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ĪSS PAMATOJUMS

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja atbalsta mazākas un efektīvākas iestādes 
izveidi, kas iekļauta Eiropas Savienības tiesību sistēmā.
Jaunais nosaukums — Eiropas Telekomunikāciju regulatoru iestāde (BERT) norādīs uz 
nelielām izmaiņām struktūras darbības jomā un atspoguļos to, ka BERT sastāvā ir valsts 
pārvaldes iestāžu (VPI) pārstāvji. Jaunajai struktūrai nebūs iestādes pilnvaras, bet tā paliks 
iekļauta Eiropas Savienības tiesību sistēmā.
Tiks pastiprināta regulas decentralizētā nozīme.

Pārskatītā regulas formulējuma mērķis ir nodrošināt sistēmu, kas nav pretrunā ar ilgtermiņa 
mērķi aizstāt iepriekšējo regulējumu ar konkurences tiesībām, un nodrošina, ka elektronisko 
sakaru noteikumi Eiropā balstās uz neatkarīgu regulatoru decentralizētu sistēmu, kurā būtiska 
loma ir VPI.

BERT augstākā lēmējinstitūcija būs regulatoru padome. Regulatoru padomes sastāvā ir VPI1

un tās priekšsēdētājs ir viens no locekļiem, kuru uz viena gada termiņu iecēlusi regulatoru 
padome. Regulatoru padome visus lēmumus, kas attiecas uz BERT funkcijām, pieņem ar 
kvalificētu (divas trešdaļas) balsu vairākumu. Netiek izveidota administratīvā valde kā tas ir 
paredzēts Komisijas priekšlikumos.
Uzlaboti pārvaldības noteikumi, lai ai nodrošinātu reglamentējošo lēmumu efektīvu un 
savlaicīgu pieņemšanu.
Tiks izveidota izpildvalde, kuras sastāvā būs ne vairāk kā pieci locekļi (proti, priekšsēdētājs 
attiecīgajā gadā, bijušais priekšsēdētājs un nākamais priekšsēdētājs, kuri būs priekšsēdētāja 
vietnieki, kā arī divi regulatoru padomes iecelti locekļi). Izpildvalde ir atbildīga par BERT
stratēģisko pārvaldību un nodrošina pamatnostādnes un norādes izpilddirektoram savu 
uzdevumu izpildē.

Izpilddirektors ir atbildīgs par BERT ikdienas darbības pārvaldību un rīkosies saskaņā ar 
izpildvaldes instrukcijām. Regulatoru padome ieceļ izpilddirektoru uz trīs gadu termiņu, kuru 
var vienreiz pagarināt.
BERT iestādei jādarbojas saskaņā ar izpilddirektora norādēm. Attiecībā uz reglamentējošiem 
jautājumiem tās sastāvā būs 15 eksperti, kurus norīkojušas valsts pārvaldes iestādes, un 15 
Kopienas ierēdņi. Kopējais darbinieku skaits nedrīkst pārsniegt 40. Šis skaitlis ir ievērojami 
mazāks salīdzinājumā ar EECMA ierosināto darbinieku skaitu.
Lai izmantotu VPI pieredzi, BERT izveidos darba grupas, kas būs atbildīgas par galvenajiem 
reglamentējošajiem jautājumiem saistībā ar tās darbu, un VPI pārstāvji strādās kopā ar BERT 
pārstāvjiem.

Precizētas kompetences, lai uzlabotu reglamentējošo darbību saskaņotību.
BERT būs atbildīgs par pieciem galvenajiem jautājumiem:

 sniegt ieguldījumu tiesisko aizsardzības līdzekļu īstenošanas koordinēšanā
dalībvalstīs, izmantojot pastiprinātu nozīmi 7. pantā noteiktajā procedūrā,

                                               
1 Regulatoru padomes sastāvā būs arī EBTA un pievienošanās valstu pārstāvji, kā arī Komisijas pārstāvji bez 
balsstiesībām un tikai novērotāju statusā.
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 pieņemt kopējās reglamentējošās nostājas, kuras vislielākajā mērā ir jāņem 
vērā nacionālajiem regulatoriem,

 sniegt atzinumu Komisijai attiecībā uz transnacionālo tirgu analīzi,

 sniegt padomus par Viseiropas frekvenču spektra politikas jautājumiem 
(tostarp RSPG (radiofrekvenču spektra politikas grupai) un RSC
(radiofrekvenču spektra komitejai)),

 īstenot starptautisko koordinēšanu un sadarbību.

Turklāt BERT varēs pildīt īpašus administratīvus, reģistrācijas un uzraudzības pienākumus 
saistībā ar Viseiropas jautājumiem (līdzīgi kā paredzēts EECMA), jo īpaši pienākumus, kas 
paredzēti lai paaugstinātu patērētāju izpratnes līmeni, tādā veidā, ka šādi pienākumi 
nepārklājas ar Komisijai piemērojamiem deleģēšanas noteikumiem, un izņemot tos, kuri 
attiecas uz tīklu drošības jautājumiem.
BERT budžetu līdzfinansēs no ES budžeta un no tiešiem dalībvalstu ieguldījumiem 
(izmantojot VPI). Budžeta komiteja, kuras sastāvā ir Parlamenta, Padomes un Komisijas 
pārstāvji, tiks izveidota, lai apstiprinātu BERT budžeta daļu, kuru paredzēts finansēt no 
Kopienas finansējuma. Kopienas finansējuma izlietošana attieksies apstiprinājumu un 
uzraudzību, ko veic Parlaments un Padome, un tā īstenošana attieksies uz izpildi Parlamentā.

BERT ikgadējā darba programma tiks pabeigta pēc konsultēšanās ar Komisiju un to iesniegs 
Parlamentam un Padomei.

Ikgadējo atskaiti iesniegs Komisijai, Padomei un Parlamentam.
Priekšsēdētāju var uzaicināt apmeklēt uzklausīšanu Parlamenta kompetentajā komitejā un 
Padomē, lai atbildētu uz jautājumiem attiecībā uz BERT ik gada darbību.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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.
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Or. en

Pamatojums

Iestādei ir jāpiešķir jauns apzīmējums, kas liecina par regulatoru klātbūtni šajā struktūrā.

Grozījums Nr. 2

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. 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.

