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Grozījums Nr. 86
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/21/EK 
par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva), Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīvas 2002/19/EK par piekļuvi 
elektronisko komunikāciju tīkliem un ar 
tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju 
savienojumu (piekļuves direktīva), Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Direktīvas 2002/20/EK par 
elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu atļaušanu (atļauju 
izsniegšanas direktīva), Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīvas 2002/22/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā 
uz elektronisko sakaru tīkliem un 
pakalpojumiem (universālā pakalpojuma 
direktīva) un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 12. jūlija 
Direktīvas 2002/58/EK par personas datu 
apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
elektronisko komunikāciju nozarē 
(direktīva par privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) (še turpmāk kopā —
pamatdirektīva un īpašās direktīvas”) 
mērķis ir izveidot Kopienā iekšējo 
elektronisko sakaru tirgu, vienlaikus 
lielākas konkurences dēļ nodrošinot lielus 
ieguldījumus, inovācijas un patērētāju 
aizsardzību.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/21/EK 
par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva), Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīvas 2002/19/EK par piekļuvi 
elektronisko komunikāciju tīkliem un ar 
tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju 
savienojumu (piekļuves direktīva), Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
7. marta Direktīvas 2002/20/EK par 
elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu atļaušanu (atļauju 
izsniegšanas direktīva), Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīvas 2002/22/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā 
uz elektronisko sakaru tīkliem un 
pakalpojumiem (universālā pakalpojuma 
direktīva) un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 12. jūlija 
Direktīvas 2002/58/EK par personas datu 
apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
elektronisko komunikāciju nozarē 
(direktīva par privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) (še turpmāk kopā —
pamatdirektīva un īpašās direktīvas”), kā 
arī ES iestāžu pieņemtās nostājas, tostarp 
Eiropas Parlamenta rezolūcijas par 
patērētāju uzticēšanos digitālajai videi1,
mērķis ir izveidot Kopienā iekšējo 
elektronisko sakaru tirgu, vienlaikus 
lielākas konkurences dēļ nodrošinot lielus 
ieguldījumus, inovācijas un patērētāju 
aizsardzību.
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1Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0287.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Iestādei jāpalīdz Komisijai, 
sagatavojot gada pārskatu par dalībvalstu 
pasākumiem, kas veikti, lai iedzīvotājus 
informētu par vienu Eiropas neatliekamās 
palīdzības numuru 112 un tā izmantošanu. 
Iestāde gada pārskatā parasti norāda, kāda 
ir labākā praksi un vēl palikušās vājās 
vietas, un palīdz uzlabot Eiropas Savienībā 
ceļojošo iedzīvotāju aizsardzības un 
drošības līmeni.

(20) Iestādei jāpalīdz Komisijai, 
sagatavojot gada pārskatu par iedzīvotāju 
zināšanām par vienu Eiropas neatliekamās 
palīdzības numuru 112 un tā izmantošanu. 
Iestāde gada pārskatā parasti norāda, kāda 
ir labākā praksi un vēl palikušās vājās 
vietas, un palīdz uzlabot Eiropas Savienībā 
ceļojošo iedzīvotāju aizsardzības un 
drošības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Globālie  telekomunikāciju 
pakalpojumi ir atsevišķs gadījums, kad 
būtu nepieciešams saskaņot nosacījumus 
atļauju piešķiršanai. Ir vispāratzīts, ka 
šādi pakalpojumi, kurus veido 
uzņēmējdarbības datu  un balss 
pakalpojumu pārvaldība 
daudznacionāliem uzņēmumiem, kuri ir 
izvietoti dažādās valstīs, pēc būtības ir 
pārrobežu un tiek sniegti visā Eiropā. 
Iestādei ir jāizstrādā kopēja 



AM\723497LV.doc 5/22 PE406.113v01-00

LV

reglamentējoša pieeja, lai integrēti, 
nepārtraukti pakalpojumi var sniegt 
saimniecisku labumu visiem Eiropas 
reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dod padomu tirgus dalībniekiem un 
valsts pārvaldes iestādēm regulējuma 
jautājumos,

(c) dod padomu tirgus dalībniekiem 
(tostarp patērētājiem un patērētāju 
organizācijām) un valsts pārvaldes 
iestādēm regulējuma jautājumos,

Or. cs

Grozījums Nr. 90
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) apmainās ar pieredzi un veicina 
jauninājumus Eiropas tirgū;

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver BERT nozīme jauninājumu veicināšanā Eiropā, jo jauninājumi ir arī patērētāju 
interesēs.



