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ĪSS PAMATOJUMS

Mūsdienu sabiedrībā telekomunikāciju nozare mainās ar katru dienu. Novecojušie saziņas veidi 
izzūd, bet jaunie saziņas līdzekļi kļūst par neatņemamu mūsu jaunā dzīvesveida sastāvdaļu un 
nosaka mūsu sociālo uzvedību. Tas ir tehnoloģisks, ekonomisks, kā arī sociāls un ar kultūru 
saistīts process. Referents vēlas akcentēt divus politikas aspektus. Pirmkārt, piekļuvei 
elektroniskajiem sakariem jābūt vispārējai un demokrātiskai, un ikvienam ir tiesības saņemt š
ādus pakalpojumus. Otrkārt, mūsdienu elektroniskajā saziņā parādās jauns saturs, un mēs vairs 
nevaram atgriezties “Gūtenberga galaktikā”. Tomēr cilvēces kultūrvēsturiskais un izglītojošais 
mantojums ir jāsaglabā un jānodod mantojumā nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunas 
elektroniskās saziņas iespējas. Komiteja dara visu iespējamo, lai līdzsvarotu moderno tehnolo
ģiju un tradicionālās kultūras vērtības, un aicina visus rīkoties tāpat.

Komisija ierosina veidot jaunu iestādi (Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādi — EECMA), 
lai tā ciešā sadarbībā ar valsts regulatīvajām iestādēm (NRA) pārvarētu grūtības, kādas pašlaik 
vērojamas elektronisko sakaru iekšējā tirgū. Plānots, ka jaunā iestāde pārņems funkcijas, ko l
īdz šim veica 2004. gadā Komisijas izveidotā Eiropas Regulatoru grupa (ERG). Tā pildīs daž
ādus konsultēšanas un uzraudzības pienākumus, tās pārziņā būs arī jautājumi par tīkla un 
informācijas drošību. Pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu tika ierosināts Eiropas 
Elektronisko sakaru regulatoru organizāciju (BERT) aizstāt ar EECMA. BERT veic līdzīgas 
funkcijas kā EECMA, bet nerisina jautājumus, kas saistīti ar tīkla un informācijas drošību.

Tomēr referents pievēršas tikai tiem aspektiem, par kuriem ir atbildīga Kultūras un izglītības 
komiteja. Referents nevēlas iejaukties citos jautājumos, kuri nav referenta pārstāvētās 
komitejas kompetencē. Tādēļ šajā atzinumā nav izteikts viedoklis saistībā ar diskusijām par 
EECMA un BERT.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģ
ētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(16) Iestādes darbam jābūt pakārtotam 
valsts un Kopienas centieniem, un tādēļ iest
ādei jāveic uzdevumi, pilnībā sadarbojoties 
ar valsts pārvaldes iestādēm un Komisiju, 
un jābūt gatavai kontaktēties ar nozares p
ārstāvjiem, patērētāju grupām un citām 
atbilstīgajām ieinteresētajām personām.

(16) Iestādes darbam jābūt pakārtotam 
valsts un Kopienas centieniem, un tādēļ iest
ādei jāveic uzdevumi, pilnībā sadarbojoties 
ar valsts pārvaldes iestādēm un Komisiju, 
un jābūt gatavai kontaktēties ar nozares p
ārstāvjiem, patērētāju grupām, kultūras 
interešu grupām un citām atbilstīgajām 
ieinteresētajām personām.

Pamatojums

Atvērtība nozīmē to, ka jākontaktējas ar dažādām kultūras interešu grupām, jo tās var sniegt 
būtisku informāciju arī par kultūras dažādības jautājumiem saistībā ar atļauju izsniegšanas k
ārtību attiecībā uz Eiropas pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Saistībā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 
Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) 
Komisija var lūgt Iestādes neatkarīgo 
ekspertu padomu par radiofrekvenču 
izmantošanu Kopienā. Šī padomdošana var 
ietvert īpašu tehnisko izpēti, kā arī
ekonomiskās vai sociālās ietekmes novērt
ējumu un analīzi, kas saistīta ar frekvenču 
politikas pasākumiem. Tā var ietvert arī jaut
ājumus, kas saistīti ar Lēmuma 
Nr. 676/2002/EK 4. panta īstenošanu, ja 
Iestādei var prasīt dot padomu Komisijai 
par rezultātiem, kas sasniegti, Komisijai 
pilnvarojot Eiropas Pasta un elektronisko 
sakaru pārvalžu konferenci (CEPT).