Or. en

Pamatojums

Jaunais nosaukums norāda uz pamatfunkcijas maiņu. Atsauce uz pienākumiem saistībā ar 
tīklu un informācijas drošību ir jāsvītro, jo šo funkciju pārņems BERT.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iestādes mērķi un uzdevumi neierobežo 
dalībvalstu kompetenci tīklu un 
informācijas drošības jomā, kas neietilpst 
EK līguma darbības jomā, proti, 
kompetenci, uz ko attiecas Līguma par 
Eiropas Savienību V un VI sadaļa. Katrā 

5. Iestādes mērķi un uzdevumi neierobežo 
darbības saistībā ar sabiedrības drošību, 
aizsardzību, valsts darbības krimināltiesību 
un valsts drošības jomā, arī valsts 
ekonomiskās labklājības jomā, ja darbības 
saistītas ar jautājumiem par valsts drošību. 
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ziņā iestādes mērķi un uzdevumi 
neierobežo darbības saistībā ar sabiedrības 
drošību, aizsardzību, valsts darbības 
krimināltiesību un valsts drošības jomā, arī
valsts ekonomiskās labklājības jomā, ja 
darbības saistītas ar jautājumiem par valsts 
drošību.

Or. en

Pamatojums
Arī saistībā ar šo grozījumu jaunais nosaukums norāda uz pamatfukcijas maiņu. Atsauce uz 
pienākumiem saistībā ar  tīklu un informācijas drošību ir jāsvītro, jo šo funkciju pārņems 
BERT.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. pants - aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) izstrādā kopējo nostāju, 
pamatnostādnes un paraugprakses 
reglamentējošu tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu piemērošanai valsts līmenī un 
uzrauga to īstenošanu visās dalībvalstīs,

Or. en

Pamatojums
Ierosinātā grozījuma nolūks ir uzsvērt BERT nozīmi, lai pastiprinātu tiesisko aizsardzības 
līdzekļu konsekvenci, sniedzot pamatnostādni VPI un uzraudzības īstenošanai.



PA\718429LV.doc 7/58 PE404.762v01-00

LV

Grozījums Nr. 5

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 valsts pārvaldes 
iestādēm regulējuma jautājumos,

Or. en

Pamatojums

Iestādei ir jādod padoms patērētājiem tāpat kā pārējiem tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants - e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) dod padomu un sniedz palīdzību 
Komisijai vai kompetentai struktūrai, ko 
saistībā ar tīkla vai informācijas drošības 
jautājumu, kurš ietilpst Iestādes darbības 
jomā, izraudzījusies dalībvalsts,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence 
of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration 
of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related 
issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or 
at least ineffective in addressing) such issues at the community level.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants - f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pieņem individuālus lēmumus par 
Eiropas Telenumerācijas telpas (ETNT) 
numuru izmatošanas tiesību piešķiršanu,

svītrots

Or. en

Pamatojums
BERT nevar pieņemt lēmumus saistībā ar ETNT numuriem, jo šādas pilnvaras tiek paredzētas 
Komisijai. Arī ņemot vērā iespējamo nelielo šādu procedūru skaitu, šī darba nodošana 
aģentūrai nav pamatota un nav proporcionāla.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants - g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) palīdz Komisijai izraudzīties 
uzņēmumus, kam piešķiramas 
radiofrekvenču un numuru izmantošanas 
tiesības,

svītrots

Or. en

Pamatojums

BERT varēs sniegt padomu (līdzīgi kā jebkuros citos jautājumos, tostarp 7. pantā minētās 
procedūras ietvaros) Komisijai, kā arī citām kompetentajām iestādēm saistībā ar 
radiofrekvenču piešķiršanu, lai tās var efektīvāk īstenot savas kompetences. BERT 
nepārņemtu no Komisijas pašreizējās procedūras (ko norāda vārds „palīdz”), jo šādas 
procedūras  tiek paredzētas Komisijai  un, ņemot vērā iespējamo nelielo šādu procedūru 
skaitu, šī darba nodošana aģentūrai nav pamatota un nav proporcionāla.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants - h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) iekasē un sadala izmantošanas 
nodevas par radiofrekvenču un numuru 
izmantošanas tiesībām,

svītrots

Or. en

Pamatojums

BERT nevar iekasēt un sadalīt izmantošanas nodevas, jo BERT nepārņems pienākumu 
attiecībā uz pašreizējo licenču piešķiršanas procedūru pārvaldību. Ņemot vērā iespējamo 
nelielo šādu procedūru skaitu, darba nodošana nav pamatota un nav proporcionāla.

Grozījums Nr. 10

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 Iestāde 
sniedz atzinumus Komisijai un valsts 
pārvaldes iestādēm par visiem elektronisko 
sakaru jautājumiem. Iestāde pēc savas 
iniciatīvas var sniegt Komisijai vai valsts 
pārvaldes iestādēm arī atzinumus par 
ikvienu jautājumu attiecībā uz 
elektroniskiem sakariem.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.
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Grozījums Nr. 11

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. Iestāde jo īpaši sekmē pamatdirektīvas 
un īpašo direktīvu noteikumu saskaņotu 
piemērošanu, palīdzot Komisijai sagatavot 
ieteikumus vai lēmumus, vai tehniskās 
izpildes pasākumus, kas Komisijai 
jāpieņem saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
19. pantu. Iestāde arī sniedz palīdzību 
Eiropas Parlamentam saistībā ar ikvienu 
jautājumu vai tiesību aktu savu funkciju 
darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants - 3. punkts - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) publisko elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu integritāte un drošība, 
tostarp jautājumi, kas saistīti ar drošības 
un/vai integritātes pārkāpumiem, 
atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 13.a pantam un 
Direktīvas 2002/58/EK (direktīva par 
privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) 4. pantam,

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 13

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,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 14

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,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants - 3. punkts - p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK 
(atļauju izsniegšanas direktīva) 6.a un 
6.b pantam

svītrots

i) saskaņoti nosacījumi par 
radiofrekvenču vai numuru izmantošanas 
tiesībām, 
ii) tādu izmantošanas tiesību grozīšana 
vai atsaukšana, kas piešķirtas koordinējot 
vai saskaņojot,
iii) tādu uzņēmumu atlase, kam 
individuālas frekvenču vai numuru 
izmantošanas tiesības varētu piešķirt 
pakalpojumiem ar starptautisku 
potenciālu.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants - 3. punkts - pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(pa) padomu sniegšana RSPG 
(Radiofrekvenču spektra politikas grupai) 
un/vai RSC (Radiofrekvenču spektra 
komitejai) vai citām attiecīgajām 
iestādēm, ja tas ir vajadzīgs, Iestādes 
kompetenču jomā, ciktāl šie jautājumi 
ietekmē vai tos ietekmē radiofrekvenču 
spektra pārvaldība.

Or. en
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Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisijai pilnībā ņem vērā Iestādes 
sniegtos atzinumus un atklāti paskaidro, 
kā atzinumi ir ņemti vērā.

