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Grozījums Nr. 133
Erika Mann

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar 2002. gada elektronisko sakaru 
regulējumu izveidota regulējuma sistēma, 
pēc kuras vadās valsts pārvaldes iestādes, 
un paredzēta minēto iestāžu sadarbība savā 
starpā un ar Komisiju, lai izveidotos 
konsekventa regulējuma prakse un lai 
regulējumu konsekventi piemērotu visā 
Kopienā.

(2) Ar 2002. gada elektronisko sakaru 
regulējumu izveidota regulējuma sistēma, 
pēc kuras vadās valsts pārvaldes iestādes, 
un paredzēta minēto iestāžu sadarbība savā 
starpā un ar Komisiju, lai izveidotos 
konsekventa regulējuma prakse un lai 
regulējumu konsekventi piemērotu visā 
Kopienā, tomēr paredzot regulējuma 
konkurences iespēju starp valsts pārvaldes 
iestādēm, ņemot vērā īpašos valsts tirgus 
nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

BERT nav jānoved pie valstu tirgu pilnīgas saskaņošanas. Ir jāsaglabā veselīga regulējuma 
konkurence.

Grozījums Nr. 134
Erika Mann

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) BERT izveidos, lai pabeigtu 
saskaņošanu starp dalībvalstu pārvaldes 
iestādēm, līdzšinējās regulējošās pieejas 
nesaskaņojot līdz tādam līmenim, kurš 
apdraudētu regulējuma konkurenci.

Or. en
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Grozījums Nr. 135
Erika Mann

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 izveidotu 
struktūru, kas apvienotu valsts pārvaldes 
iestāžu īpašās zināšanas un pieredzi ar 
skaidri noteiktu kompetenci attiecīgās 
jomās, ņemot vērā, ka struktūrai jābauda 
autoritāte tās starp tās locekļiem un nozarē, 
ko regulē ar tās kvalitatīvo darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Erika Mann

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Pašreizējā pieeja nolūkā panākt 
lielāku konsekvenci valstu pārvaldes 
iestāžu vidū, apmainoties ar informāciju 
un zināšanām par praksi, ir izrādījusies 
veiksmīga jau īsā laikā pēc tās ieviešanas. 
Tomēr būs nepieciešama intensīvāka 
koordinācija starp visām pārvaldes 
iestādēm valstu un Eiropas līmenī, lai 
saprastu un turpinātu attīstīt elektronisko 
sakaru pakalpojumu iekšējo tirgu nolūkā 
veicināt regulējuma konsekvenci.

Or. en

Pamatojums

Jāmin, ka pēdējo gadu laikā ir panākta valstu pārvaldes iestāžu sadarbība, lai arī tā nav 
perfekta. Ir nepieciešama lielāka sadarbība, lai saprastu Eiropas sakaru tirgu un to virzītu 
pareizi.
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Grozījums Nr. 137
Jorgo Chatzimarkakis

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, neatkarīga
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 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.

Or. en

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 95. pantu var izmantot par pamatu Kopienas iestādes izveidošanai. Šā 
panta noteikumi ir pietiekams pamatojums, lai ERG dotu lielākas pilnvaras, piešķirot tai 
juridiskas personas statusu un neatkarību.

Grozījums Nr. 138
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Iestādei jāaizstāj ERG un jākalpo
par ekskluzīvu forumu to valsts pārvaldes 
iestāžu sadarbībai, kuras atbilstīgi 

(14) Iestāde aizstāj ERG un kalpo par 
ekskluzīvu forumu to valsts pārvaldes 
iestāžu, kuras atbilstīgi regulējumam pilda 
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regulējumam pilda visus pienākumus. visus pienākumus, kā arī šo iestāžu un 
Komisijas sadarbībai.

Or. ro

Grozījums Nr. 139
Dragoş Florin David

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

Or. ro

Grozījums Nr. 140
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Iestādei attiecīgi jādod padomi 
Komisijai un valsts pārvaldes iestādēm 
saskaņā ar Kopienas elektronisko sakaru 
regulējumu un tādējādi jāpalīdz to efektīvi 
īstenot.

(18) Iestādei attiecīgi jādod padomi 
Komisijai un valsts pārvaldes iestādēm, kā 
arī Eiropas Parlamentam, ja tas prasa,
saskaņā ar Kopienas elektronisko sakaru 
regulējumu un tādējādi jāpalīdz to efektīvi 
īstenot.

Or. ro
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Grozījums Nr. 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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) BERT gada pārskatā parasti norāda, 
kāda ir labākā prakse saistībā ar 
palikušajiem sarežģījumiem tirgū, un 
palīdz uzlabot Eiropas Savienībā ceļojošo 
iedzīvotāju aizsardzības un drošības līmeni.

Or. es

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai būtu konsekvence ar pieeju, kura ir pieņemta citu ierosinātu 
noteikumu grozījumos, jo „Iestādes" pilnvaras ir lielākas, nekā šādai struktūrai pienāktos.

Grozījums Nr. 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

svītrots
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novērtējumu un analīzi, kas saistīta ar 
frekvenču politikas pasākumiem. Tā var 
ietvert arī jautājumus, 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). 

Or. es

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai būtu konsekvence ar BERT uzdevumiem, jo no tās darbības jomas 
skaidri izriet, ka tajā neietilpst vadība un frekvenču diapazona izmantošana.

Grozījums Nr. 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan tehnikas un tirgus attīstība ir 
pavērusi lielākas iespējas izvērst 
elektronisko sakaru pakalpojumus pāri 
atsevišķu dalībvalstu ģeogrāfiskajām 
robežām, ir risks, ka atšķirīgi juridiski un 
regulējuma nosacījumi minēto sakaru 
izvēršanai atsevišķu valstu tiesību aktos 
arvien vairāk kavēs šādu starptautisku 
pakalpojumu sniegšanu. Tādēļ iestādes 
nozīmei jābūt lielai, izstrādājot saskaņotus 
nosacījumus minēto pakalpojumu 
atļaušanai (vai nu attiecībā uz vispārējām 
atļaujām, vai radiofrekvenču 
izmantošanas tiesībām, vai numuru 
izmantošanas tiesībām) un dodot padomu 
Komisijai par to pasākumu precizēšanu, 
kas pieņemami atbilstīgi 
Direktīvai 2002/21/EK (pamatdirektīva), 
lai panāktu šādus saskaņotus 
nosacījumus.

(22) Lai gan tehnikas un tirgus attīstība ir 
pavērusi lielākas iespējas izvērst 
elektronisko sakaru pakalpojumus pāri 
atsevišķu dalībvalstu ģeogrāfiskajām 
robežām, juridisku un regulējuma
nosacījumu pakāpeniska tuvināšana
minēto sakaru izvēršanai atsevišķu valstu 
tiesību aktos arvien vairāk atvieglos šādu 
starptautisku pakalpojumu sniegšanu.
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Or. es

Pamatojums

Saīsina apsvērumu, vienkāršojot formulējumu.

Grozījums Nr. 144
Silvia-Adriana Ţicău

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) Eiropas Savienībai ir nepieciešams 
Eiropas mēroga centrs, 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.
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
jautājumu speciālistu centra atzinums, 
kurā pēc Komisijas un dalībvalstu 
pieprasījuma dots tehnisks padoms, 
nodrošinātu minēto direktīvu konsekventu 
piemērošanu valsts līmenī.

Or. ro

Pamatojums

Tīklu un informācijas drošība ir būtiska, lai patērētāji varētu paļauties uz informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem.
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Grozījums Nr. 145
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ja rodas starptautiski strīdi starp 
uzņēmumiem par tiesībām vai 
pienākumiem, uz ko attiecas elektronisko 
sakaru regulējums, Iestādei pēc valsts 
atbildīgās pārvaldes iestādes pieprasījuma
jāspēj noskaidrot strīda iemeslu un ieteikt 
attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm 
pasākumus, ko tā uzskata par 
lietderīgākajiem, lai atrisinātu strīdu 
saskaņā ar regulējuma noteikumiem.

(26) Ja rodas starptautiski strīdi starp 
uzņēmumiem par tiesībām vai 
pienākumiem, uz ko attiecas elektronisko 
sakaru regulējums, Iestādei pēc valsts 
atbildīgās pārvaldes iestādes un pēc 
Komisijas pieprasījuma ir jāorganizē 
izmeklēšana, kurā ir jāspēj noskaidrot 
strīda iemeslu un ieteikt attiecīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm pasākumus, ko tā 
uzskata par lietderīgākajiem, lai atrisinātu 
strīdu saskaņā ar regulējuma noteikumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai Iestāde varētu veikt šajā regulā 
izklāstītos uzdevumus un labāk izprast 
uzdevumus elektronisko sakaru jomā,
tostarp pašreizējos un jaunos riskus tīklu
un informācijas drošības jomā, Iestādei 
jāspēj analizēt pašreizējās un jaunākās 
tendences. Tādēļ Iestāde var vākt 
atbilstīgu informāciju, jo īpaši par 
drošības un integritātes pārkāpumiem, 
kas būtiski ietekmē tīklu darbību vai 
pakalpojumus no valsts pārvaldes 
iestādēm, atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 13.a panta 3. punktam, 
kā arī veicot aptaujas.