PE406.113v01-00 6/22 AM\723497LV.doc

LV

Grozījums Nr. 91
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) dod padomu un sniedz palīdzību 
tirgus dalībniekiem un valsts pārvaldes 
iestādēm attiecībā uz pirātisma un 
drošības jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver BERT nozīme datu drošības palielināšanā  un saistību stiprināšanā, lai ievērotu 
autortiesības un ar tām saistītās tiesības.

Grozījums Nr. 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
3. pants – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) palīdz dalībvalstīm un valsts pārvaldes 
iestādēm jautājumos, kas attiecas uz to 
telekomunikāciju sistēmu sadarbspēju, 
kuras izmanto avārijas dienesti, jo īpaši 
lielās ārkārtējās situācijās un katastrofās, 
un lai izveidotu iedzīvotāju brīdināšanas 
un trauksmes izziņošana komunikāciju 
sistēmu, kas paredzēts Direktīvas 
2002/22/EC 26.a pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 93
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
3. pants – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) izstrādā kopēju reglamentējošu 
nostāju par Eiropas pakalpojumiem, 
piemēram, globālajiem telekomunikāciju 
pakalpojumiem, lai uzlabotu dalībvalstu 
reglamentējošo noteikumu saskaņotību;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Zuzana Roithová

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 iestāde
(BERT) („Iestāde”), kuras pienākumi 
izklāstīti šajā regulā.

Or. cs

Šis grozījums ir paredzēts tekstam čehu valodā (attiecas uz vārda „úřad” lietošanu) un tiek 
piemērots visā tekstā. Ja šo grozījumu pieņems, būs jāveic izmaiņas visā dokumentā.)

Grozījums Nr. 95
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde jo īpaši sekmē pamatdirektīvas 
un īpašo direktīvu noteikumu saskaņotu 
piemērošanu, palīdzot Komisijai sagatavot 
ieteikumus vai lēmumus, kas Komisijai 

2. Iestāde jo īpaši sekmē pamatdirektīvas 
un īpašo direktīvu noteikumu saskaņotu 
piemērošanu, kā arī ņem vērā ES iestāžu 
pieņemtās nostājas, palīdzot Komisijai
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jāpieņem saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
19. pantu.

sagatavot ieteikumus vai lēmumus, kas 
Komisijai jāpieņem saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
19. pantu.

Or. cs

Grozījums Nr. 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) efektīvi īsteno sadarbspējīgas 
telekomunikāciju sistēmas avārijas 
dienestiem, kā arī komunikāciju sistēmas 
iedzīvotāju brīdināšanai un trauksmes 
izziņošanai, kas paredzēts Direktīvas 
2002/22/EK 26. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – p daļa – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) saskaņoti nosacījumi par atļauju 
piešķiršanu Eiropas pakalpojumiem, 
piemēram, globālajiem elektronisko 
sakaru pakalpojumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 98
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iestāde pēc pieprasījuma sniedz 
Komisijai visu pieejamo informāciju, lai 
izpildītu uzdevumus, kas minēti no 1. līdz 
4. punktam.

5. Iestāde pēc pieprasījuma sniedz 
Komisijai visu pieejamo informāciju, lai 
izpildītu uzdevumus, kas minēti 1. un 
2. punktā.

Or. cs

Grozījums Nr. 99
Zuzana Roithová

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

Or. cs

Grozījums Nr. 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas neatliekamās palīdzības 
numura 112 ieviešana

Avārijas dienestu telekomunikācijas

1. Iestāde sagatavo gada pārskatu par 
pasākumiem, ko veikušas dalībvalstis, lai 
informētu iedzīvotājus par vienu Eiropas 

1. Iestāde sagatavo gada pārskatu par viena
Eiropas neatliekamās palīdzības numura 
ieviešanu, ko veikušas dalībvalstis, kā arī 
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neatliekamās palīdzības numuru 112 un tā 
izmantošanu, pamatojoties uz informāciju, 
kas saņemta saskaņā ar 
Direktīvas 2002/22/EK (universālā 
pakalpojuma direktīva) 26. panta
4. punktu. Šā pārskata rezultātus iekļauj 
gada ziņojumā, kas minēts 21. panta 
2. punktā.

par iedzīvotāju zināšanām par šādu 
numuru un tā izmantošanu, pamatojoties 
uz neatkarīgu iestāžu novērtējumiem, kas 
veikti saskaņā ar Direktīvas 2002/22/EK 
26. panta 6. punktu. Šā pārskata rezultātus 
iekļauj gada ziņojumā, kas minēts 
21. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 
sniedz Komisijai atzinumu par tehniskiem 
jautājumiem saistībā ar Eiropas 
neatliekamās palīdzības numura 112 
ieviešanu atbilstīgi Direktīvas 2002/22/EK 
(universālā pakalpojuma direktīva) 
26. pantam.

2. Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 
sniedz Komisijai  atzinumus par 
tehniskiem jautājumiem saistībā ar:

(a) Eiropas neatliekamās palīdzības numura 
112 ieviešanu atbilstīgi Direktīvas 
2002/22/EK 26. pantam;
(b) sadarbspējas jautājumiem attiecībā uz 
telekomunikāciju sistēmām, kas 
paredzētas avārijas dienestiem;
(c) ES mēroga telekomunikāciju sistēma 
iedzīvotāju brīdināšanai un trauksmes 
izziņošanai, kas paredzēts Direktīvas 
2002/22/EK 26.a pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) organizējot vai veicinot apmācību visos 
elektronisko sakaru jautājumos.

(c) organizējot vai veicinot apmācību valsts 
pārvaldes iestādēm, citām valsts 
administratīvajām struktūrām vai ES 
iestādēm  visos elektronisko sakaru 
jautājumos.

Or. cs

Grozījums Nr. 103
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde šādu informāciju publicē viegli 
pieejamā veidā.

3. Iestāde šādu informāciju publicē viegli 
pieejamā veidā, kura pieejama arī attālā 
piekļuvē.

Or. cs

Grozījums Nr. 104
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis dara publiski pieejamu 
reģistru, kas ir kopējs piekļuves punkts 
informāciju sniegšanai par frekvenču 
spektra izmantošanu dalībvalstīs, lai 
saskaņoti nodrošinātu pieejamību 
informācijai par radiofrekvenču 
izmantošanu Kopienā. Informāciju par 

svītrots



PE406.113v01-00 12/22 AM\723497LV.doc

LV

radiofrekvenču izmantošanu dalībvalstis 
sniedz regulāri un pēc Iestādes 
pieprasījuma. Iestāde atbild par reģistra 
publicēšanu un pārvaldību. Reģistrā ir 
informācija, kas norādīta šis Regulas 
pielikumā, kā arī cita informācija, ko 
Iestāde uzskata par lietderīgu. Komisija 
var pieņemt īstenošanas pasākumus, lai 
pielikumu pielāgotu tehnikas vai tirgus 
attīstībai. Minētos pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisko elementu 
grozīšanai, pieņem saskaņā ar 54. panta 
3. punktā minēto procedūru.

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.

Or. cs

Grozījums Nr. 105
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde publicē tādu gada ziņojumu par 
tendencēm, tostarp patērētāju jautājumiem, 
elektronisko sakaru nozarē, kurā norāda, 
kādi šķēršļi vēl pārvarami, lai varētu 
pabeigt vienotā elektronisko sakaru tirgus 
izveidošanu. Ziņojumā ietver arī pārskatu 
un analīzi informācijai par valsts 
pārsūdzības procedūrām, ko dalībvalstis 
sniedz saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 4. panta 3. punktu, un 

2. Iestāde publicē tādu gada ziņojumu par 
tendencēm, tostarp patērētāju jautājumiem, 
arī par tiem, kas saistīti ar nepietiekamu 
patērētāju izpratni, un citām problēmām, 
kas inter alia minētas Eiropas Parlamenta 
rezolūcijā par patērētāju uzticēšanos 
digitālajai videi,  elektronisko sakaru 
nozarē, kurā norāda, kādi šķēršļi vēl 
pārvarami, lai varētu pabeigt vienotā 
elektronisko sakaru tirgus izveidošanu. 
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informācijai par to, cik lielā mērā 
dalībvalstīs izmanto procedūras strīdu 
izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, kuras 
minētas Direktīvas 2002/22/EK (universālā 
pakalpojuma direktīva) 34. pantā.

