jautājumu, kurš ietilpst Iestādes darbības 
jomā, izraudzījusies dalībvalsts,

svītrots

Pamatojums

Iestādei nevar piešķirt drošības nodrošināšanas pilnvaras, kuras jau efektīvi pilda Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ETIDA).

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pieņem individuālus lēmumus par 
Eiropas Telenumerācijas telpas (ETNT) 
numuru izmatošanas tiesību piešķiršanu,

svītrots
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Pamatojums

Eiropas Radiosakaru birojs (ERB) jau veic pietiekamus pasākumus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) palīdz Komisijai izraudzīties 
uzņēmumus, kam piešķiramas 
radiofrekvenču un numuru izmantošanas 
tiesības,

svītrots

Pamatojums

Radiofrekvenču un numuru lietošanas tiesības jau efektīvi pārvalda Radiofrekvenču spektra 
politikas grupa (RSPG), Radiofrekvenču spektra komiteja (RSK) un Komunikāciju komiteja.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) iekasē un sadala izmantošanas 
nodevas par radiofrekvenču un numuru
izmantošanas tiesībām,

svītrots

Pamatojums

Jautājumus par radiofrekvenču spektru jau efektīvi risina Radiofrekvenču spektra politikas 
grupa (RSPG).

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) sagatavo ieteikumus valsts pārvaldes 
iestādēm starptautisku strīdu gadījumos 

svītrots
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un e-pieejamības jautājumos.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde
sniedz atzinumus par visiem elektronisko 
sakaru jautājumiem.

1. Pēc Eiropas Parlamenta vai Komisijas 
pieprasījuma Tīkls sniedz atzinumus par 
3. punktā minētajiem elektronisko sakaru 
jautājumiem. Komisija var pieprasīt 
atzinumu par citiem jautājumiem 
elektronisko sakaru jomā, ja šis 
pieprasījums ir pamatots un samērīgs un 
ja pieprasījuma izdarīšanas brīdī Eiropas 
Parlamentam un Padomei tiek sniegta 
informācija un dota iespēja izdarīt rūpīgu 
pārbaudi.

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā noteikts, ka iestāde jāizveido, paredzot, ka „tā 
būs Eiropas Parlamenta pakļautībā”. Tādēļ jānodrošina ciešāka saikne starp Parlamentu un 
Iestādi. Komisijas pieprasījumiem par atzinumu sniegšanu jābūt samērīgiem un pamatotiem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) publisko elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu integritāte un drošība, 
tostarp jautājumi, kas saistīti ar drošības 
un/vai integritātes pārkāpumiem, 
atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 13.a pantam un 
Direktīvas 2002/58/EK (direktīva par 
privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) 4. pantam,

svītrots
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Pamatojums

Ar drošības jautājumiem jau efektīvi nodarbojas Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūra (ETIDA).

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) konkrētu valstu tirgus analīze atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
16. pantam,

(e) sadarbojoties ar attiecīgajiem 
nacionālajiem regulatoriem, konkrētu 
valstu tirgus analīze atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
16. pantam,

Pamatojums

Tirgus analīzi efektīvāk var veikt valstu regulatori, tādēļ ir vēlama sadarbība.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) numerācijas jautājumi atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
10. pantam un piekļuve numuriem un 
pakalpojumiem Kopienā atbilstīgi 
Direktīvas 2002/22/EK (universālā 
pakalpojuma direktīva) 28. pantam,

svītrots

Pamatojums

Šiem jautājumiem ir jābūt dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 25
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Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) pasākumi, kas saistīti ar 
radiofrekvenču jautājumiem, atbilstīgi 
Lēmuma Nr. 676/2002/EK 
(Radiofrekvenču spektra lēmums) 
2. pantam,

svītrots

Pamatojums

Jautājumus par radiofrekvenču spektru jau efektīvi risina Radiofrekvenču spektra politikas 
grupa (RSPG).

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK 
(atļauju izsniegšanas direktīva) 6.a un 
6.b pantam

svītrots

i) saskaņoti nosacījumi par 
radiofrekvenču vai numuru izmantošanas 
tiesībām,
ii) tādu izmantošanas tiesību grozīšana 
vai atsaukšana, kas piešķirtas koordinējot 
vai saskaņojot,
iii) tādu uzņēmumu atlase, kam 
individuālas frekvenču vai numuru 
izmantošanas tiesības varētu piešķirt 
pakalpojumiem ar starptautisku 
potenciālu.

Pamatojums

Jautājumus par radiofrekvenču spektru jau efektīvi risina Radiofrekvenču spektra politikas 
grupa (RSPG).

Grozījums Nr. 27
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Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Visus Tīkla atzinumus nosūta Eiropas 
Parlamentam, un Tīkls saistībā ar 
regulatīvo kontroles procedūru informē 
Eiropas Parlamentu par saviem 
galīgajiem priekšlikumiem.

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā noteikts, ka iestāde jāizveido, paredzot, ka tā 
„būs Eiropas Parlamenta pakļautībā”. Tādēļ jānodrošina ciešāka saikne starp Parlamentu 
un Iestādi.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 16. panta 7. punktam 
Komisija pieprasa Iestādei veikt īpaša 
konkrēta tirgus analīzi dalībvalstī, Iestāde
sniedz atzinumu un vajadzīgo informāciju 
Komisijai, tostarp par sabiedriskās 
apspriešanas un tirgus analīzes rezultātiem. 
Ja iestāde konstatē, ka konkurence šajā 
tirgū nav pilnvērtīga, pēc sabiedriskās 
apspriešanas tā atzinumā iekļauj pasākuma 
projektu, norādot uzņēmumus, ko uzskata 
par tādiem, kuri jāatzīst par uzņēmumiem, 
kam ir būtiska ietekme minētajā tirgū, un 
atbilstīgos pienākumus, kas jāuzliek.

1. Ja atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 16. panta 7. punktam 
Komisija pieprasa Tīklam veikt īpaša 
konkrēta tirgus analīzi kādā dalībvalstī, 
Tīkls veic tirgus analīzi, sadarbojoties ar 
attiecīgās valsts nacionālo regulatoru. 
Tīkls un attiecīgās valsts nacionālais 
regulators sniedz kopīgu atzinumu, par ko 
galu galā ir atbildīgs Tīkls, un vajadzīgo 
informāciju Komisijai, tostarp par 
sabiedriskās apspriešanas un tirgus analīzes 
rezultātiem. Ja Tīkls un nacionālais 
regulators konstatē, ka konkurence šajā 
tirgū nav pilnvērtīga, pēc sabiedriskās 
apspriešanas tie atzinumā iekļauj pasākuma 
projektu, norādot uzņēmumus, ko uzskata 
par tādiem, kuri jāatzīst par uzņēmumiem, 
kam ir būtiska ietekme minētajā tirgū, un 
atbilstīgos pienākumus, kas jāuzliek.