(21) Saistībā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi 
radiofrekvenču spektra politikai Eiropas 
Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) 
Komisija var lūgt Iestādes neatkarīgo 
ekspertu padomu par radiofrekvenču 
izmantošanu Kopienā. Šī padomdošana var 
ietvert īpašu tehnisko izpēti, kā arī
ekonomiskās vai sociālās ietekmes novērt
ējumu, īpaši pievēršoties ietekmei uz kult
ūru un izglītību, un analīzi, kas saistīta ar 
frekvenču politikas pasākumiem. Tā var 
ietvert arī jautājumus, kas saistīti ar L
ēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta īsteno
šanu, ja Iestādei var prasīt dot padomu 
Komisijai par rezultātiem, kas sasniegti, 
Komisijai pilnvarojot Eiropas Pasta un 
elektronisko sakaru pārvalžu konferenci 
(CEPT).

Pamatojums

Frekvenču pārvaldības sociālās ietekmes novērtējumā īpaša uzmanība jāpievērš ietekmei uz 
kultūru un izglītību, kā noteikts Komisijas paziņojumā par ietekmes novērtēšanu 
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(COM(2002)276).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Iestādei jāsekmē labāka regulējuma 
prakses izstrādāšana un konsekvence 
elektronisko sakaru nozares regulējuma 
piemērošanā, veicinot informācijas apmaiņu 
starp valsts iestādēm un atbilstīgu inform
āciju darot viegli pieejamu sabiedrībai. Iest
ādei jābūt iespējai risināt ekonomiskus un 
tehniskus jautājumus un piekļūt visjaun
ākajai informācijai, kas ir pieejama, lai var
ētu pievērsties saimnieciskiem un 
tehniskiem uzdevumiem, kurus liks veikt att
īstībā esoša informācijas sabiedrība, piem
ēram, tādās jomās kā tīkla un informācijas 
drošība un radiofrekvenču identifikācijas ier
īces.

(27) Iestādei jāsekmē labāka regulējuma 
prakses izstrādāšana un konsekvence 
elektronisko sakaru nozares regulējuma 
piemērošanā, veicinot informācijas apmaiņu 
starp valsts iestādēm un atbilstīgu inform
āciju darot viegli pieejamu un saprotamu
sabiedrībai. Iestādei jābūt iespējai risināt 
ekonomiskus un tehniskus jautājumus un 
piekļūt visjaunākajai informācijai, kas ir 
pieejama, lai varētu pievērsties 
saimnieciskiem un tehniskiem uzdevumiem, 
kurus liks veikt attīstībā esoša informācijas 
sabiedrība, piemēram, tādās jomās kā tīkla 
un informācijas drošība un radiofrekvenču 
identifikācijas ierīces.

Pamatojums

Ņemot vērā to, cik sarežģīti ir reglamentējošie noteikumi elektronisko sakaru nozarē, inform
ācijai, kuru sniedz sabiedrībai, jābūt kodolīgai un saprotamai, lai cilvēki bez profesionālām 
zināšanām spētu to saprast. Tas varētu noderēt arī kā izglītojošs līdzeklis, ar ko uzlabot 
Eiropas pilsoņu informētību par elektronisko sakaru nozari.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49a) Veidojot Eiropas Elektronisko 
sakaru tirgus iestādi, Komisijai jānodro
šina subsidiaritātes principa ievērošana.

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādes ir tuvāk problēmām un līdz ar to katrā situācijā var labāk izvēlēties 
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risinājumu. Turklāt ekonomiskie risinājumi galvenokārt ir balstīti uz ekonomiskajiem mode
ļiem, kas nav pilnīgi precīzi un tiek mainīti. Tādēļ risinājumu īstenošanai ir jāaicina tie, kas 
ir tuvāk tirgum, citiem vārdiem, valsts iestādes.

Grozījums Nr. 5

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 Iestāde sniedz padomu 
Komisijai un veic pētījumus un analīzi 
galvenokārt par tehniskiem un 
ekonomiskiem aspektiem un par ietekmi uz 
kultūru un izglītību saistībā ar
radiofrekvenču izmantošanu 
elektroniskajiem sakariem Kopienā.

Pamatojums

Frekvenču pārvaldības sociālās ietekmes novērtējumā īpaša uzmanība jāpievērš ietekmei uz 
kultūru un izglītību, kā noteikts Komisijas paziņojumā par ietekmes novērtēšanu 
(COM(2002)0276).
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