Ziņojumā ietver arī pārskatu un analīzi 
informācijai par valsts pārsūdzības 
procedūrām, ko dalībvalstis sniedz saskaņā 
ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
4. panta 3. punktu, un informācijai par to, 
cik lielā mērā dalībvalstīs izmanto 
procedūras strīdu izšķiršanai ārpustiesas 
kārtībā, kuras minētas 
Direktīvas 2002/22/EK (universālā 
pakalpojuma direktīva) 34. pantā. Tās 
ziņojuma daļas, kas attiecas uz 
jautājumiem, kuri ietekmē patērētājus, 
tostarp mazumtirdzniecības tarifu 
salīdzinājumi, jāpublicē patērētājiem 
viegli pieejamā veidā Iestādes tīmekļa 
vietnē.

Or. cs

Grozījums Nr. 106
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūrai ir Aģentūrai ir

(a) valde, (a) regulatoru padome,

(b) regulatoru padome, (b) izpildvalde,

(c) direktors, (c) izpilddirektors, 

(d) galvenais tīkla drošības speciālists,

(e) pastāvīga ieinteresēto personu grupa,

(f) apelācijas padome.

Or. cs
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Grozījums Nr. 107
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
26. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

5. Katru gadu līdz 30. septembrim
regulatoru padome, apspriežoties ar 
Komisiju pieņem Iestādes nākamā gada 
darba programmu un nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai. 
Darba programmas pieņemšana neietekmē 
gadskārtējo budžeta procedūru.

Or. cs

(Šis grozījums saskaņo tulkojumu čehu valodā ar E. Hercog iesniegtā grozījuma Nr. 55 
oriģinālo tekstu angļu valodā)

Grozījums Nr. 108
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
26. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valde izmanto budžeta pilnvaras 
saskaņā ar 36.—38. pantu.

6. Regulatoru padome izmanto budžeta 
pilnvaras saskaņā ar 36.—38. pantu.

Or. cs

Pamatojums

(Šis grozījums piemērojams visā tekstā. Ja šo grozījumu pieņems, būs jāveic izmaiņas visā 
dokumentā.)
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Grozījums Nr. 109
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
26. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Valde pieņem reglamentu. 12. Regulatoru padome pieņem 
reglamentu.

Or. cs

Grozījums Nr. 110
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

1. Valde ir atbildīga par Iestādes 
pārstāvēšanu un nodrošina, ka Iestāde 
veic savas darbības saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem. Turklāt, direktoram veicot 
uzdevumus, regulatoru padomes 
izpildvalde dod izpilddirektoram norādes, 
kuras ir svarīgas, direktoram veicot 
uzdevumus.

Or. cs

Grozījums Nr. 111
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

2. Izpildvaldes priekšsēdētāju var ik gadu 
uzaicināt apmeklēt uzklausīšanu Eiropas 
Parlamenta attiecīgajā komitejā, lai 
sniegtu ziņojumu par Iestādes darbību.
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atzinumu sagatavošanā un par tiem 
nebalso.

Or. cs

Grozījums Nr. 112
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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..

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 113
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Regulatoru Padome apstiprina gada 
pārskata atsevišķo sadaļu par regulatīvām 
darbībām atbilstīgi 26. panta 11. punktam 
un 30. panta 9. punktam.

svītrots

Or. cs
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Grozījums Nr. 114
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

4. Regulatoru padome, ņemot vērā 
novērtējuma ziņojumu, var vienu reizi 
pagarināt izpilddirektora 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.
Ja pilnvaru termiņu nepagarina, direktors 
pilda savus pienākumus, līdz tiek iecelts 
viņa pilnvaru pārņēmējs.

Ja pilnvaru termiņu nepagarina, 
izpilddirektors paliek amatā līdz nākamā 
direktora (-es) iecelšanai."

Or. cs

Grozījums Nr. 115
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

5. Izpilddirektoru var atlaist no amata tikai 
ar regulatoru padomes lēmumu. 
Regulatoru padome pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

Or. cs
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(Šis grozījums saskaņo tulkojumu čehu valodā ar E. Hercog iesniegtā grozījuma Nr. 55 
oriģinālo tekstu angļu valodā)

Grozījums Nr. 116
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
30. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Direktors atbild par Iestādes ikgadējās 
darba programmas īstenošanu saskaņā ar 
attiecīgi regulatoru padomes un galvenā 
tīklu drošības speciālista norādēm un 
valdes administratīvā pārraudzībā.

5. Direktors atbild par Iestādes ikgadējās 
darba programmas īstenošanu saskaņā ar 
attiecīgi regulatoru padomes norādēm.