Pamatojums

Tirgus analīzes var veikt efektīvāk, tieši iesaistot valstu regulatorus. Iestādei jāuzrauga 
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analīzes veikšanas process, un tās pārziņā ir ieteikumu sniegšana.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde pēc pieprasījuma sniedz 
Komisijai visu pieejamo informāciju, lai
izpildītu 1. punktā minētos uzdevumus.

3. Tīkls un nacionālais regulators pēc 
pieprasījuma sniedz Komisijai visu 
pieejamo informāciju, lai izpildītu 
1. punktā minētos uzdevumus.

Pamatojums

Tirgus analīzes var veikt efektīvāk, tieši iesaistot valstu regulatorus. Iestādei jāuzrauga 
analīzes veikšanas process, un tās pārziņā ir ieteikumu sniegšana.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms atzinuma sniegšanas atbilstīgi 
1. un 3. punktam, Iestāde apspriežas ar 
valsts pārvaldes iestādēm un valsts 
konkurences iestādēm un rīko sabiedrisko 
apspriešanos saskaņā ar šīs regulas 
42. pantu.

svītrots

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde var pieņemt individuālus 
lēmumus par Eiropas Telenumerācijas 
telpas (ETNT) numuru izmantošanas 
tiesību piešķiršanu atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 

svītrots
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10. pantam. Iestāde to dalībvalstu vārdā, 
kam piešķirta sākuma ciparu kombinācija 
(3883), atbild arī par Eiropas 
Telenumerācijas telpas (ETNT) 
pārvaldību un attīstību.

Pamatojums

Eiropas Radiosakaru birojs (ERB) jau veic pietiekamus pasākumus.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde veic uzdevumus, kas saistīti ar 
harmonizēto numuru sēriju piešķiršanu 
un pārvaldību atbilstīgi Direktīvas 
2002/21/EK (pamatdirektīva) 10. panta 
4. punktam.

svītrots

Pamatojums

Eiropas Radiosakaru birojs (ERB) jau veic pietiekamus pasākumus.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc pieprasījuma Iestāde sniedz padomu 
Komisijai un jo īpaši par tehniskiem vai 
ekonomiskiem aspektiem veic pētījumus 
un analīzi par radiofrekvenču izmantošanu 
elektroniskajiem sakariem Kopienā.

1. Pēc pieprasījuma Tīkls sniedz padomu 
Komisijai un attiecīgā gadījumā cieši 
sadarbojas ar Komunikāciju komiteju, 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu 
(RSPG) un/vai Radiofrekvenču spektra 
komiteju (RSK) saistībā ar jautājumiem, 
kas ietilpst tā kompetencē, jo īpaši 
jautājumiem, kuri ietekmē radiofrekvenču 
izmantošanu vai kurus ietekmē
radiofrekvenču izmantošana
elektroniskajiem sakariem Kopienā.



AD\725955LV.doc 19/47 PE404.779v02-00

LV

Attiecīgos gadījumos Tīkls cieši 
sadarbojas ar RSPG un RSK.

Pamatojums

Tīkla darbības kompetences ir jāsaskaņo ar jau pastāvošajām iestādēm, kas nodarbojas ar 
frekvenču politikas jautājumiem. Jautājumus par frekvencēm risina RSKC un RSPG, un 
daudzus citus, tostarp tehniskus un ekonomiskus, jautājumus elektronisko sakaru jomā —
Komunikāciju komiteja.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestāde publicē tādu gada ziņojumu par
paredzamajām tendencēm frekvenču jomā 
elektronisko sakaru nozarē un politikā, 
kurā norāda iespējamās vajadzības un 
gaidāmos uzdevumus.

4. Tīkls kopā ar RSPG veido reģistru 
saistībā ar paredzamajām tendencēm 
frekvenču jomā elektronisko sakaru nozarē. 
Attiecīgā gadījumā laiku pa laikam vai arī 
pēc Komisijas pieprasījuma Tīkls iesniedz 
ziņojumu, kurā norāda iespējamās 
vajadzības un gaidāmos uzdevumus.

Pamatojums

Pienākums sagatavot ikgadēju ziņojumu ir pārspīlēts un apgrūtinošs. Ziņojumi jāsagatavo, ja 
Iestāde uzskata, ka tas ir nepieciešams, vai tad, ja tas tiek pieprasīts, kā paredzēts iepriekš. 
Radiofrekvenču spektra politikas grupa (RSPG) var būt labāk piemērota, lai veiktu šo 
pienākumu. 

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saskaņā ar 1. punktu sniegtais 
Iestādes atzinums ir par kopīgu atlases 
procedūru, ko piemēro izmantošanas 
tiesībām, kas ir Direktīvas 2002/20/EK 
(atļauju izsniegšanas direktīva) 6.b panta 
darbības jomā, šajā atzinumā jo īpaši:

svītrots
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(a) nosaka elektronisko sakaru 
pakalpojumus, kurus sniegt Kopienā 
starptautiskā mērogā būtu izdevīgi, jo 
tiktu izmantotas frekvences vai numuri, 
uz kuriem tiesības piešķirtu ar vienu 
procedūru un ar vieniem un tiem pašiem 
nosacījumiem;
(b) noteiktu numurus un numuru sērijas, 
ko varētu izmantot šādiem 
pakalpojumiem;
(c) novērtētu šādu pakalpojumu faktisko 
vai iespējamo pieprasījumu Kopienā un
(d) noteiktu ierobežojumus, ko tā uzskata 
par lietderīgiem attiecībā uz to 
izmantošanas tiesību skaitu, kuras 
piedāvā kopīgajā atlases procedūrā, un 
procedūras, kas jāievēro, atlasot 
uzņēmumus, kuriem piešķiramas minētās 
tiesības, attiecīgā gadījumā pienācīgi 
ņemot vērā principus, kas izklāstīti 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 7. pantā.