Or. en

Pamatojums

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us.
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Apspriešanās ar iestādi par valsts tirgu 
noteikšanu un analīzi

1. Komisija informē Iestādi, ja tā rīkojas 1. Komisija informē Iestādi, ja tā rīkojas 
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atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 7. panta 4. un 
8. punktam.

atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 7. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
5. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde 4 nedēļu laikā pēc šādas 
informācijas saņemšanas sniedz atzinumu 
Komisijai par attiecīgā pasākuma projektu. 
Atzinumā sīki un objektīvi analizēts, vai 
paredzētais pasākums nerada šķērsli 
vienotajam tirgum un atbilst Kopienas 
tiesību aktiem un jo īpaši mērķiem, kas 
minēti Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 8. pantā. Attiecīgā 
gadījumā Iestāde norāda, kādas izmaiņas 
jāizdara pasākuma projektā, lai panāktu, ka 
atbilstība šiem mērķiem ir iespējami 
lielāka.

2. Iestādei 4 nedēļu laikā pēc šādas 
informācijas saņemšanas Komisija
pieprasa atzinumu par attiecīgā pasākuma 
projektu. Atzinumā sīki un objektīvi 
analizēts, vai paredzētais pasākums nerada 
šķērsli vienotajam tirgum un atbilst 
Kopienas tiesību aktiem un jo īpaši 
mērķiem, kas minēti 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
8. pantā. Attiecīgā gadījumā Komisija 
prasa Iestādei norādīt, kādas izmaiņas 
jāizdara pasākuma projektā, lai panāktu, ka 
atbilstība šiem mērķiem ir iespējami 
lielāka.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
5. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde pēc pieprasījuma sniedz
Komisijai visu pieejamo informāciju, lai 
izpildītu 2. punktā minētos uzdevumus.

3.  Komisija var prasīt Iestādei sniegt visu 
pieejamo informāciju, lai izpildītu 
2. punktā minētos uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ir svītrota no šī punkta, lai atspoguļotu mūsu 
pārliecību, ka Komisijas veto pilnvaras nebūtu jāpaplašina, iekļaujot arī tiesiskās 
aizsardzības  līdzekļus. Tomēr, kā norādīts iepriekš saistībā ar 4. pantu, mēs uzskatām, ka tā 
ir darbība, kuru varēs veikt BERT, ko arī vajadzētu pienācīgi atspoguļot attiecīgajos 
pamatdirektīvas grozījumos.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants
Valsts tirgu analīze, ko veic Iestāde

svītrots

1. Ja atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 16. panta 7. punktam 
Komisija pieprasa Iestādei veikt īpaša 
konkrēta tirgus analīzi dalībvalstī, Iestāde 
sniedz atzinumu un vajadzīgo informāciju
Komisijai, tostarp par sabiedriskās 
apspriešanas un tirgus analīzes 
rezultātiem. Ja iestāde konstatē, ka 
konkurence šajā tirgū nav pilnvērtīga, pēc 
sabiedriskās apspriešanas tā atzinumā 
iekļauj pasākuma projektu, norādot 
uzņēmumus, ko uzskata par tādiem, kuri 
jāatzīst par uzņēmumiem, kam ir būtiska 
ietekme minētajā tirgū, un atbilstīgos 
pienākumus, kas jāuzliek.
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2. Attiecīgā gadījumā pirms atzinuma 
sniegšanas Komisijai Iestāde var 
apspriesties ar valsts konkurences 
iestādēm.
3. Iestāde pēc pieprasījuma sniedz 
Komisijai visu pieejamo informāciju, lai 
izpildītu 1. punktā minētos uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Ir jāsvītro viss 6. pants, jo BERT nevar pārņemt pienākumu attiecībā uz tirgus analīzes 
veikšanas procedūras pārvaldību, jo tai nav attiecīgo vietējo zināšanu, kas vajadzīgas 
procedūras efektīvai izpildei.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
7. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ir noteikusi starpvalstu tirgu 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 15. panta 4. punktu, 
Iestāde veic tirgus analīzi, sadarbojoties ar 
valsts pārvaldes iestādēm atbilstīgi minētās 
direktīvas 16. panta 5. punktam, un sniedz 
par to atzinumu Komisijai.

2. Ja Komisija ir noteikusi starpvalstu tirgu 
saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 15. panta 4. punktu, 
Iestāde var pēc pieprasījuma palīdzēt 
valsts pārvaldes iestādēm, kas iesaistījušās
kopīgas tirgus analīzes veikšanā, 
sadarbojoties ar atbilstīgi minētās 
direktīvas 16. panta 5. punktam, un sniedz 
par to atzinumu Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
7. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja iestāde secina, ka konkurence 
atbilstīgajā starpvalstu tirgū nav 
pilnvērtīga, Komisijai sniegtajā atzinumā 
tā iekļauj pasākuma projektu, norādot 
uzņēmumus, ko uzskata par tādiem, kuri 
jāatzīst par uzņēmumiem, kam ir būtiska 
ietekme minētajā tirgū, un atbilstīgos 
pienākumus, kas jāuzliek.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
7. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms atzinuma sniegšanas atbilstīgi 1. 
un 3. punktam, Iestāde apspriežas ar 
valsts pārvaldes iestādēm un valsts 
konkurences iestādēm un rīko sabiedrisko 
apspriešanos saskaņā ar šīs regulas 
42. pantu.

svītrots

Or. en

Pamatojums
Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.
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Grozījums Nr. 25

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 1. punktā minētos uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Pretstatā vietējiem tirgiem (kur jāsaglabā VPI pilnvaras pasākumu veikšanai) tiek atzītas 
Komisijas pilnvaras  pasākumu veikšanai attiecībā uz transnacionālajiem tirgiem. Tomēr 
attiecībā uz atzinumu, kuru sniedz BERT, ir nepamatoti, neproporcionāli un neelastīgi definēt 
tā īpašo saturu un metodoloģiju, jo īpaši tāpēc, ka nav precedenta attiecībā uz transnacionālo 
tirgu analīzi.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
8. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde var pieņemt individuālus 
lēmumus par Eiropas Telenumerācijas 
telpas (ETNT) numuru izmantošanas 
tiesību piešķiršanu atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
10. pantam. Iestāde to dalībvalstu vārdā, 
kam piešķirta sākuma ciparu kombinācija 
(3883), atbild arī par Eiropas 
Telenumerācijas telpas (ETNT) 
pārvaldību un attīstību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tiek svītrotas atsauces uz BERT lēmumu pieņemšanas pilnvarām (lūdzu skatīt arī 3. pantu).
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Grozījums Nr. 27

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 vai pēc savas 
iniciatīvas Iestāde sniedz padomu 
Komisijai, RSPG un/vai RSC vai 
attiecīgajām struktūrām attiecīgā 
gadījumā saistībā ar jautājumiem tās 
kompetenču jomā, kuri ietekmē vai kurus 
ietekmē radiofrekvenču izmantošana
elektroniskajiem sakariem Kopienā, kā arī 
sagatavo kopēju padomu Komisijai 
attiecībā uz kopējas politikas mērķu 
izstrādi, kuri minēti Lēmuma 
Nr. 6767/2002/EK (Radiofrekvenču 
spektra lēmums) 6. panta 3. punktā,
attiecīgā gadījumā cieši sadarbojoties ar 
RSPG un RSC.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
10. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pēc pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas Iestāde sniedz padomu RSPG 
un/vai RSC vai citām attiecīgajām 
struktūrām saistībā ar to 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.
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Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 29

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.

