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Grozījums Nr. 76
Sharon Bowles

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 Eiropas 
Telekomunikāciju regulatoru 
organizācija (BERT), un tā ir iestāde, 
kuras pienākumi izklāstīti šajā regulā.

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzīgs izveidot tirgus iestādi, un tā jāaizstāj ar padomdevēju komiteju, kas ir 
paredzēta 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.

Grozījums Nr. 77
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – e) punkts

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

Or. en

Pamatojums

Iestādei nevar piešķirt drošības nodrošināšanas pilnvaras, kuras jau efektīvi pilda Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA).
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Grozījums Nr. 78
Sharon Bowles

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) konkrētu valstu tirgus analīze atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
16. pantam, sadarbojoties ar attiecīgām 
valsts pakalpojumu regulējošām iestādēm;

Or. en

Pamatojums

Tirgus analīzi efektīvāk var veikt valsts pakalpojumu regulējošās iestādes, tādēļ ir vēlama 
sadarbība.

Grozījums Nr. 79
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
6. pants

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 Iestādei veikt īpaša 
konkrēta tirgus analīzi dalībvalstī, Iestāde 
veic tirgus analīzi, sadarbojoties ar 
attiecīgu valsts pakalpojumu regulējošu 
iestādi. Tās sniedz kopīgu atzinumu, kuru 
obligāti pārrauga iestāde, un vajadzīgo 
informāciju Komisijai, tostarp par 
sabiedriskās apspriešanas un tirgus analīzes 
rezultātiem. Ja iestāde un valsts 
pakalpojumu regulējošā iestāde konstatē, 
ka konkurence šajā tirgū nav pilnvērtīga, 
pēc sabiedriskās apspriešanas tā atzinumā 
iekļauj pasākuma projektu, norādot 
uzņēmumus, ko uzskata par tādiem, kuri 
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jāatzīst par uzņēmumiem, kam ir būtiska 
ietekme minētajā tirgū, un atbilstīgos 
pienākumus, kas jāuzliek.

2. Attiecīgā gadījumā pirms atzinuma 
sniegšanas Komisijai Iestāde var 
apspriesties ar valsts konkurences 
iestādēm.

2. Attiecīgā gadījumā pirms atzinuma 
sniegšanas Komisijai Iestāde var 
apspriesties ar valsts konkurences 
iestādēm.

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

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

Or. en

Pamatojums

Tirgus analīzes var veikt efektīvāk tieši iesaistot valsts pakalpojumu regulējošas iestādes. 
iestādei jāpārrauga analīzes veikšanas process, un tā ir kompetenta sniegt ieteikumus. 

Grozījums Nr. 80
Sharon Bowles

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 attiecīgā 
gadījumā sniedz padomu Komisijai un
Radiofrekvenču spektra politikas grupai  
saistībā ar Iestādes kompetencē esošajiem, 
ja šie jautājumi ietekmē vai tos ietekmē
radiofrekvenču izmantošana
elektroniskajiem sakariem Kopienā.
Iestāde strādā, attiecīga gadījumā cieši 
sadarbojoties Radiofrekvenču spektra 
politikas grupu.

Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā Radiofrekvenču spektra politikas grupas kompetence attiecībā uz jautājumiem par 
spektru, bet attiecīgā gadījumā Iestādei jāveic sadarbība un jāsniedz atbalsts.
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Grozījums Nr. 81
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc pieprasījuma Iestāde sniedz 
padomu Komisijai par to, kā izstrādāt 
kopējās politikas mērķus, kas minēti 
Lēmuma Nr. 676/2002/EK
(Radiofrekvenču spektra lēmums) 6. panta 
3. punktā, ja tie attiecas uz elektronisko 
sakaru nozari.

3. Komisija var pieprasīt, lai Iestāde 
sniedz padomu Radiofrekvenču spektra 
politikas grupai par to, kā izstrādāt kopējās 
politikas mērķus, kas minēti Lēmuma 
Nr. 676/2002/EK (Radiofrekvenču spektra 
lēmums) 6. panta 3. punktā, ja tie attiecas 
uz elektronisko sakaru nozari.

Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā Radiofrekvenču spektra kompetence attiecībā uz jautājumiem par spektru, bet 
attiecīgā gadījumā Iestādei jāveic sadarbība un jāsniedz atbalsts.

Grozījums Nr. 82
Sharon Bowles

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. 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 
tīklu un pakalpojumu regulatīvo darbību 
jomā.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 83
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes ieņēmumus veido: 1. Iestādes ieņēmumi ir šādi:
(a) maksājumi par Iestādes 
pakalpojumiem,

(a) vienu trešdaļu no ikgadējā 
finansējuma maksā tieši kā Kopienas 
subsīdiju, kas ir iegrāmatota EK vispārējā 
budžeta attiecīgā izdevumu kategorijā, kā 
nolēma budžeta lēmējinstitūcija, saskaņā 
ar 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 ir 
valsts pakalpojumu regulējošas iestādes 
tiešas iemaksas. No dalībvalstīm tiek 
prasīts nodrošināt, ka valsts pakalpojumu 
regulējošas iestādes rīcībā ir pietiekami 
finanšu un cilvēkresursi, lai veiktu 
Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru 
organizācijas tām uzdotos uzdevumus un 
nodrošinātu pienācīgu finansējumu šai 
organizācijai. Dalībvalstis konkrēti 
nosaka budžeta pozīciju, kura valsts 
pakalpojumu regulējošām iestādēm 
turpmāk jāizmanto, lai nodrošinātu  
Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru 
organizācijas resursus no to gada 
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 
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pārvaldes iestāžu iemaksas.

Or. en

Pamatojums

Iestādei nevar būt pilnvarota vākt  nodevas. Iestāde galvenokārt jāfinansē no dalībvalstu 
finansu līdzekļiem, lai nodrošinātu tās patiesu neatkarību Komisijas.

Grozījums Nr. 84
Sharon Bowles

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.

Trīs gadu laikā pēc faktiskās darbības 
sākšanas un pēc tam reizi trijos 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.

Reizi sešos gados Eiropas Parlaments, 
Komisija un Padome, ņemot vērā 
vispārējos ziņojumus, novērtē, vai Iestāde 
ir īstenojusi tās reglamentējošās 
konverģences mērķus un vai tirgus var 
darboties bez tās reglamentējošās 
pārraudzības.  Iestāde tiek vai nu 
likvidēta, vai arī tās pilnvaras tiek 
pagarinātas uz turpmākiem sešiem 
gadiem, ja par to tiek panākta vienošanās.

Or. en
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Pamatojums

Tā ir tehnoloģiju joma, kas ļoti strauji attīstās, un tādēļ pārbaude jāveic biežāk nekā vienu 
reizi viena pilnvaru termiņa laikā. Ir vēlams saistīt Iestādes pilnvaru saglabāšanu ar 
vispārējiem ziņojumiem, jo tajos tiek novērtēts Iestādes veikums. 
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