Pamatojums

Šiem jautājumiem ir jāpaliek dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Priekšlikums par uzņēmumu atlasi

Atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6.b pantam Iestāde
(a) pieņem no uzņēmumiem un izskata 
radiofrekvenču un numuru izmantošanas 
tiesību pieteikumus un iekasē 
administratīvos maksājumus un nodevas, 
kas uzliktas uzņēmumiem atbilstīgi 
kopīgai atlases procedūrai;
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(b) veic kopīgo atlases procedūru un 
iesaka uzņēmumus, kam saskaņā ar 
minētajiem noteikumiem var piešķirt 
individuālas izmantošanas tiesības;
(c) iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā 
raksturoti saņemtie pieteikumi, novērtēti 
minētie pieteikumi, ierosināti individuālu 
izmantošanas tiesību piešķiršanai 
visatbilstošākie uzņēmumi un pamatota šī 
atlase, atsaucoties uz atlases kritērijiem, 
kas izklāstīti atbilstīgajā īstenošanas 
pasākumā.

Pamatojums

Radiofrekvenču un numuru lietošanas tiesības jau efektīvi pārvalda Radiofrekvenču spektra 
politikas grupa (RSPG), Radiofrekvenču spektra komiteja (RSK) un Komunikāciju komiteja.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
13. pants – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde sniedz 
Komisijai atzinumu par tādu izmantošanas 
tiesību atsaukšanu, kas piešķirtas kopīgajās 
procedūrās, kuras paredzētas atbilstīgi 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6.b pantam.

Pēc Komisijas vai RSPG pieprasījuma 
Tīkls sniedz Komisijai un RSPG atzinumu 
par tādu izmantošanas tiesību atsaukšanu, 
kas piešķirtas kopīgajās procedūrās, kuras 
paredzētas atbilstīgi 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6.b pantam.

Pamatojums

Iestādei jāveic koordinējoši pienākumi spektra pārvaldībā, strādājot kopā gan ar Komisiju, 
gan ar Radiofrekvenču spektra politikas grupu (RSPG).

Grozījums Nr. 38
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Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants svītrots
Tīklu un informācijas drošība

Papildus 4. panta 3. punkta 
b) apakšpunktā un 19. panta 4. un 
5. punktā minētajiem uzdevumiem Iestāde 
palīdz attīstīt tīklu un informācijas 
drošības kultūru, jo īpaši
(a) veicinot Komisijas un dalībvalstu 
sadarbību, kopīgu metožu izstrādāšanu, 
lai novērstu tīkla un informācijas drošības 
problēmas, risinātu tās un reaģētu uz tām;
(b) informējot Komisiju par pētījumiem 
tīklu un informācijas drošības jomā, kā 
arī par efektīvu riska novēršanas 
tehnoloģiju izmantošanu un veicinot riska 
novērtēšanu, savstarpēji savietojamus 
riska pārvaldības risinājumus un 
pētījumus par novēršanas pārvaldības 
risinājumiem publiskā un privātā sektora 
organizācijās, un
(c) sekmējot Kopienas centienus 
sadarboties ar trešām valstīm un attiecīgā 
gadījumā ar starptautiskām 
organizācijām, lai veicinātu vienotu 
starptautisku pieeju tīklu un informācijas 
drošības jautājumiem.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Izmantošanas nodevu par radiofrekvenču 

un numuru izmantošanas tiesībām un 
kopīgas atlases procedūras administratīvo 

maksājumu iekasēšana un sadalīšana
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1. Ja atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK 
(atļauju izsniegšanas direktīva) 
6.b pantam uzņēmumiem uzliek 
izmantošanas nodevas par radiofrekvenču 
un numuru izmantošanas tiesībām, ko 
piešķir, veicot kopīgu atlases procedūru, 
Iestāde atbild par šādu izmantošanas 
nodevu iekasēšanu un sadalīšanu.
Kad Iestāde ir saņēmusi izmantošanas 
nodevas, tās sadala starp attiecīgajām 
dalībvalstīm un Iestādi, ievērojot termiņu 
un sadalījuma attiecību, kas atbilstīgi 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6.b pantam 
jānosaka Komisijai.
Ja Komisija nenosaka termiņu un 
sadalījuma attiecību, izmantošanas 
nodevas jāsadala, vadoties pēc to 
dalībvalsts iedzīvotāju skaita, kam 
vajadzēja piešķirt izmantošanas tiesības 
iepriekšējā gadā, kas beidzās pirms atlases 
procedūras sākšanas.
2. Iestāde atbild par to administratīvo 
maksājumu iekasēšanu un sadali, kas par 
tiesībām izmantot frekvences un numurus 
uzlikti atlasītajiem uzņēmumiem pēc 
kopīgas atlases procedūras, lai segtu 
valsts pārvaldes iestāžu administratīvās 
izmaksas par kopīgo izmantošanas 
nosacījumu ievērošanas pārraudzību.
Šā punkta pirmajā daļā minētos 
administratīvos maksājumus pēc to 
saņemšanas Iestāde sadala attiecīgajām 
valsts pārvaldes iestādēm atbilstīgi valsts 
pārvaldes iestāžu uzrādītajām 
pārraudzības izmaksu summām.

Pamatojums

Jautājumus par radiofrekvenču spektru jau efektīvi risina Radiofrekvenču spektra politikas 
grupa (RSPG).

Grozījums Nr. 40
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Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde, ņemot vērā Kopienas 
elektronisko sakaru politiku, veicina 
informācijas apmaiņu gan dalībvalstu 
starpā, gan starp dalībvalstīm, valsts 
pārvaldes iestādēm un Komisiju par 
stāvokli un attīstību elektroniskos sakaru 
tīklus un pakalpojumus, tostarp tīklu un 
informācijas drošību, regulatīvo darbību
jomā.

1. Tīkls, ņemot vērā Kopienas elektronisko 
sakaru politiku, veicina informācijas 
apmaiņu gan dalībvalstu un Eiropas 
Parlamenta starpā, gan starp dalībvalstīm, 
nacionālajiem regulatoriem un Komisiju 
par regulatīvo darbību stāvokli un attīstību 
elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu
jomā.

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā noteikts, ka Iestāde jāizveido, paredzot, ka tā 
„būs Eiropas Parlamenta pakļautībā”. Tādēļ jānodrošina ciešāka saikne starp Parlamentu 
un Iestādi. Iestādei nevar piešķirt drošības nodrošināšanas pilnvaras, kuras jau efektīvi pilda 
Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ETIDA).