4. Iestāde attiecīgā gadījumā sniedz 
ieguldījumu saistībā ar  ziņojumiem, 
kurus publicē Komisija, RSPG, RSC vai 
ikvienas cita attiecīgā struktūra,  par 
paredzamajām tendencēm frekvenču jomā 
elektronisko sakaru nozarē un politikā, 
kurā norāda iespējamās vajadzības un 
gaidāmos uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

The amendments aim to define the roles of BERT regarding frequencies more precisely and 
clarify that it’s primary role is to provide advice not only to the Commission but to the 
specific bodies (RSC and RSPG) which are already assigned duties in connection with radio 
frequencies. BERT should not be granted duties which are assigned to RSC and RSPG, as it 
would lead to ineffectiveness and a confusion of regulatory and frequency competences, but 
rather its role should be complementary to such bodies to ensure that electronic 
communications policy objectives are uniform in all the relevant bodies active in the 
electronic communications sector.

Grozījums Nr. 30

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, 

1. Pēc Komisijas un/vai RSPG, kā arī RSC 
vai citu attiecīgo struktūru  pieprasījuma 
Iestāde sniedz atzinumu par darbības jomu 
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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
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.

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 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

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
11. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saskaņā ar 1. punktu sniegtais 
Iestādes atzinums ir par kopīgu atlases 
procedūru, ko piemēro izmantošanas 
tiesībām, kas ir Direktīvas 2002/20/EK 
(atļauju izsniegšanas direktīva) 6.b panta 
darbības jomā, šajā atzinumā jo īpaši:

svītrots

(a) nosaka elektronisko sakaru 
pakalpojumus, kurus sniegt Kopienā 
starptautiskā mērogā būtu izdevīgi, jo 
tiktu izmantotas frekvences vai numuri, 
uz kuriem tiesības piešķirtu ar vienu 
procedūru un ar vieniem un tiem pašiem 
nosacījumiem;
(b) noteiktu numurus un numuru sērijas, 
ko varētu izmantot šādiem 
pakalpojumiem;
(c) novērtētu šādu pakalpojumu faktisko 
vai iespējamo pieprasījumu Kopienā un
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(d) noteiktu ierobežojumus, ko tā uzskata 
par lietderīgiem attiecībā uz to 
izmantošanas tiesību skaitu, kuras 
piedāvā kopīgajā atlases procedūrā, un 
procedūras, kas jāievēro, atlasot 
uzņēmumus, kuriem piešķiramas minētās 
tiesības, attiecīgā gadījumā pienācīgi 
ņemot vērā principus, kas izklāstīti 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 7. pantā.

Or. en

Pamatojums

Pamatojums.

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
11. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 
komentē vai papildina atzinumus, kas 
sniegti atbilstīgi 1. punktam, minētajā 
pieprasījumā noteiktajā termiņā.

3. Pēc Komisijas vai RSPG un vai RSC vai 
citas attiecīgās iestādes pieprasījuma 
Iestāde komentē vai papildina atzinumus, 
kas sniegti atbilstīgi 1. punktam, minētajā 
pieprasījumā noteiktajā termiņā.

Or. en

Pamatojums

Lai gan tas ir iekšējā tirgus interesēs, ka BERT sniedz ieguldījumu Komisijas darbā attiecībā 
uz nosacījumu un procedūru saskaņošanu saistībā ar atļaujām un sniedz atzinumus Komisijai, 
ikviena konkrēta prasība attiecībā uz šāda atzinuma saturu  ir pretrunā ar elastīguma 
principu un BERT spēju efektīvi papildināt VPI pieredzi.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants
Priekšlikums par uzņēmumu atlasi

svītrots

Atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6.b pantam Iestāde
(a) pieņem no uzņēmumiem un izskata 
radiofrekvenču un numuru izmantošanas 
tiesību pieteikumus un iekasē 
administratīvos maksājumus un nodevas, 
kas uzliktas uzņēmumiem atbilstīgi 
kopīgai atlases procedūrai;
(b) veic kopīgo atlases procedūru un 
iesaka uzņēmumus, kam saskaņā ar 
minētajiem noteikumiem var piešķirt 
individuālas izmantošanas tiesības;
(c) iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā 
raksturoti saņemtie pieteikumi, novērtēti 
minētie pieteikumi, ierosināti individuālu 
izmantošanas tiesību piešķiršanai 
visatbilstošākie uzņēmumi un pamatota šī 
atlase, atsaucoties uz atlases kritērijiem, 
kas izklāstīti atbilstīgajā īstenošanas 
pasākumā.

Or. en

Pamatojums

BERT mērķim un uzdevumam nav jābūt aktīvai nozīmei atlases procedūru vadīšanā Kopienas 
līmenī, jo šādu Komisijas pilnvaru nodošana BERT nav pamatota, ņemot vērā šādu 
procedūru iespējamo mazo skaitu.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants
Kopīgajās procedūrās piešķirto 

radiofrekvenču un numuru izmantošanas 
tiesību atsaukšana

svītrots

Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde sniedz 
Komisijai atzinumu par tādu 
izmantošanas tiesību atsaukšanu, kas 
piešķirtas kopīgajās procedūrās, kuras 
paredzētas atbilstīgi 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6.b pantam. 
Atzinumā izskata, vai bijuši nopietni un 
atkārtoti ar izmantošanas tiesībām saistītu 
nosacījumu pārkāpumi.

Or. en

Pamatojums

Viss 13. pants ir jāsvītro saskaņā ar 11. un 12. pantam pievienotajiem paskaidrojumiem. 