(28) Lai Iestāde varētu veikt šajā regulā 
izklāstītos uzdevumus un labāk izprast 
uzdevumus elektronisko sakaru jomā,
BERT ir jābūt informētai par visiem 
pamatdirektīvā un īpašās attiecīgajās 
direktīvās noteiktajiem aspektiem, 
neiesaistoties jautājumos, kuri attiecas uz 
īpašām Kopienas iestādēm un aģentūrām, 
piemēram, Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūru, kuras nodarbojas ar 
jautājumiem, kuri nav BERT kompetencē.

Or. es
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Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka tīklu un informācijas drošības jautājumi ietilpst nevis BERT, bet gan 
ENISA kompetencē.

Grozījums Nr. 147
Erika Mann

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) BERT ir jāveido tīklu un 
informācijas drošības kultūra, īpaši 
izprotot tīklu drošības draudus, izstrādājot 
paraugprakses metodes, veicinot riska 
novērtēšanas pasākumus un sadarbojoties 
ar starptautiskajām organizācijām. Ņemot 
vērā 2014. gada 1. janvārī iesniedzamo 
pārskatu, ir no jauna jāizvērtē BERT 
loma tīklu un informācijas drošības jomā.

Or. en

Pamatojums

Ir par agru piešķirt BERT lielāku lomu ar drošību saistītajos jautājumos, tomēr ir lietderīgi 
atzīmēt, ka tuvākā nākotnē varētu būt nepieciešama lielāka loma.

Grozījums Nr. 148
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Kā centram informācijas sniegšanai un 
apmaiņai par jautājumiem saistībā ar 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
regulējumu visā Kopienā un lai veicinātu 
pārskatāmību un samazinātu administratīvo 
slogu minēto pakalpojumu nodrošinātājiem 

(29) Kā centram informācijas sniegšanai un 
apmaiņai par jautājumiem saistībā ar 
elektronisko sakaru pakalpojumu 
regulējumu visā Kopienā un lai veicinātu 
pārskatāmību un samazinātu administratīvo 
slogu minēto pakalpojumu nodrošinātājiem 
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un izmantotājiem, Iestādei jāuztur un 
jādara pieejams reģistrs ar informāciju par 
frekvenču izmantošanu Kopienā, 
pamatojoties uz standartizētu informāciju, 
ko regulāri sniedz visas dalībvalstis. Lai 
uzlabotu pārskatāmību mazumtirdzniecības 
cenām par regulētu viesabonēšanas zvanu 
izdarīšanu un saņemšanu Kopienā un 
palīdzētu viesabonētājiem lemt par mobilo 
telefonu izmantošanu ārzemēs, Iestādei 
jānodrošina, lai jaunākā informācija par to, 
kā piemēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 27. jūnija Regulu 
(EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu 
publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos 
Kopienā un grozījumiem Direktīvā 
2002/21/EK, būtu pieejama ieinteresētajām 
personām, un katru gadu jāpublicē šādas 
pārraudzības rezultāti.

un izmantotājiem, Iestādei jāuztur un 
jādara pieejams reģistrs ar informāciju par 
frekvenču izmantošanu Kopienā, 
pamatojoties uz standartizētu informāciju, 
ko regulāri sniedz visas dalībvalstis. Lai 
uzlabotu pārskatāmību mazumtirdzniecības 
cenām par regulētu viesabonēšanas zvanu 
izdarīšanu un saņemšanu Kopienā un 
palīdzētu viesabonētājiem lemt par mobilo 
telefonu izmantošanu ārzemēs, BERT 
jānodrošina, lai jaunākā informācija par to, 
kā piemēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 27. jūnija Regulu 
(EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu 
publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos 
Kopienā un grozījumiem Direktīvā 
2002/21/EK, būtu pieejama ieinteresētajām 
personām, un katru gadu jāpublicē šādas 
pārraudzības rezultāti. Šī informācija ir 
jāpublicē brošūrā, kuras izdošanas un 
iespiešanas izdevumus sedz no BERT 
budžeta.

Or. ro

Grozījums Nr. 149
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Komisijai jāvar prasīt Iestādei 
uzņemties veikt specifiskus papildu 
uzdevumus, kuri ietilpst tās parastās 
darbības jomā un kurus var uzskatīt par 
ieguldījumu Kopienas elektronisko sakaru 
regulējuma mērķu sasniegšanā.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Šādai pilnvaru deleģēšanai nav pamatojuma, jo regulatīvajām iestādēm šādi uzdevumi ir 
jādod tikai tad, ja ir īpaša reglamentējoša nepieciešamība, kā arī ar īpaša tiesību akta 
palīdzību, apspriežoties ar iesaistītajām grupām. Citādi var rasties risks, ka reglamentējošus 
uzdevumus, kuru veikšanas nepieciešamība nav konstatēta, var deleģēt tikai uz aizdomu 
pamata, apdraudot tiesisko noteiktību un galu galā arī konkurenci.

Grozījums Nr. 150
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Iestādes organizatoriskajai struktūrai 
jābūt piemērotai to uzdevumu veikšanai, 
kas tai jāpilda. Pieredze ar līdzīgām 
Kopienas iestādēm liecina, ka struktūra
jāpielāgo, lai tā atbilstu Kopienas 
elektronisko sakaru regulējuma sistēmas 
specifiskajām vajadzībām. Jo īpaši jāņem 
vērā valsts pārvaldes iestāžu specifika un 
neatkarība.

(32) BERT organizatoriskajai struktūrai 
jābūt piemērotai to uzdevumu veikšanai, 
kas tai jāpilda. Struktūra jāpielāgo, lai tā 
atbilstu Kopienas elektronisko sakaru 
regulējuma sistēmas specifiskajām 
vajadzībām Jo īpaši jāievēro VPI specifika 
un neatkarība gan valstu, gan Eiropas 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu novērš šaubas par VPI neatkarības jēdzienu gan atsevišķi valsts līmenī, gan 
kopīgi Eiropas līmeni, jo VPI neatkarība ir efektīva regulējuma stūrakmens šajā jomā.

Grozījums Nr. 151
Mary Honeyball

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Iestādes organizatoriskajai struktūrai 
jābūt piemērotai to uzdevumu veikšanai, 
kas tai jāpilda. Pieredze ar līdzīgām 

(32) BERT organizatoriskajai struktūrai 
jābūt piemērotai to uzdevumu veikšanai, 
kas tai jāpilda. Struktūra jāpielāgo, lai tā 
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Kopienas iestādēm liecina, ka struktūra
jāpielāgo, lai tā atbilstu Kopienas 
elektronisko sakaru regulējuma sistēmas 
specifiskajām vajadzībām. Jo īpaši jāņem 
vērā valsts pārvaldes iestāžu specifika un 
neatkarība.

atbilstu Kopienas elektronisko sakaru 
regulējuma sistēmas specifiskajām 
vajadzībām Jo īpaši jāievēro VPI specifika 
un neatkarība gan valstu, gan Eiropas 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu novērš šaubas par VPI neatkarības jēdzienu.

Grozījums Nr. 152
Erika Mann

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Iestādes organizatoriskajai struktūrai 
jābūt piemērotai to uzdevumu veikšanai, 
kas tai jāpilda. Pieredze ar līdzīgām 
Kopienas iestādēm liecina, ka struktūra
jāpielāgo, lai tā atbilstu Kopienas 
elektronisko sakaru regulējuma sistēmas 
specifiskajām vajadzībām. Jo īpaši jāņem 
vērā valsts pārvaldes iestāžu specifika un 
neatkarība.

(32) BERT organizatoriskajai struktūrai 
jābūt vienkāršai un piemērotai to 
uzdevumu veikšanai, kas tai jāpilda. Tās 
darbinieku skaits nedrīkst būt lielāks par 
30. Struktūra jāpielāgo, lai tā atbilstu 
Kopienas elektronisko sakaru regulējuma 
sistēmas specifiskajām vajadzībām Jo īpaši 
jāņem vērā valsts pārvaldes iestāžu 
specifika un neatkarība.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Iestādes organizatoriskajai struktūrai 
jābūt piemērotai to uzdevumu veikšanai, 
kas tai jāpilda. Pieredze ar līdzīgām 

(32) BERT organizatoriskajai struktūrai 
jābūt piemērotai to uzdevumu veikšanai, 
kas tai jāpilda. Struktūra jāpielāgo, lai tā 
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Kopienas iestādēm liecina, ka struktūra
jāpielāgo, lai tā atbilstu Kopienas 
elektronisko sakaru regulējuma sistēmas 
specifiskajām vajadzībām. Jo īpaši jāņem 
vērā valsts pārvaldes iestāžu specifika un 
neatkarība.

atbilstu Kopienas elektronisko sakaru 
regulējuma sistēmas specifiskajām 
vajadzībām Jo īpaši jāņem vērā VPI
specifika un neatkarība visos līmeņos.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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) BERT jābūt iespējai efektīvi un, 
galvenais, neatkarīgi veikt savas funkcijas.
Risinot tirgus regulējuma problēmas,
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.