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestāde vāc atbilstīgu informāciju, jo 
īpaši saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 13.a. pantu, lai analizētu 
pašreizējos un jaunos riskus. Tā jo īpaši 
analizē Eiropas mēroga riskus, kas var 
ietekmēt elektronisko sakaru tīklu elastību 
un pieejamību, tajos saņemtās un 
nosūtītās informācijas autentiskumu, 
integritāti un konfidencialitāti, un sniedz 
analīzes rezultātus dalībvalstīm un 
Komisijai.

svītrots

Pamatojums

Drošības jautājumus jau efektīvi risina Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra 
(ETIDA).
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iestāde sekmē informētību un 
savlaicīgas, objektīvas un visaptverošas 
informācijas, tostarp par tīklu un 
informācijas drošības jautājumiem, 
pieejamību visiem izmantotājiem, veicinot, 
inter alia, apmaiņu ar pašlaik labāko 
praksi, tostarp lietotāju brīdināšanas 
metodēm, un cenšoties rast sinerģiju starp 
publiskā un privātā sektora iniciatīvām.

svītrots

Pamatojums

Drošības jautājumus jau efektīvi risina Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra 
(ETIDA).

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde atbild par tādas Kopienā 
ceļojošiem mobilo sakaru operatora 
klientiem paredzētās balss un datu 
pakalpojumu cenu datubāzes pārvaldību 
un publicēšanu, kurā attiecīgā gadījumā 
ir arī informācija par konkrētām 
viesabonēšanas zvanu izdarīšanas un 
saņemšanas izmaksām Kopienas 
visattālākajos reģionos. Tā pārrauga šādu 
cenu tendences un publicē gada 
ziņojumu.

svītrots

Pamatojums

Iejaukšanās mobilo sakaru un datu viesabonēšanā bija iecerēta kā pasākums tirgus darbības 
koriģēšanai, nevis kā pastāvīgs pasākums. Nepārtrauktas uzraudzības īstenošana ietilpst 
Komisijas kompetencē; to var pieprasīt, bet tā nav jāmin regulā.



PE404.779v02-00 26/47 AD\725955LV.doc

LV

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde var 
veikt konkrētus papildu uzdevumus.

Pēc Eiropas Parlamenta vai Komisijas 
pieprasījuma Tīkls var veikt konkrētus 
papildu uzdevumus saistībā ar jebkādiem 
elektronisko sakaru jautājumiem.

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā noteikts, ka Iestāde jāizveido, paredzot, ka tā 
„būs Eiropas Parlamenta pakļautībā”. Tādēļ jānodrošina ciešāka saikne starp Parlamentu 
un Iestādi. 

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes struktūrvienības Tīkla organizatoriskā struktūra
Aģentūrai ir Tīkls ieceļ direktoru, izveido sekretariātu, 

izstrādā budžetu un pieņem lēmumu par 
galvenās mītnes atrašanās vietu.

(a) valde,
(b) regulatoru padome,
(c) direktors,
(d) galvenais tīkla drošības speciālists,
(e) pastāvīga ieinteresēto personu grupa, 
(f) apelācijas padome.

Grozījums Nr. 46
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Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. pants svītrots
Valde

1. Valde sastāvā ir divpadsmit locekļi.
Sešus ieceļ Komisija, un sešus —
Padome. Valdes locekļus ieceļ, nodrošinot 
visaugstāko kompetences un neatkarības 
standartu ievērošanu un atbilstīgo īpašo 
zināšanu jomu plašu pārstāvību. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienu reizi 
atjaunot.
2. Valde no savu locekļu vidus ievēl 
priekšsēdētāju un viņa vietnieku.
Priekšsēdētāja vietnieks automātiski 
aizvieto priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs 
nevar veikt savas funkcijas.
Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 
pilnvaru termiņš ir divarpus gadi, un šo 
termiņu var atjaunot. Tomēr 
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 
pilnvaru termiņu katrā ziņā pārtrauc, ja 
tie vairs nav valdes locekļi.
3. Valdes sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs. Iestādes direktors piedalās 
apspriedēs, ja vien valde nelemj citādi.
Valdes uz regulārajām apspriedēm sanāk 
vismaz divas reizes gadā. Tā sanāk arī pēc 
priekšsēdētāja ierosmes, pēc Komisijas 
pieprasījuma vai pēc vismaz trešās daļas 
valdes locekļu pieprasījuma. Valde var 
uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju 
piedalīties jebkuru personu, kuras 
atzinums var būt svarīgs. Valdes 
locekļiem, ievērojot reglamentu, var 
palīdzēt padomdevēji vai eksperti. Iestāde 
sniedz valdei sekretariāta pakalpojumus.
4. Valde lēmumus pieņem ar balsu 
vairākumu, ko veido divas trešdaļas 
klātesošo valdes locekļu balsu.
5. Katram valdes loceklim ir viena balss.
Sīkāku balsojuma kārtību nosaka 
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reglamentā, tostarp precizē apstākļus, 
kādos viens valdes loceklis var rīkoties 
cita locekļa vārdā, un attiecīgā gadījumā 
noteikumus par kvorumu.

Pamatojums

Valde var apdraudēt regulatoru neatkarību, veido nevajadzīgu birokrātijas slāni, un tā 
jāatceļ.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. pants svītrots
Valdes uzdevumi

1. Valde, apspriežoties ar regulatoru 
padomi, atbilstīgi 29. panta 2. punktam 
ieceļ direktoru.
2. Valde, apspriežoties ar direktoru, 
atbilstīgi 31. panta 2. punktam ieceļ 
galveno tīklu drošības speciālistu.
3. Atbilstīgi 27. panta 1. punktam valde 
ieceļ regulatoru padomes locekļus.
4. Atbilstīgi 33. panta 1. punktam valde 
ieceļ apelācijas padomes locekļus.
5. Katru gadu līdz 30. septembrim valde, 
apspriežoties ar Komisiju un saņemot 
regulatoru padomes apstiprinājumu 
atbilstīgi 28. panta 3. punktam, pieņem 
Iestādes nākamā gada darba programmu 
un nosūta to Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai. Darba 
programmas pieņemšana neietekmē 
gadskārtējo budžeta procedūru.
6. Valde izmanto budžeta pilnvaras 
saskaņā ar 36.—38. pantu.
7. Ar Komisijas piekrišanu valde lemj par 
novēlējumu, dāvinājumu vai 
neatmaksājamu piešķīrumu pieņemšanu 
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no citiem Kopienas avotiem.
8. Valdei ir disciplināras pilnvaras 
attiecībā uz direktoru un galveno tīkla 
drošības speciālistu.
9. Attiecīgā gadījumā valde saskaņā ar 
49. panta 2. punktu izstrādā Iestādes 
personāla politiku.
10. Atbilstīgi 47. pantam valde pieņem 
īpašus noteikumus par tiesībām piekļūt 
Iestādes dokumentiem.
11. Valde pieņem gada pārskatu par 
Iestādes darbību un vēlākais līdz 
15. jūnijam nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Revīzijas palātai. Atbilstīgi 
28. panta 4. punktam pārskatā ietver 
atsevišķu sadaļu, ko apstiprina regulatoru 
padome, par Iestādes regulatīvajām 
darbībām attiecīgajā gadā.
12. Valde pieņem reglamentu.
13. Valde sniedz atzinumu Komisijai par 
administratīvajiem maksājumiem, ko 
Iestāde var iekasēt no uzņēmumiem, 
veicot uzdevumus, kas minēti 16. pantā.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Regulatoru padome