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants
Tīklu un informācijas drošība

svītrots

Papildus 4. panta 3. punkta 
b) apakšpunktā un 19. panta 4. un 
5. punktā minētajiem uzdevumiem Iestāde 
palīdz attīstīt tīklu un informācijas 
drošības kultūru, jo īpaši
(a) veicinot Komisijas un dalībvalstu 
sadarbību, kopīgu metožu izstrādāšanu, 
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lai novērstu tīkla un informācijas drošības 
problēmas, risinātu tās un reaģētu uz tām;
(b) informējot Komisiju par pētījumiem 
tīklu un informācijas drošības jomā, kā 
arī par efektīvu riska novēršanas 
tehnoloģiju izmantošanu un veicinot riska 
novērtēšanu, savstarpēji savietojamus 
riska pārvaldības risinājumus un 
pētījumus par novēršanas pārvaldības 
risinājumiem publiskā un privātā sektora 
organizācijās, un
(c) sekmējot Kopienas centienus 
sadarboties ar trešām valstīm un attiecīgā 
gadījumā ar starptautiskām 
organizācijām, lai veicinātu vienotu 
starptautisku pieeju tīklu un informācijas 
drošības jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

BERT nebūtu jābūt uzdevumiem un pienākumiem saistībā ar tīklu drošības jautājumiem. 
ENISA iekļaušana BERT izraisītu neskaidrības politikas mērķos, prioritātēs un pārvaldībā, kā 
arī citus neparedzamus un nevajadzīgus sarežģījumus, apdraudot uzlabotās sistēmas 
vienmērīgu un efektīvu darbību.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants
Sava ierosme

svītrots

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. en
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Pamatojums

Noteikums nav nepieciešams un jāsvītro, ņemot vērā precizēto formulējumu 4. pantā. 

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants
Administratīvo maksājumu iekasēšana 

par Iestādes pakalpojumiem

svītrots

1. Komisija nosaka administratīvos 
maksājumus, ko uzliek uzņēmumiem par 
Iestādes sniegtajiem pakalpojumiem 
atbilstīgi 54. panta 2. punktā minētajai 
procedūrai un pamatojoties uz Iestādes 
atzinumu. Iestāde iekasē šos 
administratīvos maksājumus.
2. Administratīvos maksājumus 
atsevišķiem uzņēmumiem uzliek objektīvi, 
pārredzami un samērīgi, lai papildu 
administratīvās izmaksas un saistītie 
maksājumi būtu iespējami mazāki.
3. Šā panta 1. punktā minētie 
administratīvie maksājumi var būt par
(a) administratīvajām izmaksām, kas 
Iestādei radušās, vadot atlases procedūru 
atbilstīgi 12. pantam,
(b) pārsūdzību izskatīšanu saskaņā ar 
34. pantu,
(c) administratīvajām izmaksām, kas 
Iestādei radušās, pārvaldot Eiropas 
Telenumerācijas telpu atbilstīgi 
8. pantam.
Visus maksājumus aprēķina un maksā 
euro.
4. Administratīvo maksājumu summu 
nosaka tādu, lai nodrošinātu, ka ar 
ieņēmumiem, ko dod šie maksājumi, 
principā pietiek, lai pilnībā segtu sniegto 
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pakalpojumu izmaksas.
5. Iestāde publicē gada pārskatu par 
administratīvajām izmaksām un 
maksājumiem. Ja maksājumu kopsumma 
un kopējā administratīvo izdevumu 
summa atšķiras, Iestāde sniedz atzinumu 
Komisijai, norādot, kādas ir atbilstīgas 
korekcijas, kas izdarāmas, nosakot 
maksājumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā atspoguļots, ka BERT nebūtu jāsniedz pakalpojumi, par kuriem būtu pamatoti 
iekasēt administratīvos maksājumus.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants
Izmantošanas nodevu par radiofrekvenču 

un numuru izmantošanas tiesībām un 
kopīgas atlases procedūras administratīvo 

maksājumu iekasēšana un sadalīšana

svītrots

1. Ja atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK 
(atļauju izsniegšanas direktīva) 
6.b pantam uzņēmumiem uzliek 
izmantošanas nodevas par radiofrekvenču 
un numuru izmantošanas tiesībām, ko 
piešķir, veicot kopīgu atlases procedūru, 
Iestāde atbild par šādu izmantošanas 
nodevu iekasēšanu un sadalīšanu. 
Kad Iestāde ir saņēmusi izmantošanas 
nodevas, tās sadala starp attiecīgajām 
dalībvalstīm un Iestādi, ievērojot termiņu 
un sadalījuma attiecību, kas atbilstīgi 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6.b pantam 
jānosaka Komisijai.
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Ja Komisija nenosaka termiņu un 
sadalījuma attiecību, izmantošanas 
nodevas jāsadala, vadoties pēc to 
dalībvalsts iedzīvotāju skaita, kam 
vajadzēja piešķirt izmantošanas tiesības 
iepriekšējā gadā, kas beidzās pirms atlases 
procedūras sākšanas.
2. Iestāde atbild par to administratīvo 
maksājumu iekasēšanu un sadali, kas par 
tiesībām izmantot frekvences un numurus 
uzlikti atlasītajiem uzņēmumiem pēc 
kopīgas atlases procedūras, lai segtu 
valsts pārvaldes iestāžu administratīvās 
izmaksas par kopīgo izmantošanas 
nosacījumu ievērošanas pārraudzību. 
Šā punkta pirmajā daļā minētos 
administratīvos maksājumus pēc to 
saņemšanas Iestāde sadala attiecīgajām 
valsts pārvaldes iestādēm atbilstīgi valsts 
pārvaldes iestāžu uzrādītajām 
pārraudzības izmaksu summām.

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir svītrots, lai atspoguļotu to, ka BERT nebūtu jāiesaista izmantošanas nodevu un 
administratīvo maksājumu iekasēšanā un sadalīšanā.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
19. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde, ņemot vērā Kopienas 
elektronisko sakaru politiku, veicina 
informācijas apmaiņu gan dalībvalstu 
starpā, gan starp dalībvalstīm, valsts 
pārvaldes iestādēm un Komisiju par 
stāvokli un attīstību elektronisko sakaru 
tīklu un pakalpojumu, tostarp tīklu un 
informācijas drošību, regulatīvo darbību 
jomā.

1. Iestāde, ņemot vērā Kopienas 
elektronisko sakaru politiku, veicina 
informācijas apmaiņu gan dalībvalstu 
starpā, gan starp dalībvalstīm, valsts 
pārvaldes iestādēm un Komisiju par 
stāvokli un attīstību elektroniskos sakaru 
tīklu un pakalpojumu regulatīvo darbību 
jomā.
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Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 40

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 visos elektronisko 
sakaru jautājumos.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
19. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestāde vāc atbilstīgu informāciju, jo 
īpaši saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 13.a. pantu, lai analizētu 
pašreizējos un jaunos riskus. Tā jo īpaši 
analizē Eiropas mēroga riskus, kas var 
ietekmēt elektronisko sakaru tīklu elastību 
un pieejamību, tajos saņemtās un 
nosūtītās informācijas autentiskumu, 
integritāti un konfidencialitāti, un sniedz 
analīzes rezultātus dalībvalstīm un 
Komisijai. 