Or. es

Pamatojums

„Iestādei” nedrīkst būt regulatīvas, bet gan tikai konsultatīvas funkcijas.

Grozījums Nr. 155
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Papildus saviem darbības principiem, 
kuru pamatā ir neatkarība un pārskatāmība,
Iestādei jābūt organizācijai, kas gatava 
kontaktēties ar nozares pārstāvjiem, 

(37) Papildus saviem darbības principiem, 
kuru pamatā ir neatkarība un pārskatāmība,
BERT jābūt organizācijai, kas gatava 
kontaktēties, cita starpā, ar nozares 
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patērētājiem un citām ieinteresētajām 
personām. Iestādei jāstiprina sadarbība 
starp dažādiem tirgus dalībniekiem, kas 
darbojas tīku un informācijas drošības 
jomā, inter alia, regulāri organizējot 
apspriedes ar nozares pārstāvjiem, 
pētniecības centriem, kā arī pārējam 
ieinteresētajām personām un izveidojot 
kontaktu tīklu Kopienas struktūrām, 
publiskā sektora struktūrām, kuras
izraudzījušās dalībvalstis, privātā sektora 
un patērētāju struktūrām.

pārstāvjiem, patērētājiem, arodbiedrībām, 
valsts sektora iestādēm, pētniecības 
centriem un citām ieinteresētajām 
personām. Vajadzības gadījumā BERT 
jāpalīdz Komisijai, lai uzņēmumu vidū 
izplatītu paraugpraksi un apmainītos ar 
to.

Or. en

Pamatojums

BERT ir jābūt iespējai apspriesties un sadarboties ar dažādām ieinteresētajām personām 
elektronisko sakaru nozarē.

Grozījums Nr. 156
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Lai Iestādei garantētu pilnīgu 
autonomiju un neatkarību, tai jāsaņem 
autonoms budžets. Attiecībā uz visām 
subsīdijām, ko piešķir no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, jāpiemēro 
Kopienas budžeta procedūra. Turklāt 
Revīzijas palātai jāveic grāmatvedības 
revīzija saskaņā ar 91. pantu Komisijas 
2002. gada 23. decembra Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata 
Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 
185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam.

(40) Lai BERT garantētu pilnīgu 
autonomiju un neatkarību, tai jāsaņem 
autonoms budžets. Viena trešdaļa 
finansējuma būs no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta, divas trešdaļas tā 
līdzekļu nodrošinās VPI. Dalībvalstīm ir 
pienākums nodrošināt, ka VRI ir 
pienācīgs un beznosacījumu finansējums 
šim mērķim. Šāda finansēšanas metode 
nedrīkst skart BERT neatkarību gan no 
dalībvalstīm, gan Eiropas Komisijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 157
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Komisijai jāvar noteikt finansiālus 
sodus uzņēmumiem, kas nesniedz
informāciju, kura vajadzīga Iestādei, lai tā 
efektīvi izpildītu uzdevumus. Turklāt 
dalībvalstīm jānodrošina, ka tām ir 
atbilstīgs regulējums, lai noteiktu 
uzņēmumiem efektīvus, samērīgus un 
atturošus sodus par to pienākumu 
nepildīšanu, kas izriet no šīs regulas.

(42) Komisijai jāvar veikt nepieciešamos 
pasākumus gadījumā, ja uzņēmumi 
neiesniedz informāciju, kura vajadzīga
BERT, lai tā efektīvi izpildītu uzdevumus.
Turklāt dalībvalstīm jānodrošina, ka tām ir 
atbilstīgs regulējums, lai noteiktu 
uzņēmumiem efektīvus, samērīgus un 
atturošus sodus par to pienākumu 
nepildīšanu, kas izriet no šīs regulas.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Erika Mann

Regulas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49a) Lai izvērtētu, vai BERT pilnvaras ir 
jāpagarina arī turpmāk, 2014. gada 
1. janvārī jāveic pārskatīšana. Ja 
pagarinājums ir pamatots, jāpārskata 
budžeta un procedūras noteikumi, kā arī 
cilvēkresursi.

Or. en
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Grozījums Nr. 159
Alexander Alvaro

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 Elektronisko 
sakaru regulatoru iestāde (ERBEC), kuras 
pienākumi izklāstīti šajā regulā. Komisija 
konsultē ERBEC tās darbības procesā 
saskaņā ar pamatdirektīvu un īpašām 
direktīvām, kā noteikts šajā regulā.
(Šis grozījums piemērojams visā tekstā. Ja 
šo grozījumu pieņems, būs jāveic 
izmaiņas visā dokumentā.)

Or. en

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai oficiāli noteiktu agrākās ERG, kas bija kopējās Eiropas regulatoru 
politikas konsultante un koordinatore, paplašināto darbības jomu. The term shall apply 
throughout the text.

Grozījums Nr. 160
Jorgo Chatzimarkakis

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 Regulatoru 
grupa (ERG), kuras pienākumi izklāstīti 
šajā regulā.
(Šis grozījums piemērojams visā tekstā. Ja 
šo grozījumu pieņems, būs jāveic izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en
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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 95. pantu var izmantot par pamatu Kopienas iestādes izveidošanai. Šā 
panta noteikumi ir pietiekams pamatojums, lai ERG dotu lielākas pilnvaras, piešķirot tai 
juridiskas personas statusu un neatkarību.

Grozījums Nr. 161
David Hammerstein

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. Iestāde rīkojas pamatdirektīvas un īpašo 
direktīvu darbības jomā un izmanto īpašās 
zināšanas, kas pieejamas valsts pārvaldes 
iestādēm. Tā sekmē labāku iekšējā 
elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 
tirgus darbību, tostarp jo īpaši: 

a) sadarbspējīgus pārrobežu sakaru 
tirgus,
b) piekļuvi elektronisko sakaru tirgiem 
bez diskriminācijas,
c) vadību tirgus pārejai uz brīvām 
informācijas infrastruktūrām, piemēram, 
internetu,
d) valstu regulējošo darbību vienotību, 
pildot II un III nodaļā uzskaitītos 
uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Iestādes uzdevumam ir jābūt konkurences veicināšanai. Tā nevar „veidot” pārrobežu 
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sakarus. Šeit galvenie uzdevumi ir vadīt tradicionālo elektronisko sakaru tirgu strukturālo 
pāreju uz internetu un cīnīties pret piekļuves ierobežojumiem un diskrimināciju, nodrošinot 
vienotu pieeju visu Eiropas regulatoru vidū.

Grozījums Nr. 162
Patrizia Toia

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. BERT 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 elektronisko sakaru 
reglamentējošo noteikumu efektīvu un 
konsekventu piemērošanu un visu 
Kopienu aptverošu elektronisko sakaru 
ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Erika Mann

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 

2. BERT rīkojas pamatdirektīvas un īpašo 
direktīvu darbības jomā un izmanto īpašās 
zināšanas, kas pieejamas valsts pārvaldes 
iestādēm. Pildot II un III nodaļā uzskaitītos 
uzdevumus, tā uzlabo valstu tiesību aktus 
elektronisko sakaru jomā un sekmē 
labāku iekšējā elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu tirgus darbību, tostarp jo īpaši 
visu Kopienu aptverošu elektronisko 
sakaru ieviešanu.
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nodrošināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Erika Mann

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a BERT kalpo kā iestāde informācijas 
apmaiņai un vienotu lēmumu 
pieņemšanai starp VPI. BERT nodrošina 
organizatorisku pamatu VPI lēmumu 
pieņemšanai; BERT pieņem kopējās 
nostājas un piezīmes, kā arī konsultē 
Komisiju un palīdz VPI visos jautājumos, 
kuri saskaņā ar pamatdirektīvu un 
īpašajām direktīvām attiecas uz VPI 
piešķirto uzdevumu darbības jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Erika Mann

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Stājoties spēkā šai regulai, Padome un 
Eiropas Parlaments pieņem lēmumu, ar 
ko izveido biroju, lai BERT nodrošinātu 
pietiekamus resursus. Lēmums paredz, ka 
iestāde ir Kopienas administrācijas daļa 
attiecībā uz nodarbinātības un budžeta 
atbildības noteikumiem; ciktāl ir 
jānodrošina BERT uzdevumu neatkarīga 
īstenošana, lēmums paredz atsevišķus 
iestādes civildienesta noteikumus. Turklāt 
ar lēmumu jāparedz arī noteikumi par 
BERT pirmo sapulci un pirmo 
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priekšsēdētāju.
Iestāde atrodas Briselē.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Erika Mann