1. Regulatoru padomi veido viens loceklis 
no katras dalībvalsts, kurš ir neatkarīgas 
valsts pārvaldes iestādes vadītājs un 
praktiski atbild par regulējuma 
piemērošanu dalībvalstī, direktors un 
viens Komisijas pārstāvis bez 
balsstiesībām. Valsts pārvaldes iestādes
nominē vienu pārstāvja vietnieku no 
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katras dalībvalsts.
2. Direktors ir regulatoru padomes 
priekšsēdētājs.
3. Regulatoru padome no savu locekļu 
vidus ievēl priekšsēdētāja vietnieku.
Priekšsēdētāja vietnieks aizvieto 
priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs nevar 
veikt savas funkcijas. Priekšsēdētāja 
vietnieka pilnvaru termiņš ir divarpus 
gadi, un šo termiņu var atjaunot. Tomēr 
priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņu 
katrā ziņā pārtrauc, ja tas vairs nav 
regulatoru padomes loceklis.
4. Regulatoru padome lēmumus pieņem 
ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram 
loceklim jeb tā vietniekam, kas nav 
direktors, un Komisijas pārstāvim ir pa 
vienai balsij.
5. Regulatoru padome pieņem 
reglamentu.
6. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru padome darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem 
norādījumus no dalībvalsts valdības vai 
citām publiskām vai privātām struktūrām.
7. Iestāde regulatoru padomei sniedz 
sekretariāta pakalpojumus.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
Regulatoru padomes uzdevumi

1. Regulatoru padome savas kompetences 
jomā sniedz direktoram atzinumu pirms 
4.–23. pantā minēto atzinumu, ieteikumu 
un lēmumu pieņemšanas. Turklāt, 
direktoram veicot uzdevumus, regulatoru 
padome dod tam norādījumus.
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2. Regulatoru padome sniedz atzinumu 
par direktora kandidātu atbilstīgi 
26. panta 1. punktam un 29. panta 
2. punktam. Regulatoru padome pieņem 
šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu. Direktors nepiedalās šādu 
atzinumu sagatavošanā un par tiem 
nebalso.
3. Regulatoru padome atbilstoši 26. panta 
5. punktam, 30. panta 4. punktam un 
budžeta projektam, kas sagatavots 
saskaņā ar 37. pantu, apstiprina Iestādes 
darba programmu nākamajam gadam 
saistībā ar tās darbībām.
4. Regulatoru Padome apstiprina gada 
pārskata atsevišķo sadaļu par regulatīvām 
darbībām atbilstīgi 26. panta 11. punktam 
un 30. panta 9. punktam.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Direktors

1. Iestādi vada direktors, kas, veicot savas 
funkcijas, ir neatkarīgs. Neskarot 
Komisijas, valdes un regulatoru padomes 
attiecīgās pilnvaras, direktors neprasa un 
nepieņem norādījumus no valdības vai 
citām struktūrām.
2. Valde, apspriežoties ar regulatoru 
padomi, izvēloties vienu no vismaz diviem 
Komisijas ierosinātajiem kandidātiem un 
ņemot vērā to nopelnus, prasmes un 
pieredzi elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu jomā, ieceļ direktoru. Pirms 
iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt valdes 
izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un atbildēt 
uz komitejas locekļu jautājumiem.



PE404.779v02-00 32/47 AD\725955LV.doc

LV

3. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi. Deviņu mēnešu laikā pirms šā 
perioda beigām Komisijai veic 
novērtējumu. Novērtējumā Komisija jo 
īpaši izskata  
(a) direktora paveikto;
(b) Iestādes pienākumus un tai izvirzītās 
prasības nākamajiem gadiem.
4. Pēc Komisijas priekšlikuma valde, 
apspriežoties ar regulatoru padomi, ņemot 
vērā novērtējuma ziņojumu un tikai 
gadījumos, kad to var pamatot ar Iestādes 
pienākumiem un tai izvirzītajām 
prasībām, var vienu reizi pagarināt 
direktora pilnvaru termiņu par ne vairāk 
kā trim gadiem.
Valde informē Eiropas Parlamentu par 
nodomu pagarināt direktora pilnvaru 
termiņu. Mēneša laikā pirms direktora 
pilnvaru termiņa pagarināšanas Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt direktoru teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.
5. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
valdes lēmumu un pēc apspriešanās ar 
regulatoru padomi. Valde pieņem šo 
lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu.
6. Eiropas Parlaments vai Padome var 
lūgt direktoram iesniegt ziņojumu par 
pienākumu pildīšanu.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Direktora uzdevumi

1. Direktors pārstāv Iestādi un atbild par 
tās vadīšanu.
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2. Direktors sagatavo valdes darbu.
Direktors bez balsstiesībām piedalās 
valdes darbā.
3. Pēc regulatoru padomes 
apstiprinājuma direktors pieņem 
4.-23. pantā minētos atzinumus, 
ieteikumus un lēmumus.
4. Katru gadu direktors nākamajam 
gadam sagatavo Iestādes ikgadējās darba 
programmas projektu un līdz attiecīgā 
gada 30. jūnijam iesniedz to regulatoru 
padomei un Komisijai.
Pirms 1. septembra Direktors iesniedz 
darba programmu, lai Valde to pieņemtu.
5. Direktors atbild par Iestādes ikgadējās 
darba programmas īstenošanu saskaņā ar 
attiecīgi regulatoru padomes un galvenā 
tīklu drošības speciālista norādēm un 
valdes administratīvā pārraudzībā.
6. Direktors veic visus vajadzīgos 
pasākumus un jo īpaši pieņem 
administratīvus norādījumus un publicē 
paziņojumus, lai nodrošinātu Iestādes 
darbību saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem.
7. Direktors sagatavo Iestādes ieņēmumu 
un izdevumu aplēsi saskaņā ar 37. pantu 
un pilda Iestādes budžetu saskaņā ar 
38. pantu.
8. Katru gadu direktors sagatavo gada 
ziņojuma projektu par Iestādes darbu, 
ietverot sadaļu par Iestādes regulatīvajām 
darbībām un sadaļu par finanšu un 
administratīviem jautājumiem.
9. Attiecībā uz Iestādes personālu 
direktors īsteno 49. panta 3. punktā 
paredzētās pilnvaras.