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
19. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iestāde sekmē informētību un 
savlaicīgas, objektīvas un visaptverošas 
informācijas, tostarp par tīklu un 
informācijas drošības jautājumiem,
pieejamību visiem izmantotājiem, veicinot,
inter alia, apmaiņu ar pašlaik labāko 
praksi, tostarp lietotāju brīdināšanas 
metodēm, un cenšoties rast sinerģiju starp 
publiskā un privātā sektora iniciatīvām.

5. Iestāde sekmē informētību un 
savlaicīgas, objektīvas un visaptverošas 
informācijas pieejamību visiem 
izmantotājiem, veicinot, inter alia, 
apmaiņu ar pašlaik labāko praksi un 
cenšoties rast sinerģiju starp publiskā un 
privātā sektora iniciatīvām.

Or. en

Pamatojums

Plānošanas un resursu sadalīšanas nolūkos ir stingrāk jādefinē pienākumi saistībā ar 
2. punkta (c) apakšpunktā minēto apmācību.  4. punkts ir svītrots pilnībā un 5. punkts ir daļēji 
svītrots, lai atspoguļotu to, ka ir svītrots pienākums attiecībā uz tīklu drošību..

Grozījums Nr. 43

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, 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 
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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.

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. en

Pamatojums

Pamatojums.

Grozījums norāda, ka uzmanība tiek pievērsta patērētāju aizsardzībai.

Grozījums Nr. 44

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, (e) pastāvīga ieinteresēto personu grupa,

(f) apelācijas padome.

Or. en

Termina „valde” aizstāšana ar „regulatoru padome” 25., 26., 29., 30., 37., 38., 39., 46. un 
49. pntā.

Termina „regulatoru padome” aizstāšana ar „izpildvalde”  28., 30. un 37. pantā.
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Termina„ direktors” aizstāšana ar„ izpilddirektors” 25., 26., 27., 30., 32., 37., 38., 44., 45. 
un 46. pantā. 

Pamatojums

Grozījums atspoguļo izmaiņas pārvaldes struktūrā un ir svītroti amati un struktūras 
(galvenais tīklu drošības speciālists un apelācijas padome), kas nav atbilstošu un nav 
nepieciešami, ņemot vērā 3. pantā ierosinātos grozījumus.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
25. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde svītrots
1. Valde sastāvā ir divpadsmit locekļi. 
Sešus ieceļ Komisija, un sešus —
Padome. Valdes locekļus ieceļ, nodrošinot 
visaugstāko kompetences un neatkarības 
standartu ievērošanu un atbilstīgo īpašo 
zināšanu jomu plašu pārstāvību. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienu reizi 
atjaunot.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
25. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulatoru padomei ir novērotāja 
statuss un tās sastāvā ir  viens pārstāvis 
no katras dalībvalsts, kurš ir neatkarīgas 
valsts pārvaldes iestādes vadītājs vai 
augsta līmeņa pārstāvis un ikdienā ir 
atbildīgs par regulējuma piemērošanu 
šajā dalībvalstī. Komisijas, kā arī EBTA 
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dalībvalstu un pievienošanās valstu  
pārvaldes iestāžu pārstāvjiem ir 
novērotāju statuss.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 47

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 pārējos 
izpildvaldes locekļus. Priekšsēdētāju ievēl 
uz vienu gadu. Lai veiktu priekšsēdētāja 
funkcijas, vispirms priekšsēdētājam vienu 
gadu ir jāveic priekšsēdētāja vietnieka 
funkcijas. Šī persona pilda priekšsēdētāja 
vietnieka funkcijas  arī pēc priekšsēdētāja 
termiņa beigām.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
25. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Regulatoru padome lēmumus pieņem ar 
balsu vairākumu, ko veido divas trešdaļas 
klātesošo valdes locekļu balsu, ja vien šajā 



PE404.762v01-00 34/58 PA\718429LV.doc

LV

klātesošo valdes locekļu balsu. regulā nav paredzēts citādi.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
25. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katram valdes loceklim ir viena balss. 
Sīkāku balsojuma kārtību nosaka 
reglamentā, tostarp precizē apstākļus, 
kādos viens valdes loceklis var rīkoties 
cita locekļa vārdā, un attiecīgā gadījumā 
noteikumus par kvorumu.

5. Katram valdes loceklim ir viena balss.

Or. en

Pamatojums

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).
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Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
26. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde, apspriežoties ar regulatoru
padomi, atbilstīgi 29. panta 2. punktam 
ieceļ direktoru.

1. Regulatoru padome atbilstīgi 29. panta 
2. punktam ieceļ izpilddirektoru.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
26. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde, apspriežoties ar direktoru, 
atbilstīgi 31. panta 2. punktam ieceļ 
galveno tīklu drošības speciālistu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
26. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulatoru padome pieņem visus 
lēmumus saistībā ar Iestādes funkciju 
izpildi, kā noteikts 3. pantā.
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Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
26. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstīgi 27. panta 1. punktam valde 
ieceļ regulatoru padomes locekļus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
26. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbilstīgi 33. panta 1. punktam valde 
ieceļ apelācijas padomes locekļus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.
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Grozījums Nr. 55

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. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 56

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 izpilddirektoru.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.
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Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
26. pants - 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Valde pieņem gada pārskatu par 
Iestādes darbību un vēlākais līdz 
15. jūnijam nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Revīzijas palātai. Atbilstīgi 28. panta 
4. punktam pārskatā ietver atsevišķu 
sadaļu, ko apstiprina regulatoru padome, 
par Iestādes regulatīvajām darbībām 
attiecīgajā gadā.