Regulas priekšlikums
3. pants – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde, pildot ar šo regulu noteiktos 
uzdevumus,

BERT, pildot ar šo regulu noteiktos 
uzdevumus,

Or. en

Grozījums Nr. 167
Erika Mann

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) ja šī regula paredz, pēc savas ierosmes 
sniedz atzinumus, ieteikumus un lēmumus 
visos jautājumos, kuri attiecas uz BERT 
piešķirto uzdevumu darbības jomu,

Or. en

Pamatojums

BERT darbojas tikai ar tās uzdevumiem, kuri ir noteikti šajā regulā. Tā ir neatkarīga 
struktūra, kura rīkojas pēc savas ierosmes.
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Grozījums Nr. 168
Dragoş Florin David

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 Komisijas vai valsts pārvaldes 
iestādes pieprasījuma vai pēc savas 
ierosmes sniedz atzinumus un palīdz 
Komisijai, nodrošinot papildu tehnisku 
atbalstu un pārējo nepieciešamo tehnisko 
informāciju visu elektronisko sakaru 
jautājumu risināšanā,

Or. ro

Grozījums Nr. 169
David Hammerstein

Regulas priekšlikums
3. pants – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) piedāvā tehnisko palīdzību un palīdz 
atklātā pirmkoda programmatūras 
izstrādātājiem, kuri ražo Eiropas sakaru 
infrastruktūras galvenos elementus;

Or. en

Pamatojums

Šobrīd lielu daļu no Eiropas elektronisko sakaru infrastruktūras ražo atklātā pirmkoda 
programmatūras izstrādātāji. Jaunajai iestādei ir jāuzrunā šie izstrādātāji un jāveido 
izpratne par reglamentējošām darbībām Eiropas līmenī.
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Grozījums Nr. 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Regulas priekšlikums
3. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) sagatavo ieteikumus valsts pārvaldes
iestādēm starptautisku strīdu gadījumos un 
e-pieejamības jautājumos.

(i) konsultē valsts pārvaldes iestādes
starptautisku strīdu gadījumos un attiecīgos 
gadījumos e-pieejamības jautājumos.

Or. es

Pamatojums

Jāizvairās no termina „ieteikumi", jo tam ir īpaša nozīme Kopienas tiesību aktos.

Grozījums Nr. 171
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) sagatavo un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Komisijai gada 
ziņojumu par elektronisko sakaru tīklu un 
informācijas sistēmu drošību, vēršot 
uzmanību uz īpašu informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniegšanu, īpaši 
e-pārvaldes pakalpojumu jomā, kā arī 
ierosina Komisijai pieņemt pasākumus, 
lai uzlabotu šo tīklu un sistēmu drošību.  

Or. ro

Pamatojums

Par īpašu informācijas sabiedrības pakalpojumu, īpaši e-pārvaldes pakalpojumu, drošību ir 
jāapspriežas Parlamentam un Komisijai.
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Grozījums Nr. 172
David Hammerstein

Regulas priekšlikums
3. pants – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) nodrošina programmatūru, kurai ir 
Eiropas Savienības sabiedriskā licence vai 
kāda līdzvērtīga licence.

Or. en

Pamatojums

Iestāde var ne tikai rīkot konferences, bet arī nodrošināt programmatūru valstu regulatoriem 
vai galalietotājiem. The amendment clarifies that.

Grozījums Nr. 173
Erika Mann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pēc Komisijas pieprasījuma BERT
sniedz atzinumus par visiem elektronisko 
sakaru jautājumiem, kā noteikts šajā 
regulā. BERT var arī pēc savas iniciatīvas 
sniegt atzinumu par šiem jautājumiem 
Komisijai vai VPI.  Vajadzības gadījumā 
BERT piedāvā alternatīvus risinājumus.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka BERT strādā tikai  šīs regulas darbības jomā.



PE406.122v01-00 26/63 AM\723731LV.doc

LV

Grozījums Nr. 174
Nikolaos Vakalis

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 
jāpieņem saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
19. pantu.

2. BERT jo īpaši sekmē pamatdirektīvas un 
īpašo direktīvu noteikumu saskaņotu 
piemērošanu, palīdzot Komisijai sagatavot 
ieteikumus vai lēmumus, kas Komisijai 
jāpieņem saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
19. pantu. BERT atbild par regulatīvās 
atbilstības uzraudzību, izmantojot 
vienotus gada galvenos darbības rādītājus 
(GDR), kuri nosaka darbības kritērijus 
īpaši attiecībā uz atlikušajiem trūkumiem.

Or. en

Pamatojums

Konsekventa uzraudzība un kritēriju noteikšana ir būtiska, lai panāktu, ka spēkā esošos 
noteikumus par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijām īsteno saskaņoti. BERT ir jābūt pilnvarām 
uzraudzīt, ka atsaistīta piekļuve abonentlīnijām tiek īstenota pareizi, un sniegt precīzus 
paraugprakses kritērijus par termiņiem, cenām un izmantotajām procedūrām. BERT ir 
jāsniedz valstu regulatoriem vienoti kritēriji, lai izvērtētu īstenošanu, pamatojoties uz gada 
galvenajiem darbības rādītājiem, kuri ietver noteikumus par grafikiem un abonentlīniju 
piedāvājumu, cenām un pakalpojumu līmeņiem, kā arī informācijas sistēmu noteikumus.

Grozījums Nr. 175
Anni Podimata

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 
jāpieņem saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 

2. BERT jo īpaši sekmē pamatdirektīvas un 
īpašo direktīvu noteikumu saskaņotu 
piemērošanu, palīdzot Komisijai sagatavot 
ieteikumus vai lēmumus, kas Komisijai 
jāpieņem saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
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19. pantu. 19. pantu. BERT atbild par regulatīvās 
atbilstības uzraudzību, izmantojot 
vienotus gada galvenos darbības rādītājus 
(GDR), kuri nosaka darbības kritērijus 
īpaši attiecībā uz atlikušajiem trūkumiem.

Or. en

Pamatojums

BERT ir jābūt pilnvarām uzraudzīt, ka atsaistīta piekļuve abonentlīnijām tiek īstenota pareizi, 
un sniegt precīzus paraugprakses kritērijus par termiņiem, cenām un izmantotajām 
procedūrām.

Grozījums Nr. 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 
jāpieņem saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
19. pantu.

2. BERT jo īpaši sekmē pamatdirektīvas un 
īpašo direktīvu noteikumu saskaņotu 
piemērošanu, palīdzot Komisijai pēc tās 
pieprasījuma sagatavot ieteikumus vai 
lēmumus, kas Komisijai jāpieņem saistībā 
ar kādu no šīs regulas 3. pantā 
minētajiem uzdevumiem saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
19. pantu.

Or. es

Pamatojums

Lai atbilstu priekšlikumam par BERT, kurš ir izklāstīts iepriekšējos grozījumos.
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Grozījums Nr. 177
Catherine Trautmann

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 un vajadzības 
gadījumā vietējo tirgu analīze atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
16. pantam,

Or. en

Pamatojums

BERT ir konsultatīva loma tirgus analīzē valstu un vajadzības gadījumā vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 178
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
4. panta – 3. punkta – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) efektīva neatliekamās palīdzības 
numura 112 ieviešana atbilstīgi 
Direktīvas 2002/22/EK (universālā 
pakalpojuma direktīva) 26. pantam,

(h) efektīva neatliekamās palīdzības 
numura 112 ieviešana un tā efektīvas 
izmantošanas uzraudzība atbilstīgi 
Direktīvas 2002/22/EK (universālā 
pakalpojuma direktīva) 26. pantam,

Or. ro

Grozījums Nr. 179
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) pārredzamības pasākumi, lai īstenotu (m) pārredzamības pasākumi, lai īstenotu 
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atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai atbilstīgi 
Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves 
direktīva) 9. pantam,

atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai atbilstīgi 
Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves 
direktīva) 9. pantam, Šie pasākumi jo īpaši 
ietver Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulas (EK) 
Nr. 2887/2000 par neierobežotu piekļuvi 
vietējai sakaru līnijai1 īstenošanas 
mērķus, piemēram, noteikumus par 
grafikiem un abonentlīniju izveidošanu 
un ievilkšanu, cenām un pakalpojumu 
līmeņiem, ievērojot pakalpojumu līmeņa 
nolīgumus, kā arī informācijas sistēmu 
noteikumus, nodrošinot vienlīdzīgu 
piekļuvi īpašai informācijai,
_____________________
1 OV L 336, 30.12.2002., 4. lpp.