Or. cs

Grozījums Nr. 117
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pastāvīgā ieinteresēto personu grupa svītrots
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 
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes ieņēmumus veido 1. Iestādes ieņēmumus veido Kopienas 
dotācija, ir iegrāmatota Eiropas Savienības
vispārējā budžetā saskaņā ar Finanšu 
regulas 185. pantu.

(a) maksājumi par Iestādes 
pakalpojumiem,
(b) attiecīgā daļa izmantošanas nodevu, 
ko atbilstīgi 17. panta noteikumiem 
samaksājuši pieteikuma iesniedzēji,
(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.

Or. en
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Pamatojums

BERT ļoti lielā mērā uzņemas pienākumu palīdzēt īstenot attiecīgās Kopienas politikas 
elektroniskajos sakaros un ir pamatoti, ka BERT jāfinansē no Kopienas finanšu līdzekļiem.

Grozījums Nr. 119
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes ieņēmumus veido: 1. Iestādes ieņēmumiem jābūt šādās 
proporcijās:

(a) maksājumi par Iestādes 
pakalpojumiem,

(a) viena trešā daļa no ikgadējiem 
ieņēmumiem ir Kopienas subsīdija no 
attiecīgās ES vispārējā budžeta nodaļas, 
pamatojoties uz budžeta lēmējiestādes 
pieņemto lēmumu saskaņā ar 2006. gada 
6. maija Iestāžu nolīguma 47. pantu;

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

(b) divas trešdaļas no tās ikgadējiem 
ieņēmumiem ir valsts pārvaldes iestāžu 
iemaksas. Dalībvalsts iemaksā summas 
tādā pašā vērtībā. Dalībvalstis nodrošina, 
ka valsts pārvaldes iestādes tiek 
nodrošinātas ar nepieciešamajiem finanšu 
resursiem un cilvēkresursiem, lai tās 
varētu veikt Iestādes uzticētos uzdevumus 
un pienācīgi finansēt Iestādi. Dalībvalstis 
paredz budžeta pozīciju, kuru valsts 
pārvaldes iestādēm jāizmanto, lai 
nodrošinātu resursus ar kuriem finansēt 
Iestādi no saviem gada budžetiem. 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.
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Or. cs

Grozījums Nr. 120
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņemot gadījumus, uz ko attiecas 
20. pants vai 21. pants, Iestāde attiecīgā 
gadījumā apspriežas ar atbilstīgajām 
ieinteresētājām personām un dod tām 
iespēju pieņemamā termiņā iesniegt 
komentārus par pasākuma projektu. Iestāde 
publisko apspriešanās rezultātus, izņemot 
gadījumus, kad informācija ir 
konfidenciāla.

Iestāde, ja tā paredz sniegt atzinumu 
saskaņā ar šīs regulas noteikumiem,
attiecīgā gadījumā apspriežas ar 
atbilstīgajām ieinteresētajām personām 
(tostarp attiecīgajām patērētāju 
organizācijām), un dod tām iespēju 
pieņemamā termiņā iesniegt komentārus 
par atzinuma projektu. Iestāde publisko 
apspriešanās rezultātus, izņemot 
gadījumus, kad informācija ir 
konfidenciāla.

Or. cs

Grozījums Nr. 121
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes valdes locekļi, direktors, 
pieaicinātie eksperti un darbinieki, tostarp 
dalībvalstu uz laiku norīkotās 
amatpersonas, pilda konfidencialitātes 
prasības atbilstīgi Līguma 287. pantam, pat 
ja tiem vairs nav jāpilda savi pienākumi.

2. Iestādes padomes locekļi, direktors, 
pieaicinātie eksperti un darbinieki, tostarp 
dalībvalstu uz laiku norīkotās 
amatpersonas, pilda konfidencialitātes 
prasības atbilstīgi Līguma 287. pantam, pat 
ja tiem vairs nav jāpilda savi pienākumi.

Or. cs
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Grozījums Nr. 122
Zuzana Roithová

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.

Divu gadu laikā pēc faktiskās darbības 
sākšanas un pēc tam reizi piecos gados 
Iestāde novērtē savu darbību. 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 (tostarp 
patērētāju un patērētāju organizāciju),
uzskati, kas pausti Kopienas un valsts 
līmenī. Ziņojumu un visus saistītos 
priekšlikumus nosūtīs Eiropas 
Parlamentam un Komisijai.

Or. cs
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