11. Regulatoru padome pieņem gada 
pārskatu par Iestādes darbību un vēlākais 
līdz 15. jūnijam nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Revīzijas palātai. Atbilstīgi 28. panta 
4. punktam pārskatā ietver atsevišķu 
sadaļu, ko apstiprina regulatoru padome, 
par Iestādes regulatīvajām darbībām 
attiecīgajā gadā, tostarp pasākumus 
patērētāju informētības veicināšanai.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
26. pants - 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Valde pieņem reglamentu. svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā administratīvā valde ir jāsvītro no pārvaldības struktūras, tad tās uzdevumus un 
pienākumus pārņems regulatoru padome, lai apvienotu vienā struktūrā Komisijas 
priekšlikumā iekļautos uzdevumus un pienākumus attiecībā uz administratīvo valdi un 
regulatoru padomi. Uzdevumu saraksts ir papildināts, lai atspoguļotu, ka BERT nepieņems 
lēmumus (kā arī neiekasēs maksu par savu procedūru) un nepārņems pienākumus saistībā ar 
tīklu drošību.
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
26. pants - 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Valde sniedz atzinumu Komisijai par 
administratīvajiem maksājumiem, ko 
Iestāde var iekasēt no uzņēmumiem, 
veicot uzdevumus, kas minēti 16. pantā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā administratīvā valde ir jāsvītro no pārvaldības struktūras, tad tās uzdevumus un 
pienākumus pārņems regulatoru padome, lai apvienotu vienā struktūrā Komisijas 
priekšlikumā iekļautos uzdevumus un pienākumus attiecībā uz administratīvo valdi un 
regulatoru padomi. Uzdevumu saraksts ir papildināts, lai atspoguļotu, ka BERT nepieņems 
lēmumus (kā arī neiekasēs maksu par savu procedūru) un nepārņems pienākumus saistībā ar 
tīklu drošību.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
27. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatoru padome svītrots
1. Regulatoru padomi veido viens loceklis 
no katras dalībvalsts, kurš ir neatkarīgas 
valsts pārvaldes iestādes vadītājs un 
praktiski atbild par regulējuma 
piemērošanu dalībvalstī, direktors un 
viens Komisijas pārstāvis bez 
balsstiesībām. Valsts pārvaldes iestādes 
nominē vienu pārstāvja vietnieku no 
katras dalībvalsts. 

Or. en
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Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
27. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktors ir regulatoru padomes 
priekšsēdētājs.

2. Izpilvaldes sastāvā ir ne vairāk kā pieci 
locekļi, no kuriem divi ir regulatoru 
padomes priekšsēdētāja vietnieki un viens 
ir regulatoru padomes priekšsēdētājs. 
Izpildvaldes sanāksmes sasauc tās 
priekšsēdētājs.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
27. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatoru padome no savu locekļu 
vidus ievēl priekšsēdētāja vietnieku. 
Priekšsēdētāja vietnieks aizvieto 
priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs nevar 
veikt savas funkcijas. Priekšsēdētāja 
vietnieka pilnvaru termiņš ir divarpus 
gadi, un šo termiņu var atjaunot. Tomēr 
priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņu 
katrā ziņā pārtrauc, ja tas vairs nav 
regulatoru padomes loceklis.

3. Viens no priekšsēdētāja vietniekiem
aizvieto priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs 
nevar veikt savas funkcijas.

Or. en
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Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
27. pants- 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Regulatoru padome lēmumus pieņem 
ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram 
loceklim jeb tā vietniekam, kas nav 
direktors, un Komisijas pārstāvim ir pa 
vienai balsij.

4. Ja vien šajā regulā nav norādīts citādi, 
izpildvalde lēmumus pieņem ar vienkāršu 
balsu vairākumu. Katram izpildvaldes 
loceklim ir viena balss. Vienlīdzīga balsu 
skaita gadījumā izšķirošā balss ir 
priekšsēdētājam.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar otru grozījumu, kas attiecas uz šo pantu.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
27. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru padome darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem 
norādījumus no dalībvalsts valdības vai 
citām publiskām vai privātām struktūrām.

6. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, Iestāde, izmantojot regulatoru 
padomi vai izpildvaldi, darbojas neatkarīgi 
un neprasa un nepieņem norādījumus no 
dalībvalsts valdības vai citām publiskām 
vai privātām struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir atspoguļots, ka lai gan regulatoru padome pārņem administratīvās valdes 
uzdevumus un pienākumus, tomēr ir jāizveido izpildvalde, kuras sastāvā būtu ierobežots 
skaits locekļu, kuri iecelti no regulatoru padomes (tostarp priekšsēdētājs un divi 
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priekšsēdētāja vietnieki).

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
27. pants - 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Iestāde regulatoru padomei sniedz 
sekretariāta pakalpojumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir atspoguļots, ka lai gan regulatoru padome pārņem administratīvās valdes 
uzdevumus un pienākumus, tomēr ir jāizveido izpildvalde, kuras sastāvā būtu ierobežots 
skaits locekļu, kuri iecelti no regulatoru padomes (tostarp priekšsēdētājs un divi 
priekšsēdētāja vietnieki).

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants
Regulatoru padomes uzdevumi

Article 28
Valdes uzdevumi

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. Izpildvalde ir atbildīga par Iestādes 
pārstāvēšanu un nodrošina, ka Iestāde 
veic savas darbības saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem. Turklāt, direktoram veicot 
uzdevumus, valde dod tam norādījumus.

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 
atzinumu sagatavošanā un par tiem 
nebalso.

2. Izpildvaldes priekšsēdētāju var ik gadu 
uzaicināt apmeklēt uzklausīšanu Eiropas 
Parlamenta kompetentajā komitejā un 
Padomē, lai sniegtu ziņojumu par 
Iestādes darbību.
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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..
4. Regulatoru Padome apstiprina gada 
pārskata atsevišķo sadaļu par regulatīvām 
darbībām atbilstīgi 26. panta 11. punktam 
un 30. panta 9. punktam.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījuma ir atspoguļots, ka izpildvalde būtu atbildīga par BERT vispārējo darbību un 
par šīs iestādes pārstāvēšanu.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants
Direktors

29. pants

Izpilddirektors
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. Iestādi vada izpilddirektors, kas, veicot 
savas funkcijas rīkojas saskaņā ar 
izpildvaldes norādēm.

2. Valde, apspriežoties ar regulatoru 
padomi, ņemot vērā nopelnus, prasmes un 
pieredzi elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu jomā, ieceļ direktoru.

2. Izpilddirektoru ieceļ regulatoru 
padome, ņemot vērā nopelnus, prasmes un 
pieredzi elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu jomā.

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

3. Izpildirektora pilnvaru termiņš ir trīs 
gadi. Deviņu mēnešu laikā pirms šā 
perioda beigām regulatoru padome veic 
novērtējumu. Novērtējumā regulatoru 
padome jo īpaši izskata

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

Iestādes pienākumus un tai izvirzītās 
prasības nākamajiem gadiem.

4. Pēc apspriešanās 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 Iestādes 
pienākumiem un tai izvirzītajām prasībām, 
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 pilda savus pienākumus, 
līdz tiek iecelts viņa pilnvaru pārņēmējs.

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, kas 
pieņemts ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu.