Or. en

Pamatojums

Konsekventa uzraudzība un kritēriju noteikšana ir būtiska, lai panāktu, ka spēkā esošos 
noteikumus par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijām īsteno saskaņoti. BERT ir jābūt pilnvarām 
uzraudzīt, ka atsaistīta piekļuve abonentlīnijām tiek īstenota pareizi, un sniegt precīzus 
paraugprakses kritērijus par termiņiem, cenām un izmantotajām procedūrām. BERT ir 
jāsniedz valstu regulatoriem vienoti kritēriji, lai izvērtētu īstenošanu, pamatojoties uz gada 
galvenajiem darbības rādītājiem, kuri ietver noteikumus par grafikiem un abonentlīniju 
piedāvājumu, cenām un pakalpojumu līmeņiem, kā arī informācijas sistēmu noteikumus.

Grozījums Nr. 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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,

(o) jautājumi, kuri ar pamatdirektīvu un 
īpašajām direktīvām ir noteikti kā BERT 
atbildība, ciktāl tie skar frekvenču spektra 
pārvaldību, vai arī uz tiem attiecas šī 
pārvaldība,

Or. es
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Pamatojums

Būtu lietderīgi direktīvā precizēt, kuri jautājumi attiecas uz „iestādes” darbības jomu.

Grozījums Nr. 181
Erika Mann

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija un VPI maksimāli ņem vērā 
BERT sniegtos atzinumus. Ja BERT 
ierosina alternatīvus risinājumus, ņemot 
vērā dažādos tirgus nosacījumus un 
dažādo regulatīvo pieeju virziena 
atkarību, VPI apsver, kurš risinājums 
vislabāk atbilst to regulatīvajai pieejai. 
VPI un Komisija publisko informāciju, 
kādā veidā ir ņemts vērā BERT atzinums.

Or. en

Pamatojums

Piedāvājot risinājumus, ir jāņem vērā pastāvošās atšķirības valstu tirgos.

Grozījums Nr. 182
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apspriešanās ar iestādi par valsts tirgu 
noteikšanu un analīzi un par tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem

Apspriešanās ar BERT par valsts tirgu 
noteikšanu un analīzi un par tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem

Or. en
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Pamatojums

Pat gadījumā, ja atņem Komisijai veto par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, BERT ir jābūt 
iespējai rīkoties šajā situācijā.

Grozījums Nr. 183
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apspriešanās ar iestādi par valsts tirgu 
noteikšanu un analīzi un par tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem

Apspriešanās ar BERT par valsts tirgu 
noteikšanu un analīzi un par tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem

Or. en

Grozījums Nr. 184
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apspriešanās ar iestādi par valsts tirgu 
noteikšanu un analīzi un par tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem

Apspriešanās ar BERT par valsts tirgu 
noteikšanu un analīzi un par tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem

Or. en

Pamatojums

Lai atbilstu Direktīvai (2002/21/EK) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz 
elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, kurā BERT var ietekmēt tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu izvēli, atsauce uz tiem ir jāsaglabā.
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Grozījums Nr. 185
Mary Honeyball

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apspriešanās ar iestādi par valsts tirgu 
noteikšanu un analīzi un par tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem

Apspriešanās ar BERT par valsts tirgu 
noteikšanu un analīzi un par tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem

Or. en

Pamatojums

Pat gadījumā, ja atņem Komisijai veto par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, BERT ir jābūt 
iespējai izraudzīties ierosinātos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Grozījums Nr. 186
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts tirgu analīze, ko veic Iestāde Valsts tirgu analīze, ko veic BERT

Or. en

Grozījums Nr. 187
Catherine Trautmann

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 

1. Ja atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK
(pamatdirektīva) 16. panta 7. punktam 
Komisija pieprasa BERT veikt īpaša 
konkrēta tirgus analīzi dalībvalstī, Iestāde 
sniedz atzinumu un vajadzīgo informāciju 
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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.

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. Šie 
noteikumi atbilst Direktīvas 2002/19/EK 
(piekļuves direktīva) 8. un 9.–
13.a pantam, kā arī Direktīvas 
2002/22/EK 17. pantam (universālā 
pakalpojuma direktīva).

Or. en

Pamatojums

Ja VPI nav pabeigusi attiecīgā tirgus analīzi Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
16. panta 6. punktā noteiktajā termiņā, Komisijai ir jābūt iespējai lūgt BERT sniegt atzinumu, 
tostarp arī pasākuma projektu.

Grozījums Nr. 188
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Pēc valstu pārvaldes iestāžu 
pieprasījuma iestāde ar tām sadarbojas un 
piedāvā atbalstu un tehniskas 
konsultācijas, lai vislabākā iespējamā 
veidā varētu ieviest neatliekamās 
palīdzības numuru „112”. 

Or. ro
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Grozījums Nr. 189
Catherine Trautmann

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 BERT sniedz padomu 
Komisijai, Radiofrekvenču spektra 
politikas grupai (turpmāk tekstā „RSPG”) 
BERT kompetenču jomā, ciktāl šie 
jautājumi ietekmē vai tos ietekmē
radiofrekvenču izmantošana
elektroniskajiem sakariem Kopienā. BERT 
vajadzības gadījumā sadarbojas ar RSPG.

Or. en

Pamatojums

Atsaucoties uz RSPG, tiek ievērota atbilstība Direktīvai 2002/21/EK (pamatdirektīvai).

Grozījums Nr. 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

svītrots

Or. es
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Pamatojums

Eiropas Iestādei nav nekāda atbildība frekvenču jautājumos, nedz arī jomās, uz kurām 
attiecas Frekvenču lēmuma 6. pants (sakari ar trešajām pusēm un starptautiskām 
organizācijām), jo šajā nolūkā VPI, kuras ir atbildīgas par spektra jautājumiem, veido daļu 
iestādes.

Grozījums Nr. 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Iestādei nedrīkst būt pilnvaras spektra jautājumos.

Grozījums Nr. 192
Erika Mann

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 
sniedz Komisijai atzinumu par darbības 
jomu un saturu īstenošanas pasākumiem, 
kas noteikti Direktīvas 2002/20/EK
(atļauju izsniegšanas direktīva) 6.a pantā.
Atzinumā jo īpaši var iekļaut Iestādes
novērtējumu par priekšrocībām, kādas 
rastos vienotajam elektronisko sakaru un 
pakalpojumu tirgum, ja īstenotu Komisijas 

1. Komisija var pieprasīt BERT sniegt
Komisijai, RSPG vai RSC atzinumu par 
darbības jomu un saturu īstenošanas 
pasākumiem, kas noteikti 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6.a pantā. Atzinumā 
jo īpaši var iekļaut BERT novērtējumu par 
priekšrocībām, kādas rastos vienotajam 
elektronisko sakaru un pakalpojumu 



PE406.122v01-00 36/63 AM\723731LV.doc

LV

pasākumus, kuri pieņemti atbilstīgi 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6.a pantam, un 
norādīt pakalpojumus, kas varētu aptvert 
visu Kopienu un minēto pasākumu dēļ būtu 
izdevīgāki.

tirgum, ja īstenotu Komisijas pasākumus, 
kuri pieņemti atbilstīgi 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6.a pantam, un 
norādīt pakalpojumus, kas varētu aptvert 
visu Kopienu un minēto pasākumu dēļ būtu 
izdevīgāki.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants svītrots
Sava ierosme

Iestāde pēc savas ierosmes var sniegt 
atzinumu Komisijai par jautājumiem, kas 
minēti 4. panta 2. punktā, 7. panta 
1. punktā, 8. panta 3. punktā, 10. panta 
1. punktā, 12., 14., 21. un 22. pantā.

Or. es

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai panāktu atbilstību kompetencei, kurai, kā tiek uzskatīts, jābūt 
piešķirtai Eiropas Iestādei.

Grozījums Nr. 194
Erika Mann

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde, ņemot vērā Kopienas 
elektronisko sakaru politiku, veicina 

1. BERT, ņemot vērā Kopienas 
elektronisko sakaru politiku, veicina 
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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.

informācijas apmaiņu gan dalībvalstu 
starpā, gan starp dalībvalstīm, valsts 
pārvaldes iestādēm un Komisiju par 
stāvokli un attīstību elektronisko sakaru 
tīklu un pakalpojumu regulatīvo darbību 
jomā. Ņemot vērā dažādos tirgus 
nosacījumus un dažādo regulatīvo pieeju 
virziena atkarību, BERT var izstrādāt 
alternatīvus problēmu risinājumus, 
ievērojot saskaņotus normatīvos 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 195
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Pasūtot vai veicot pētījumus par 
elektronisko sakaru tīkliem un
pakalpojumiem un to regulējumu un 
aizsardzību un 

(b) pasūtot vai veicot pētījumus par 
elektronisko sakaru tīkliem un
pakalpojumu savietojamību un

Or. en

Pamatojums

Termins „aizsardzība” nav precīzs. Labākais veids, kā nodrošināt konkurenci tirgū, ir cieši 
sekot savietojamības problēmām, jo tā ir saistīta ar mērķi veicināt konkurenci. Tādējādi 
noteikums ir precīzāks.

