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ĪSS PAMATOJUMS

Lai Eiropas Savienībā veicinātu efektīva vienota elektronisko sakaru tirgus izveidi, Komisija 
ierosina dibināt jaunu, neatkarīgu iestādi, kas cieši sadarbosies ar valsts regulatīvajām 
iestādēm un Komisiju. Jaunajai iestādei, kas būs Eiropas Parlamenta pakļautībā, būs 
regulatoru valde, kuru veidos visu ES dalībvalstu valsts regulatīvo iestāžu vadītāji.

Jaunā iestāde sniegs Komisijai ekspertu konsultācijas, uzlabos ES likumu piemērošanas 
konsekvenci un darbosies kā ES mēroga centrs, kurā strādās eksperti elektronisko sakaru tīklu 
un pakalpojumu jomā. Jaunā iestāde pārņemtu arī Eiropas Tīkla un informācijas drošības 
aģentūras (ETIDA) funkcijas, tādējādi atrisinot daudzas no problēmām, kas konstatētas 
ETIDA darbā.

Priekšlikuma 38. panta 10. punktā ir paredzēts, ka Eiropas Parlaments apstiprina budžeta 
izpildi.

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 
un izplatītu kvalitatīvu informāciju, tās 
procedūras un darbības metodes būtu 
pārskatāmas, un tā būtu neatlaidīga 
uzticēto uzdevumu izpildē.

(12) Tādēļ jāizveido jauna Kopienas 
struktūra, pamatojoties uz Eiropas 
Regulatoru grupu (ERG) (še turpmāk —
„Iestāde”), kuras darbība ir uzlabota. 
Iestāde, palīdzot Komisijai un valsts 
pārvaldes iestādēm, sekmētu iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu. Tā darbotos kā 
references centrs un baudītu uzticību, jo 
būtu neatkarīga, sniegtu kvalitatīvus 
padomus un izplatītu kvalitatīvu 
informāciju, tās procedūras un darbības 
metodes būtu pārskatāmas, un tā būtu 
neatlaidīga uzticēto uzdevumu izpildē.
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Pamatojums

Nav vajadzības veidot jaunu aģentūru. Tā vietā ir jāizveido tāda iestāde kā uzlabota ERG, 
kuras darbības noteikumi ir nostiprināti ES tiesību aktos. Eiropas Kopienu Tiesas Lielās 
palātas 2006. gada 2. maija spriedumā lietā C-217/04 Apvienotā Karaliste/Parlaments un 
Padome norādīts, ka Kopienas iestādi var izveidot, pamatojoties uz 95. pantu. Šā panta 
noteikumi ir pietiekams pamatojums, lai ERG dotu lielākas pilnvaras, piešķirot tai juridiskas 
personas statusu un neatkarību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Iestādei jābūt Eiropas mēroga 
centram, kurā strādā eksperti tīklu un 
informācijas drošības jautājumos un kurš 
dod norādījumus un padomus Eiropas 
Parlamentam, Komisijai vai 
kompetentajām struktūrām, kuras 
izraudzījušās dalībvalstis. Sabiedrībai pati 
svarīgākā un ES elektronisko sakaru tīklu 
un pakalpojumu regulējumā ļoti svarīga 
joprojām ir sakaru tīklu un informācijas 
sistēmu drošība un elastīgums. Ir risks, ka 
netraucētu iekšējā tirgus darbību apdraud 
neviendabīga to ar drošību saistīto 
noteikumu piemērošana, kuri izklāstīti 
pamatdirektīvā un īpašajās direktīvās. 
Iestādes atzinums, kurā pēc Komisijas un 
dalībvalstu pieprasījuma dots tehnisks 
padoms, nodrošinātu minēto direktīvu 
konsekventu piemērošanu valsts līmenī.

(24) ETIDA, kuras pilnvaru termiņš ir 
pagarināts, jābūt Eiropas mēroga centram, 
kurā strādā eksperti tīklu un informācijas 
drošības jautājumos un kurš dod 
norādījumus un padomus Eiropas 
Parlamentam, Komisijai vai 
kompetentajām struktūrām, kuras 
izraudzījušās dalībvalstis. Sabiedrībai pati 
svarīgākā un ES elektronisko sakaru tīklu 
un pakalpojumu regulējumā ļoti svarīga 
joprojām ir sakaru tīklu un informācijas 
sistēmu drošība un elastīgums. Ir risks, ka 
netraucētu iekšējā tirgus darbību apdraud 
neviendabīga to ar drošību saistīto 
noteikumu piemērošana, kuri izklāstīti 
pamatdirektīvā un īpašajās direktīvās. 
Atzinums, ko sniedz ETIDA, kuras 
pilnvaru termiņš ir pagarināts un kura 
ietilpst gan Informācijas sabiedrības un 
mediju ģenerāldirektorātā, gan 
Tiesiskuma, brīvības un drošības 
ģenerāldirektorātā, un kurā pēc Komisijas 
un dalībvalstu pieprasījuma dots tehnisks 
padoms, nodrošinātu minēto direktīvu 
konsekventu piemērošanu valsts līmenī.

Pamatojums

ETIDA pilnvaru laiks beidzas 2009. gadā, un, ja kāda cita iestāde nepārņems tās pašreizējos 
pienākumus, nebūs iespējams pārraudzīt un pienācīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar 
Eiropas tīklu un informācijas drošību. Turklāt pašlaik notiek ETIDA otrā izvērtēšana. Galīgo 
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lēmumu par ETIDA nākotni varēs pieņemt tikai pēc šīs izvērtēšanas rezultātu saņemšanas.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants — 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiek izveidota Eiropas Elektronisko 
sakaru tirgus iestāde, kuras pienākumi 
izklāstīti šajā regulā.

1. Tiek izveidota uzlabota ERG —
Iestāde —, kuras pienākumi izklāstīti šajā 
regulā.

Pamatojums

Nav vajadzības veidot jaunu aģentūru. Tā vietā ir jāizveido tāda iestāde kā uzlabota ERG, 
kuras darbības noteikumi ir nostiprināti ES tiesību aktos. Eiropas Kopienu Tiesas Lielās 
palātas 2006. gada 2. maija spriedumā lietā C-217/04 Apvienotā Karaliste/Parlaments un 
Padome norādīts, ka Kopienas iestādi var izveidot, pamatojoties uz 95. pantu. Šā panta 
noteikumi ir pietiekams pamatojums, lai ERG dotu lielākas pilnvaras, piešķirot tai juridiskas 
personas statusu un neatkarību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
38. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktors sagatavo gada pārskatu par 
Iestādes darbību, kā arī ticamības 
apliecinājumu. Šie dokumenti ir 
jāpublisko.

Pamatojums

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, katras aģentūras direktors lemj par darbības 
pārskata un ticamības apliecinājuma sagatavošanu. Tādēļ daži direktori šos dokumentus 
sagatavo, bet daži ne. Lai ievērotu konsekvenci, būtu vēlams, lai dokumentus sagatavotu visi 
direktori.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38.a pants
Iekšējās kontroles sistēmas

Komisijas iekšējais revidents atbild par 
Iestādes iekšējās kontroles sistēmu 
revīziju.

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai precizētu atbildību par revīziju.

Grozījums Nr. 6

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.

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

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai terminoloģija būtu saskaņota gan šajā priekšlikumā, gan nesenajos 
priekšlikumos par kopuzņēmumiem.
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