PE404.779v02-00 34/47 AD\725955LV.doc

LV

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots
Galvenais tīklu drošības speciālists

1. Galvenais tīklu drošības speciālists 
atbild par Iestādes tīklu un informācijas 
drošības uzdevumu koordinēšanu.
Galvenais tīklu drošības speciālists strādā 
direktora pakļautībā un tam atskaitās.
Galvenais tīklu drošības speciālists 
sagatavos projektu gada darba 
programmai šo darbību veikšanai.
2. Valde, izvēloties vienu no vismaz diviem 
Komisijas ierosinātajiem kandidātiem un 
ņemot vērā to nopelnus, prasmes un 
pieredzi tīklu un informācijas drošības 
jomā, ieceļ galveno tīklu drošības 
speciālistu uz pieciem gadiem.
3. Galveno tīklu drošības speciālistu var 
atlaist no amata tikai ar valdes lēmumu 
un pēc apspriešanās ar direktoru. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.
4. Pēc Komisijas priekšlikuma valde, 
apspriežoties ar direktoru un tikai 
gadījumos, kad to var pamatot ar Iestādes 
pienākumiem un tai izvirzītajām 
prasībām, var vienu reizi pagarināt 
direktora pilnvaru termiņu par ne vairāk 
kā trim gadiem.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants svītrots
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Pastāvīgā ieinteresēto personu grupa
1. Galvenais tīklu drošības speciālists 
izveido pastāvīgu ieinteresēto personu 
grupu, ko veido eksperti, kuri pārstāv 
atbilstīgās ieinteresētās personas jo īpaši 
no informācijas un sakaru tehnoloģijas 
nozares, patērētāju grupām un 
akadēmisko ekspertu vidus tīklu un 
informācijas drošības jomā. Galvenais 
tīklu drošības speciālists, apspriežoties ar 
direktoru, nosaka procedūras jo īpaši 
saistībā ar grupas locekļu skaitu, sastāvu 
un iecelšanu un grupas darbību.
2. Grupas priekšsēdētājs ir galvenais tīklu 
drošības speciālists. Grupas locekļu 
pilnvaru termiņš ir divarpus gadi. Grupas 
locekļi nedrīkst būt valdes vai regulatoru 
padomes locekļi.
3. Komisijas pārstāvjiem ir tiesības būt 
klāt Grupas sanāksmēs un piedalīties tās 
darbā.
4. Grupa var dot padomus galvenajam 
tīklu drošības speciālistam, par to, kā 
pildīt ar šo regulu noteiktos pienākumus, 
izstrādāt priekšlikumu par atbilstīgajām 
Iestādes darba programmas daļām, kā arī 
sazināties ar ieinteresētajām personām 
par visiem jautājumiem, kas saistīt ar 
darba programmu.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Apelācijas padome

1. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki, kurus ieceļ no pašreizējiem 
vai bijušajiem valsts pārvaldes iestāžu, 
konkurences iestāžu vai citu valsts vai 
Kopienas iestāžu vadošiem darbiniekiem 
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ar attiecīgu pieredzi elektronisko sakaru 
nozarē. Apelācijas padome ieceļ 
priekšsēdētāju.
2. Apelācijas padomes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, pēc 
Komisijas priekšlikuma ieceļ valde, 
apspriežoties ar regulatoru valdi.
3. Apelācijas padomes locekļu amata 
pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu 
var atjaunot. Apelācijas padomes locekļi 
lēmumu pieņemšanā ir neatkarīgi. Tos 
nesaista nekādi norādījumi. Apelācijas 
padomes locekļi nedrīkst veikt citus 
pienākumus Iestādē, valdē vai regulatoru 
padomē. Apelācijas padomes locekļus 
nevar atlaist no amata, izņemot, ja 
loceklis atzīts par vainīgu nopietnā 
pārkāpumā, un atlaišanas lēmumu 
pieņem valde pēc apspriešanās ar 
regulatoru padomi.
4. Apelācijas padomes locekļi nevar 
piedalīties apelācijas procesā, ja viņi tajā 
ir personīgi ieinteresēti vai ja viņi jau 
iepriekš ir bijuši tajā iesaistīti kā vienas 
procesā iesaistītas puses pārstāvji, vai arī 
ja viņi piedalījušies pārsūdzētā lēmuma 
pieņemšanā.
Ja kāda šā punkta pirmajā daļā minētā 
iemesla vai kāda cita iemesla dēļ kāds no 
apelācijas padomes locekļiem uzskata, ka 
viņa kolēģim nebūtu jāpiedalās apelācijas 
procesā, tad viņš attiecīgi informē 
apelācijas padomi. Visas apelācijas 
procesā iesaistītās puses var iebilst pret 
apelācijas padomes locekli jebkura šā 
punkta pirmajā daļā minētā iemesla dēļ 
vai arī tad, ja radušās aizdomas par 
neobjektivitāti. Iebildumu nevar pamatot 
ar locekļa valstspiederību, un to 
nepieņem, ja, apzinoties iebilduma 
iemeslu, apelācijas izskatīšanas procesā 
iesaistītā puse ir veikusi kādu procedūras 
pasākumu.
5. Apelācijas padomes lēmumu par rīcību 
4. punktā paredzētajos gadījumos pieņem 
bez attiecīgā locekļa līdzdalības. Lai 
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pieņemtu šo lēmumu, attiecīgo locekli 
apelācijas padomē aizstāj viņa vietnieks, 
izņemot gadījumus, kad arī vietnieks ir 
līdzīgā situācijā. Pēdējā minētajā 
gadījumā priekšsēdētājs ieceļ aizstājēju no 
citiem vietniekiem.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots
Apelācijas