Grozījums Nr. 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Pasūtot vai veicot pētījumus par (b) pasūtot vai veicot pētījumus par 
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elektronisko sakaru tīkliem un 
pakalpojumiem un to regulējumu un
aizsardzību un 

elektronisko sakaru tīkliem un 
pakalpojumiem un to regulējumu
jautājumos, kuri saskaņā ar 
pamatdirektīvu un īpašajām direktīvām ir 
BERT kompetencē,

Or. es

Pamatojums

To ziņojumu temati, kurus var pasūtīt iestādei vai BERT, var būt tikai tādi, kuri attiecas uz 
BERT kompetenci.

Grozījums Nr. 197
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Pasūtot vai veicot pētījumus par 
elektronisko sakaru tīkliem un 
pakalpojumiem un to regulējumu un
aizsardzību un 

(b) pasūtot vai veicot pētījumus par 
elektronisko sakaru tīkliem un 
pakalpojumiem, e-pārvaldes 
pakalpojumiem un sistēmām un to 
regulējumu un

Or. ro

Pamatojums

E-pārvaldes pakalpojumiem ir jābūt galvenajai lomai tās iestādes darbībā, kura ir atbildīga 
par elektronisko sakaru tīklu drošību.  
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Grozījums Nr. 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 VPI
jautājumos, kuri saskaņā ar 
pamatdirektīvu un īpašajām direktīvām ir 
BERT kompetencē.

Or. es

Pamatojums

To ziņojumu temati, kurus var pasūtīt iestādei vai BERT, var būt tikai tādi, kuri attiecas uz 
BERT kompetenci.

Grozījums Nr. 199
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) turklāt kopā ar dalībvalstīm 
pamatojot Komisijas pasākumus, lai 
nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu, 
informācijas sistēmu un elektronisko 
reģistru savietojamību, kā to prasa 
Kopienas tiesību akti.  

Or. ro

Pamatojums

Atsevišķi projekti, kuri ir nepieciešami, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu, informācijas 
sistēmu un elektronisko reģistru savietojamību, kā to prasa Kopienas tiesību akti, ir jāpamato 
Kopienas līmenī un jāiekļauj Kopienas budžetā.   
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Grozījums Nr. 200
David Hammerstein

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde šādu informāciju publicē viegli 
pieejamā veidā.

3. Iestāde šādu informāciju publicē ISO 
32000:2008, ISO/IEC 26300:2006, vai 
ISO/IEC 15445:2000 formātā.

Or. en

Pamatojums

Precizējums. Ir minēti visizplatītākie ISO dokumentu standarti, kuri ir obligāti valsts iestādēm 
daudzās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 201
Erika Mann

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde šādu informāciju publicē viegli 
pieejamā veidā.

3. BERT šādu informāciju publicē viegli 
pieejamā veidā; konfidencialitāti ievēro 
pamatotu iemeslu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde šādu informāciju publicē viegli 3. Iestāde šādu informāciju publicē un 
dara zināmu Eiropas Parlamentam, 
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pieejamā veidā. Padomei un Komisijai viegli pieejamā 
veidā.

Or. ro

Grozījums Nr. 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde saistībā ar gada ziņojuma 
publicēšanu var sniegt Komisijai atzinumu 
par pasākumiem, ko varētu veikt, lai 
atrisinātu problēmas, kuras norādītas, 
novērtējot 1. punktā minēto jautājumus.

3. BERT saistībā ar gada ziņojuma 
publicēšanu iesniedz Komisijai atzinumu 
par pasākumiem, ko varētu veikt, lai 
atrisinātu problēmas, kuras norādītas, 
novērtējot 1. punktā minēto jautājumus.

Or. es

Pamatojums

Nešķiet lietderīgi, ka iestādes ziņojums nonāk tikai Komisijas atbildībā, jo ir loģiski, ka 
gadījumā, ja iestāde vai BERT ziņo par stāvokli tirgos, ziņojumā jānorāda ne tikai esošās 
problēmas, bet arī jāpiedāvā piemēroti risinājumi, un Komisijai nevajadzētu tos īpaši 
pieprasīt.

Grozījums Nr. 204
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas pieprasījuma vai savas 
ierosmes Iestāde dod Komisijai un
dalībvalstīm padomu par elektronisko 
sakaru pakalpojumu un termināliekārtu 
savietojamības, pieejamības un 
izmantošanas uzlabošanu un jo īpaši 
padomu starptautiskās savietojamības 

1. Pēc Komisijas pieprasījuma vai savas 
ierosmes Iestāde dod Komisijai un valstu 
pārvaldes iestādēm padomu par 
elektronisko sakaru pakalpojumu un 
termināliekārtu savietojamības, 
pieejamības un izmantošanas uzlabošanu 
un jo īpaši padomu starptautiskās 
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jautājumos. Tā izveido grupu, ko veido 
pārstāvji no dalībvalstīm, elektronisko 
sakaru nozares uzņēmumu apvienībām,
tiešo izmantotāju apvienībām un 
apvienībām, kas pārstāv tiešos 
izmantotājus invalīdus. Minētā grupa 
izskatīs arī tiešo izmantotāju invalīdu un 
vecu cilvēku īpašās vajadzības.

savietojamības jautājumos, uzmanību 
pievēršot tiešo izmantotāju invalīdu un 
vecu cilvēku īpašajām vajadzībām.

Or. ro

Grozījums Nr. 205
Erika Mann

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

2. Regulatoru padome 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 viens gads saskaņā ar 
ievēlēšanas kārtību, kas noteikta 
reglamentā.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valdes sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs. Iestādes direktors piedalās 
apspriedēs, ja vien valde nelemj citādi. 

3. Regulatoru padomes sanāksmes sasauc 
kārtējā sesijā priekšsēdētājs ne retāk kā
vismaz četras reizes gadā. Tā var sanākt 
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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.

izņēmuma kārtā arī pēc priekšsēdētāja 
ierosmes, pēc Komisijas pieprasījuma vai 
pēc vismaz trešās daļas valdes locekļu 
pieprasījuma. Regulatoru padome var 
uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju
piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums 
var būt svarīgs. Regulatoru padomes
locekļiem, ievērojot reglamentu, var 
palīdzēt padomdevēji vai eksperti.

Or. en

Pamatojums

BERT valdes sanāksmes ir jāsasauc šīs valdes priekšsēdētājam. Tādējādi netiek skartas 
rīkotājdirektora darbības pilnvaras (piemēram, darba kārtības sagatavošana, sanāksmju 
piezīmju izsūtīšana).

Grozījums Nr. 207
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

3. Regulatoru padomes sanāksmes sasauc 
kārtējā sesijā rīkotājdirektors ne retāk kā
vismaz četras reizes gadā. Īpašas 
sanāksmes var arī organizēt pēc 
priekšsēdētāja ierosmes, pēc Komisijas 
pieprasījuma vai pēc vismaz trešās daļas 
valdes locekļu pieprasījuma. Regulatoru 
padome var uzaicināt sanāksmēs kā 
novērotāju piedalīties jebkuru personu, 
kuras atzinums var būt svarīgs. Regulatoru 
padomes locekļiem, ievērojot reglamentu, 
var palīdzēt padomdevēji vai eksperti.

Or. en
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Pamatojums

Stingri paļaujoties uz „kopregulēšanas” mehānismiem un BERT atzinumus norādot ar 
balsojumiem, pastāv risks, ka ar četrām parastām sanāksmēm gadā var nepietikt, lai 
savlaicīgi atrisinātu šo uzdevumu.

Grozījums Nr. 208
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

3. Regulatoru padomes sanāksmes sasauc 
kārtējā sesijā priekšsēdētājs ne retāk kā
vismaz četras reizes gadā. Tā var sanākt 
izņēmuma kārtā arī pēc priekšsēdētāja 
ierosmes, pēc Komisijas pieprasījuma vai 
pēc vismaz trešās daļas valdes locekļu 
pieprasījuma. Regulatoru padome var 
uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju 
piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums 
var būt svarīgs. Regulatoru padomes
locekļiem, ievērojot reglamentu, var 
palīdzēt padomdevēji vai eksperti.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde lēmumus pieņem ar balsu 
vairākumu, ko veido divas trešdaļas 
klātesošo valdes locekļu balsu.

4. Regulatoru padome lēmumus pieņem ar 
balsu vairākumu, ko veido divas trešdaļas 
klātesošo valdes locekļu balsu, ja vien šajā 
regulā, pamatdirektīvā un īpašajās 
direktīvās nav paredzēts citādi.
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Regulatoru padome pieņem BERT 
reglamentu ar divu trešdaļu tās locekļu 
balsu vairākumu. Šis reglaments paredz, 
ka Regulatoru padomes locekļiem 
vienmēr pirms katras sanāksmes izdala 
pilnu darba kārtību un priekšlikumu 
projektus, lai viņiem būtu iespēja pirms 
balsošanas iesniegt grozījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde lēmumus pieņem ar balsu 
vairākumu, ko veido divas trešdaļas 
klātesošo valdes locekļu balsu.