1. Apelācijas padome atbild par lēmumu 
pieņemšanu par apelācijām, kas 
iesniegtas par Iestādes lēmumiem vai 
pasākumiem jomās, kuras noteiktas 
8. panta 1. punktā.
2. Apelācijas padome pieņem lēmumus ar 
kvalificētu vairākumu, ko veido vismaz 
četri no sešiem locekļiem. Apelācijas 
padomi sasauc pēc vajadzības.
3. Apelācija, ko iesniedz saskaņā ar 
1. punktu, neaptur attiecīgā lēmuma 
piemērošanu. Tomēr apelācijas padome, 
ja tā uzskata, ka lietas apstākļi to prasa, 
var apturēt apstrīdētā lēmuma 
piemērošanu.
4. Apelāciju kopā ar tās pamatojumu 
iesniedz Iestādē rakstveidā divu mēnešu 
laikā pēc lēmuma vai pasākuma 
paziņošanas attiecīgajam uzņēmumam 
vai, ja tas nav iespējams, dienā, kad 
Aģentūra šo lēmumu vai pasākumu 
publiskojusi. Apelācijas padome pieņem 
lēmumu divu mēnešu laikā pēc apelācijas 
iesniegšanas.
5. Ja apelācija ir pieņemama, apelācijas 
padome pārbauda, vai apelācija ir 
pamatota. Tā tik bieži, cik vajadzīgs, 
uzaicina apelācijas procesā iesaistītās 
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puses noteiktos termiņos iesniegt 
komentārus par sniegtajiem 
paziņojumiem vai par pārējo apelācijas 
procesā iesaistīto pušu ziņojumiem.
Apelācijas procesā iesaistītajām pusēm ir 
tiesības izteikties mutiski.
6. Apelācijas padome, ievērojot šo pantu, 
var īstenot visas pilnvaras, kas ir Iestādes 
kompetencē, vai nodot lietu Iestādes 
kompetentajai struktūrvienībai. Minētajai 
kompetentajai struktūrvienībai apelācijas 
padomes lēmums ir saistošs.
7. Apelācijas padome pieņem reglamentu.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants svītrots
Prasību celšana Pirmās instances tiesā un 

Eiropas Kopienu Tiesā
1. Saskaņā ar Līguma 230. pantu Pirmās 
instances tiesā vai Eiropas Kopienu tiesā 
var celt prasību, apstrīdot apelācijas 
padomes lēmumu vai, ja tai nav tiesību 
izskatīt apelāciju, Iestādes lēmumu.
2. Ja Iestāde nepieņem lēmumu, Eiropas 
Pirmās instances tiesā vai Eiropas 
Kopienu Tiesā var ierosināt tiesvedību par 
bezdarbību saskaņā ar Līguma 
232. pantu.
3. Iestādei jāveic vajadzīgie pasākumi, lai 
ievērotu Eiropas Pirmās instances tiesas 
vai Eiropas Kopienu tiesas spriedumu.

Grozījums Nr. 57
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Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – a–e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) maksājumi par Iestādes 
pakalpojumiem,

(a) vienu trešdaļu no ikgadējā 
finansējuma maksā tieši kā Kopienas 
subsīdiju saskaņā ar budžeta 
lēmējinstitūcijas noteikto attiecīgo 
izdevumu kategoriju EK vispārējā budžetā 
un 2006. gada 6. maija Iestāžu nolīguma 
47. panta noteikumiem;

(b) attiecīgā daļa izmantošanas nodevu, 
ko atbilstīgi 17. panta noteikumiem 
samaksājuši pieteikuma iesniedzēji,

(b) divas trešdaļas no gada ienākumiem 
veido nacionālo regulatoru tiešās 
iemaksas. Dalībvalstu pienākums ir 
nodrošināt, ka nacionālo regulatoru 
rīcībā ir pietiekami finanšu līdzekļi un 
cilvēkresursi, lai pildītu BERT noteiktos 
uzdevumus un varētu nodrošināt 
pienācīgu BERT finansējumu; 
dalībvalstis nosaka budžeta pozīciju, kas 
nacionālajiem regulatoriem turpmāk 
jāizmanto, lai nodrošinātu BERT resursus 
no to ikgadējā budžeta; šie budžeti ir 
jāpublisko.

(c) Kopienas subsīdija, kas ir iegrāmatota 
Eiropas Kopienu vispārējā budžetā 
(Komisijas iedaļā),
(d) novēlējumi, dāvinājumi vai 
neatmaksājami piešķīrumi, kas minēti 
26. panta 7. punktā,
(e) brīvprātīgas dalībvalstu vai to 
pārvaldes iestāžu iemaksas.

Pamatojums

Iestādei nedrīkst būt maksājumu iekasēšanas pilnvaras. Iestāde galvenokārt jāfinansē no 
dalībvalstu līdzekļiem, lai nodrošinātu tās patiesu neatkarību no Komisijas.

Grozījums Nr. 58
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Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes izdevumi ir personāla, 
administratīvie, infrastruktūras un 
saimnieciskās darbības izdevumus.

2. Tīkla izdevumi ir personāla, 
administratīvie, infrastruktūras un 
saimnieciskās darbības izdevumi, tostarp 
izdevumi, kas saistīti ar neatkarīga 
sekretariāta izveidi.

Pamatojums

Iestādei jābūt savam sekretariātam, kas īstenos visas ar Iestādes darbību saistītās 
administratīvās funkcijas.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valde sniedz atzinumu par Iestādes 
galīgajiem pārskatiem.

svītrots

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādē piemērojamos finanšu noteikumus 
sagatavo valde pēc apspriešanās ar 
Komisiju. Šie noteikumi var atšķirties no 
Komisijas Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 2343/2002 prasībām, ja Iestādes
darbības nodrošināšanai jāveic īpašas 
darbības un ja saņemts iepriekšējs 
Komisijas apstiprinājums.

Tīklam piemērojamos finanšu noteikumus 
sagatavo Tīkls pēc apspriešanās ar 
Komisiju. Šie noteikumi var atšķirties no 
Komisijas Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 2343/2002 prasībām, ja Tīkla darbības 
nodrošināšanai jāveic īpašas darbības un ja 
saņemts iepriekšējs Komisijas 
apstiprinājums.
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. pants svītrots
Krāpšanas apkarošanas pasākumi

1. Krāpšanas, korupcijas un citu 
nelikumīgu darbību apkarošanai Iestādē 
bez ierobežojumiem piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 
25. maija Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF).
2. Iestāde pievienojas Eiropas 
Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes 
un Eiropas Kopienu Komisijas 1999. gada 
25. maija Iestāžu nolīgumam par iekšējo 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF), un tā 
nekavējoties izdod attiecīgus noteikumus, 
kas attiecas uz visu Iestādes personālu.
3. Finansējuma lēmumos, nolīgumos un 
no tiem izrietošajos īstenošanas 
instrumentos nepārprotami paredz, ka 
vajadzības gadījumā Revīzijas palāta un 
OLAF var veikt pārbaudes uz vietas pie 
Iestādes izmaksāto līdzekļu saņēmēja, kā 
arī pie personāla, kas atbild par līdzekļu 
piešķiršanu.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc direktora ierosinājuma regulatoru 
padome var atļaut ieinteresētām 
personām novērot dažus iestādes darbību 
procesus.