4. Valstu pārvaldes iestāžu valde lēmumus 
pieņem ar balsu vairākumu, ko veido divas 
trešdaļas klātesošo valdes locekļu balsu, ja 
vien nevar piemērot citus šīs regulas, 
pamatdirektīvas vai īpašo direktīvu 
noteikumus.. Par šiem lēmumiem informē 
Komisiju. 

Or. ro

Grozījums Nr. 211
Erika Mann

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde lēmumus pieņem ar balsu 
vairākumu, ko veido divas trešdaļas 
klātesošo valdes locekļu balsu.

4. Regulatoru padome lēmumus pieņem ar
kvalificētu balsu vairākumu saskaņā ar 
noteikumiem, kurus Padomes 
balsojumiem piemēro atbilstīgi Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 205. panta 
2. punktam.
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Or. en

Pamatojums

Lai lēmumu pieņemšana varētu labi darboties, ir lietderīgi piemērot kvalificēto vairākumu 
saskaņā ar noteikumiem, kurus piemēro Padomē.

Grozījums Nr. 212
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
26. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Valdei ir disciplināras pilnvaras attiecībā 
uz direktoru un galveno tīkla drošības 
speciālistu.

8. Regulatoru padomei ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz rīkotājdirektoru.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
26. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Valdei ir disciplināras pilnvaras attiecībā 
uz direktoru un galveno tīkla drošības 
speciālistu.

8. Regulatoru padomei ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz rīkotājdirektoru.

Or. en

Pamatojums

Rīkotājdirektoram ir jāatskaitās galvenajai lēmējinstancei — Regulatoru padomei, nevis tikai 
jāstrādā Regulatoru padomes vadībā.
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Grozījums Nr. 214
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
26. pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a Rīkotājdirektoram veicot uzdevumus, 
regulatoru padome dod tam norādījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Erika Mann

Regulas priekšlikums
26. pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a Regulatoru padome ieceļ 
rīkotājdirektoru. Regulatoru padome 
pieņem lēmumu ar tās locekļu trīs 
ceturtdaļu balsu vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktors ir regulatoru padomes 
priekšsēdētājs.

2. Regulatoru padome no savu locekļu 
vidus ievēl priekšsēdētāju.

Or. pl

Pamatojums

Ir pretruna starp 27. panta 2. punktu un 28. panta 1. punktu. Pēc Komisijas priekšlikuma 
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iznāk, ka Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādes direktors faktiski uzklausa savus 
atzinumus, jo tos nosūta Regulatoru padome, kuras priekšsēdētājs saskaņā ar 27. panta 
2. punktu ir direktors.

Grozījums Nr. 217
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
29. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktors Rīkotājdirektors

Or. en

Grozījums Nr. 218
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
29. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktors Rīkotājdirektors

Or. en

Grozījums Nr. 219
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

1. BERT vada rīkotājdirektors Regulatoru 
padomes vadībā. Rīkotājdirektors neprasa 
un nepieņem norādījumus no valdības vai 
citām struktūrām.
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Or. en

Grozījums Nr. 220
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

1. BERT vada rīkotājdirektors, kurš, 
veicot savas funkcijas, atskaitās 
Regulatoru padomei un ievēro tās 
norādījumus. Rīkotājdirektors citādi
neprasa un nepieņem norādījumus no 
valdības vai citām struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Rīkotājdirektoram ir jābūt vecākam darbiniekam, kuram ir darba pienākumi BERT un kurš 
atskaitās Regulatoru padomei.

Grozījums Nr. 221
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi.
Deviņu mēnešu laikā pirms šā perioda 
beigām Komisijai veic novērtējumu. 
Novērtējumā Komisija jo īpaši izskata 

3. Rīkotājdirektora pilnvaru termiņš ir 
pieci gadi.

(a) direktora paveikto; 
(b) Iestādes pienākumus un tai izvirzītās 
prasības nākamajiem gadiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 222
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts – pirmā daļa

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 un tikai gadījumos, 
kad to var pamatot ar BERT pienākumiem 
un tai izvirzītajām prasībām, var vienu reizi 
pagarināt rīkotājdirektora pilnvaru termiņu 
par ne vairāk kā trim gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts – pirmā daļa

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 un tikai gadījumos, 
kad to var pamatot ar BERT pienākumiem 
un tai izvirzītajām prasībām, var vienu reizi 
pagarināt rīkotājdirektora pilnvaru termiņu 
par ne vairāk kā trim gadiem.

Or. en

Pamatojums

Rīkotājdirektors ir vecākais darbinieks, un viņa amata laika pagarināšana nedrīkst būt 
atkarīga no Komisijas iniciatīvas.
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Grozījums Nr. 224
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eiropas Parlaments vai Padome var lūgt
direktoram iesniegt ziņojumu par
pienākumu pildīšanu.

6. Eiropas Parlaments vai Padome vai lūgt
ģenerāldirektoram iesniegt ziņojumu par
veiktajiem uzdevumiem. Ja tas ir 
nepieciešams, atbildīgā komiteja Eiropas 
Parlamentā var lūgt ģenerāldirektoram 
uzstāties un atbildēt uz deputātu 
jautājumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 225
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktors pārstāv Iestādi un atbild par
tās vadīšanu.

1. Rīkotājdirektors atbild par BERT
vadīšanu, rīkojoties saskaņā ar 
Regulatoru padomes viņam piešķirtajām 
pilnvarām.

Or. en

Pamatojums

Regulatoru padome var pilnvarot rīkotājdirektoru pārstāvēt BERT. Tomēr Regulatoru 
padome ir struktūra, kurai vispirms ir jāpārstāv BERT.
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Grozījums Nr. 226
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktors pārstāv Iestādi un atbild par 
tās vadīšanu.

1. Regulatoru padome var pilnvarot 
rīkotājdirektoru pārstāvēt BERT 
atsevišķos jautājumos, un viņš atbild par 
tās vadīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktors sagatavo valdes darbu.
Direktors bez balsstiesībām piedalās
valdes darbā.

2. Rīkotājdirektors sagatavo Regulatoru 
padomes darba kārtību. Rīkotājdirektors
bez balsstiesībām piedalās Regulatoru 
padomes darbā.

Or. en

Pamatojums

Rīkotājdirektoram darba kārtība ir jāsagatavo, nevis jānosaka. Darba kārtības noteikšana ir 
izpildes uzdevums, kurš ir jāveic priekšsēdētājam.

Grozījums Nr. 228
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc regulatoru padomes svītrots
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apstiprinājuma direktors pieņem 4.-
23. pantā minētos atzinumus, ieteikumus 
un lēmumus. 

Or. en

Pamatojums

Rīkotājdirektoram ir jābūt vecākam darbiniekam, kuram ir darba pienākumi BERT un kurš 
atskaitās Regulatoru padomei. Šis priekšlikums nāk no Komisijas EECMA priekšlikuma, un 
tas nav saskaņā ar BERT priekšlikumu.

Grozījums Nr. 229
Fiona Hall

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. Rīkotājdirektors atbild par BERT
ikgadējās darba programmas īstenošanas 
uzraudzību saskaņā ar attiecīgām
regulatoru padomes norādēm.

Or. en

Pamatojums

Rīkotājdirektoram ir jābūt vecākam darbiniekam, kurš atskaitās BERT. Atbilstīgai 
īstenošanai ir jābūt Regulatoru padomes uzdevumam. Rīkotājdirektora uzdevumam ir jābūt šī 
procesa uzraudzīšanai.

Grozījums Nr. 230
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
30. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Katru gadu direktors sagatavo gada 8. Katru gadu rīkotājdirektors sagatavo 
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ziņojuma projektu par Iestādes darbu, 
ietverot sadaļu par Iestādes regulatīvajām 
darbībām un sadaļu par finanšu un 
administratīviem jautājumiem.

gada ziņojuma projektu par BERT darbu, 
ietverot sadaļu par BERT regulatīvajām 
darbībām un sadaļu par finanšu un 
administratīviem jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

BERT darbība ietver ne tikai konsultāciju sniegšanu Komisijai, bet arī kopēju nostāju un 
paraugprakses sagatavošanu un pieredzes apmaiņu starp attiecīgajām VPI. Vārdam 
„regulatīvs” ir plašāka nozīme, un tas ietvers pilnīgi visas darbības.

Grozījums Nr. 231
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
30. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Attiecībā uz Iestādes personālu
direktors īsteno 49. panta 3. punktā 
paredzētās pilnvaras.