svītrots
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par lēmumiem, ko Iestāde pieņēmusi 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
8. pantu, var sūdzēties ombudam vai 
ierosināt lietu Tiesā, attiecīgi ievērojot 
Līguma 195. un 230. pantā izklāstītos 
nosacījumus.

svītrots

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
48. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48. pants svītrots
Juridiskais statuss

1. Iestāde ir Kopienas struktūra ar 
juridiskas personas statusu.
2. Dalībvalstīs Iestādei ir visplašākā 
tiesību un rīcības spēja, ko saskaņā ar šo 
valstu tiesību aktiem piešķir juridiskām 
personām. Iestāde jo īpaši var iegādāties 
un pārdot kustamu un nekustamu 
īpašumu un būt puse tiesas procesos.
3. Iestādi pārstāv tās direktors.
4. Iestādes galvenā mītne atrodas [...].
Kamēr Iestādes telpas vēl nav iekārtotas, 
Aģentūra izmantos Komisijas telpas.
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Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. pants svītrots
Personāls

1. Uz Iestādes darbiniekiem, tostarp 
direktoru un galveno tīklu drošības 
speciālistu, attiecas Eiropas Kopienu 
ierēdņu Civildienesta noteikumi, Eiropas 
Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtība un noteikumi, 
kurus Eiropas Kopienas iestādes ir kopīgi 
pieņēmušas, lai piemērotu šos 
civildienesta noteikumus un 
nodarbināšanas kārtību.
2. Valde, vienojoties ar Komisiju, saskaņā 
ar Eiropas Kopienu ierēdņu Civildienesta 
noteikumu 110. pantā paredzēto kārtību 
pieņem vajadzīgos īstenošanas 
pasākumus.
3. Iestāde attiecībā uz personālu izmanto 
pilnvaras, kādas Eiropas Kopienu 
Civildienesta noteikumos paredzētas 
iecēlējiestādei un Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtībā —
iestādei, kura pilnvarota slēgt līgumus.
4. Valde var pieņemt noteikumus, kas ļauj 
nodarbināt Iestādē dalībvalstu norīkotos 
ekspertus.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50. pants svītrots
Privilēģijas un neaizskaramība

Uz Iestādi un tās personālu attiecas 
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Protokols par Eiropas Kopienu 
privilēģijām un imunitāti.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51. pants svītrots
Iestādes atbildība

1. Attiecībā uz nelīgumisku atbildību 
Iestāde atbilstīgi vispārīgiem principiem, 
kas kopēji dalībvalstu tiesību aktos, 
atlīdzina visus zaudējumus, kurus, pildot 
savus pienākumus, radījusi Iestāde vai tās 
darbinieki. Visi strīdi par šādu zaudējumu 
kompensāciju ir Eiropas Kopienu Tiesas 
kompetencē.
2. Iestādes darbinieku personisko 
finansiālo un disciplināro atbildību pret 
Iestādi nosaka ar atbilstīgajiem 
noteikumiem, ko piemēro Iestādes 
personālam.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
54.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54.a pants
Nacionālo regulatoru tīkls katru gadu 
sniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu 
par savu darbību.
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
55. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piecu gadu laikā pēc faktiskās darbības 
sākšanas un pēc tam reizi piecos gados
Komisija publicē vispārēju ziņojumu par 
pieredzi, kas gūta Iestādei darbojoties un 
veicot procedūras, kas noteiktas ar šo 
regulu. Vērtējums aptver Iestādes darba 
rezultātus un metodes saistībā ar Iestādes
mērķi, pilnvarām un uzdevumiem, kas 
noteikti šajā regulā un ikgadējās darba 
programmās. Novērtējumā ņemti vērā 
ieinteresēto personu uzskati, kas pausti 
Kopienas un valsts līmenī. Ziņojumu un 
visus saistītos priekšlikumus nosūtīs
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Piecu gadu laikā pēc faktiskās darbības 
sākšanas Komisija publicē vispārēju 
ziņojumu par pieredzi, kas gūta, Tīklam
darbojoties un veicot procedūras, kuras
noteiktas ar šo regulu. Vērtējums aptver 
Tīkla darba rezultātus un metodes saistībā 
ar Tīkla mērķi, pilnvarām un uzdevumiem, 
kas noteikti šajā regulā un Tīkla ikgadējās 
darba programmās. Novērtējumā ņemti 
vērā ieinteresēto personu uzskati, kas 
pausti Kopienas un dalībvalstu līmenī. 
Ziņojumu un visus saistītos priekšlikumus 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Ja novērtējuma ziņojums, kas iesniegts 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, liecina par 
to, ka, ņemot vērā ar iekšējā tirgus 
darbību saistītus objektīvus iemeslus, 
Tīkla darbība ir jāpagarina uz noteiktu 
laiku, Eiropas Parlaments un Padome 
saskaņā ar EK līguma 251. pantu drīkst
vienu reizi pagarināt Tīkla darbību uz 
laiku, kas nepārsniedz divus gadus. 
Tīkls pārtrauc darbību vēlākais piecus 
gadus pēc darbības sākšanas, ja vien 
Eiropas Parlaments un Padome 
nepagarina Tīkla darbību uz noteiktu 
laiku saskaņā ar EK līguma 251. pantu 
un pamatojoties uz Komisijas objektīvo 
pamatojumu.

Pamatojums

Regulā ir jāatspoguļo pārejas pasākumi attiecībā uz elektronisko sakaru jomas iepriekšējo 
regulējumu, kurus, iespējams, aizstās vispārējās konkurences tiesības. Turpināmības 
klauzulas ieviešana būtu praktisks solis ceļā uz noteikumu atcelšanu, dodot tirgus 
dalībniekiem mājienus, kas atbilst investīciju veicināšanas politikas mērķiem.

Grozījums Nr. 70
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Regulas priekšlikums
56. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

56. pants svītrots
Pārejas noteikumi

1. Iestāde 2011. gada 14. martā uzņemas 
atbildību par visām darbībām, ko pirms 
minētās dienas veica Eiropas Tīklu un 
Informācijas drošības aģentūra un kas ir 
šis regulas darbības jomā.
2. Eiropas Tīklu un Informācijas drošības 
aģentūras līdzdalību kustamo īpašumu 
pārvaldībā iepriekš 1. punktā minētajā 
dienā nodod iestādei no minētās dienas.

Pamatojums

Ar drošības jautājumiem jau efektīvi nodarbojas Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūra, tādēļ šiem jautājumiem nebūtu jāietilpst Iestādes kompetencē.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestāde

Atsauces COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu ITRE
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