9. Attiecībā uz BERT personālu
Regulatoru padome var rīkotājdirektoram 
uzdot, lai viņš īsteno 49. panta 3. punktā 
paredzētās pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes ieņēmumus veido 1. BERT ieņēmumi iedalās šādi:
(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 17. maija Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
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iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu 
un pareizu finanšu pārvaldību1 47. panta 
noteikumiem;

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

(b) divas trešdaļas no gada līdzekļiem ir 
VPI tiešas iemaksas; Dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka VPI ir pietiekami finanšu 
resursi un cilvēkresursi, kādi ir 
nepieciešami, lai piedalītos BERT darbā 
un to finansētu. Dalībvalstis konkrēti 
nosaka budžeta pozīciju, kas VPI turpmāk 
jāizmanto, lai nodrošinātu BERT 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 
pārvaldes iestāžu iemaksas.

_____________________
OV L 139, 14.6.2006., 1. lpp. Nolīgumā grozījumi 
izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu 2008/29/EK (OV L 6, 10.1.2008., 7. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 233
Erika Mann

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes ieņēmumus veido 1. BERT ieņēmumus veido:
(a) maksājumi par Iestādes 
pakalpojumiem,
(b) attiecīgā daļa izmantošanas nodevu, 
ko atbilstīgi 17. panta noteikumiem 
samaksājuši pieteikuma iesniedzēji,
(c) Kopienas subsīdija, kas ir iegrāmatota (a) Kopienas subsīdija, kas ir iegrāmatota 
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Eiropas Kopienu vispārējā budžetā
(Komisijas iedaļā),

Eiropas Kopienu vispārējā budžetā ,

(d) novēlējumi, dāvinājumi vai 
neatmaksājami piešķīrumi, kas minēti 
26. panta 7. punktā,
(e) brīvprātīgas dalībvalstu vai to pārvaldes 
iestāžu iemaksas.

(b) brīvprātīgas dalībvalstu vai to pārvaldes 
iestāžu iemaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) novēlējumi, dāvinājumi vai 
neatmaksājami piešķīrumi, kas minēti 
26. panta 7. punktā,

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ierosinātās Eiropas Iestādes finansēšanas struktūra ir ārkārtīgi neveiksmīga, ņemot vērā ka 
šai iestādei ir jābūt neatkarīgai. Iespēja dalībvalstīm, VPI vai pat trešajām pusēm sniegt 
brīvprātīgas iemaksas (subsīdijas!) rada nopietnu risku, ka radīsies vienpusēja ietekme no 
ārkārtīgi devīgu donoru puses. Tādēļ būtu sīki jāpārbauda ikkatrs normatīvs lēmums. Un 
sabiedrībai rastos ārkārtīgi drūms priekšstats par šādu mehānismu.

Grozījums Nr. 235
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) brīvprātīgas dalībvalstu vai to 
pārvaldes iestāžu iemaksas.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Ierosinātās Eiropas Iestādes finansēšanas struktūra ir ārkārtīgi neveiksmīga, ņemot vērā ka 
šai iestādei ir jābūt neatkarīgai. Iespēja dalībvalstīm, VPI vai pat trešajām pusēm sniegt 
brīvprātīgas iemaksas (subsīdijas!) rada nopietnu risku, ka radīsies vienpusēja ietekme no 
ārkārtīgi devīgu donoru puses. Tādēļ būtu sīki jāpārbauda ikkatrs normatīvs lēmums. Un 
sabiedrībai rastos ārkārtīgi drūms priekšstats par šādu mehānismu.

Grozījums Nr. 236
Erika Mann

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. BERT izdevumi sedz ar personālu 
saistītus, administratīvus, infrastruktūras 
un saimnieciskās darbības izdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Erika Mann

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes ieņēmumus un izdevumus 
prognozē katram finanšu gadam, kas atbilst 
kalendārajam gadam, un iegrāmato 
budžetā.

4. Iestādes ieņēmumus un izdevumus 
prognozē katram finanšu gadam, kas atbilst 
kalendārajam gadam, un iegrāmato 
budžetā.

Or. en
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Grozījums Nr. 238
Erika Mann

Regulas priekšlikums
36. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a BERT organizatorisko un finanšu 
struktūru pārskata 2014. gada 1. janvārī.

Or. en

Grozījums Nr. 239
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Informācija, kuru pieprasa saskaņā ar 
1. punktu, var attiekties uz dokumentāciju 
nolūkā nodrošināt savietojamību starp 
divām dažādām elektroniskām sistēmām 
vai tīkliem, lai starp tiem nodrošinātu 
sakarus un datu apmaiņu.

Or. en

Pamatojums

Paredz pieprasījumu par dokumentāciju saistībā ar savienojamību.

Grozījums Nr. 240
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var uzlikt uzņēmumiem 
finansiālus sodus, ja tie nesniedz 

svītrots
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informāciju, kas minēta 41. pantā. 
Sodiem ir jābūt efektīviem, samērīgām un 
atturošiem.

Or. en

Grozījums Nr. 241
David Hammerstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iestāde vajadzības gadījumā var izdot 
atbrīvojumu attiecībā uz būtiskiem 
Eiropas standarta patenta 
pieprasījumiem, ja var pamatot, ka 
tādējādi patentu īpašniekiem tiek novērsta 
patentu neatļauta izmantošana, 
piemēram, gadījumā, ja neizdodas 
pievērst standartizācijas iestādes un tirgu 
uzmanību pazīstamam patentam vai 
zināmam patenta pieprasījumam, kurš 
atrodas izskatīšanā, pirms Eiropas 
standarta izplatīšanas tirgū.

Or. en

Pamatojums

Instruments, kā apkarot „slēpto patentēšanu” sakaru standartu jomā, kura ārkārtīgi apdraud 
tirgus uzticamību un Nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem 8. panta 
2. punkta un 30. panta īstenošanu.  Sk. arī RIM blackberry  lietu, kurā iejaucās ASV valdība.

Grozījums Nr. 242
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja atbilstīgi šim pantam tiek uzlikti 3. Komisija prasa atsaukties tos 
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sodi, Iestāde publicē sodīto uzņēmumu 
nosaukumus, uzlikto finansiālo sodu 
summas un iemeslus.

uzņēmumus, kuri nav ievērojuši prasību 
sniegt 41. pantā minēto informāciju. 
Vajadzības gadījumā un pēc BERT 
pieprasījuma Komisija var publicēt šo
uzņēmumu nosaukumus.

Or. en

Grozījums Nr. 243
David Hammerstein

Regulas priekšlikums
45. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Audiovizuālās straumēšanas un 
ierakstīšanas pakalpojumus sniedz 
tehnoloģiski neitrālā veidā.

Or. en

Pamatojums

Straumēšanas un audiovizuālos ierakstus dara pieejamus, lai nodrošinātu visaugstākā līmeņa 
pārredzamību.

Grozījums Nr. 244
Catherine Trautmann

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.

3. Par lēmumiem, ko BERT 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 245
Mary Honeyball

Regulas priekšlikums
49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde var pieņemt noteikumus, kas ļauj 
nodarbināt Iestādē dalībvalstu norīkotos 
ekspertus.

4. Regulatoru padome var pieņemt 
noteikumus, kas ļauj nodarbināt BERT
dalībvalstu norīkotos ekspertus.

Or. en

Pamatojums

BERT ir jābūt iespējai lietderīgi izmantot VPI pieredzi.

Grozījums Nr. 246
Erika Mann

Regulas priekšlikums
49. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a BERT darbinieku skaits nedrīkst būt 
lielāks par 30.

Or. en

Pamatojums

BERT struktūrai ir jābūt vienkāršai.
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Grozījums Nr. 247
Pilar del Castillo Vera

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 Komisija publicē vispārēju
novērtējumu par pieredzi, kas gūta BERT 
darbā. Vērtējums aptver BERT 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. Eiropas 
Parlaments sniedz atzinumu par 
Komisijas ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piecu gadu laikā pēc faktiskās darbības 
sākšanas BERT beidz pastāvēt, izņemot 
gadījumu, ja Eiropas Parlaments, 
Padome un Komisija uzskata, ka tirgus 
nosacījumi nav mainījušies tādā mērā, ka 
varētu iztikt bez regulatoru iestādes. Šajā 
sakarā Komisija publicē ziņojumu, kurā ir 
izvērtēti tirgus nosacījumi un prognozētas 
nākamās tendences. Novērtējuma 
ziņojumu un visus saistītos likumdošanas 
priekšlikumus savlaicīgi nosūtīs Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
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Or. en

Grozījums Nr. 249
Erika Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izvērtētu, vai BERT pilnvaras ir 
jāpagarina arī turpmāk, 2014. gada 
1. janvārī veic pārskatīšanu. Ja 
pagarinājums ir pamatots, pārskata 
budžeta un procedūras noteikumus, kā arī 
cilvēkresursus.

Or. en

Pamatojums

Pārskats ir nepieciešams, iekams pieņem lēmumus par BERT nākotni.
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