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

Or. en

Pamatojums

Direktora statuss ir pārskatīts un amats ir pārdēvēts „izpilddirektors”, lai atspoguļotu 
izpilddirektora nozīmes maiņu pārskatītajā pārvaldības struktūrā. Izpilddirektoru ieceļ 
regulatoru padome un izpilddirektora pienākumi ir ikdienas darbības jautājumi. Tā kā 
izpilddirektors darbojas saskaņā ar izpildvaldes norādēm, izpilddirektoram nav jāatskaitās 
Parlamentam un Padomei.
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Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
30. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktora uzdevumi Izpilddirektora uzdevumi

1. Direktors pārstāv Iestādi un atbild par 
tās vadīšanu.

Izpildvalde var pilnvarot izpilddirektoru 
pārstāvēt Iestādi īpašos jautājumos, un 
viņš atbild par Iestādes vadīšanu.

Or. en

Pamatojums

Izpilddirektora uzdevumi (aizstājot direktora amatu) ir pārskatīti, lai atbilstu citos pantos 
ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
30. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izpilddirektora uzdevumi (aizstājot direktora amatu) ir pārskatīti, lai atbilstu citos pantos 
ierosinātajiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
30. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katru gadu direktors nākamajam gadam 
sagatavo Iestādes ikgadējās darba 
programmas projektu un līdz attiecīgā gada 
30. jūnijam iesniedz to regulatoru padomei 
un Komisijai.

4. Katru gadu izpildirektors nākamajam 
gadam sagatavo Iestādes ikgadējās darba 
programmas projektu un līdz attiecīgā gada 
30. jūnijam iesniedz to regulatoru padomei.
Regulatoru padome apstiprina darba 
programmas projektu un iesniedz to
Komisijai līdz attiecīgā gada 30. jūnijam 

Pirms 1. septembra Direktors iesniedz 
darba programmu, lai Valde to pieņemtu.

Or. en

Pamatojums

Izpilddirektora uzdevumi (aizstājot direktora amatu) ir pārskatīti, lai atbilstu citos pantos 
ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants
Galvenais tīklu drošības speciālists

svītrots

1. Galvenais tīklu drošības speciālists 
atbild par Iestādes tīklu un informācijas 
drošības uzdevumu koordinēšanu. 
Galvenais tīklu drošības speciālists strādā 
direktora pakļautībā un tam atskaitās. 
Galvenais tīklu drošības speciālists 
sagatavos projektu gada darba 
programmai šo darbību veikšanai. 
2. Valde, izvēloties vienu no vismaz diviem 
Komisijas ierosinātajiem kandidātiem un 
ņemot vērā to nopelnus, prasmes un 
pieredzi tīklu un informācijas drošības 
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jomā, ieceļ galveno tīklu drošības 
speciālistu uz pieciem gadiem.
3. Galveno tīklu drošības speciālistu var 
atlaist no amata tikai ar valdes lēmumu 
un pēc apspriešanās ar direktoru. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.
4. Pēc Komisijas priekšlikuma valde, 
apspriežoties ar direktoru 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.

Or. en

Pamatojums

BERT nebūtu jāpārņem uzdevumi, kas paredzēti ENISA.  Tāpēc galvenā speciālista amats nav 
vajadzīgs (lūdzu skatīt arī 3. panta grozījumu).

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

1. Regulatoru padome izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, ko veido 
eksperti, kuri pārstāv atbilstīgās 
ieinteresētās personas jo īpaši no 
informācijas un sakaru tehnoloģijas 
nozares (darba devēji un darbinieku 
pārstāvji), patērētāju grupām un 
akadēmisko ekspertu vidus tīklu un 
informācijas drošības jomā. Tā,
apspriežoties ar izpilddirektoru, 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 

2. Grupas priekšsēdētājs ir izpilddirektors.
Grupas locekļu pilnvaru termiņš ir divarpus 
gadi. Grupas locekļi nedrīkst būt regulatoru 



PE404.762v01-00 48/58 PA\718429LV.doc

LV

locekļi nedrīkst būt valdes vai regulatoru 
padomes locekļi.

padomes locekļi.

3. Komisijas pārstāvjiem ir tiesības būt klāt 
Grupas sanāksmēs un piedalīties tās darbā.

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.

4. Grupa var dot padomus regulatoru 
padomei, 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

Pamatojums

Pastāvīga ieinteresēto personu grupa  ir nozīmīga Iestādes valde, jo tā pārstāv attiecīgās 
ieinteresētās puses un patērētāju, kā arī darba devēju un darbinieku pārstāvju  intereses.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants
Apelācijas padome

svītrots

1. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki, kurus ieceļ no pašreizējiem 
vai bijušajiem valsts pārvaldes iestāžu, 
konkurences iestāžu vai citu valsts vai 
Kopienas iestāžu vadošiem darbiniekiem 
ar attiecīgu pieredzi elektronisko sakaru 
nozarē. Apelācijas padome ieceļ 
priekšsēdētāju.
2. Apelācijas padomes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, pēc 
Komisijas priekšlikuma ieceļ valde, 
apspriežoties ar regulatoru valdi.
3. Apelācijas padomes locekļu amata 
pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu 
var atjaunot. Apelācijas padomes locekļi 
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lēmumu pieņemšanā ir neatkarīgi. Tos 
nesaista nekādi norādījumi. Apelācijas 
padomes locekļi nedrīkst veikt citus 
pienākumus Iestādē, valdē vai regulatoru 
padomē. Apelācijas padomes locekļus 
nevar atlaist no amata, izņemot, ja 
loceklis atzīts par vainīgu nopietnā 
pārkāpumā, un atlaišanas lēmumu 
pieņem valde pēc apspriešanās ar 
regulatoru padomi.
4. Apelācijas padomes locekļi nevar 
piedalīties apelācijas procesā, ja viņi tajā 
ir personīgi ieinteresēti vai ja viņi jau 
iepriekš ir bijuši tajā iesaistīti kā vienas 
procesā iesaistītas puses pārstāvji, vai arī 
ja viņi piedalījušies pārsūdzētā lēmuma 
pieņemšanā.
Ja kāda šā punkta pirmajā daļā minētā 
iemesla vai kāda cita iemesla dēļ kāds no 
apelācijas padomes locekļiem uzskata, ka 
viņa kolēģim nebūtu jāpiedalās apelācijas 
procesā, tad viņš attiecīgi informē 
apelācijas padomi. Visas apelācijas 
procesā iesaistītās puses var iebilst pret 
apelācijas padomes locekli jebkura šā 
punkta pirmajā daļā minētā iemesla dēļ 
vai arī tad, ja radušās aizdomas par 
neobjektivitāti. Iebildumu nevar pamatot 
ar locekļa valstspiederību, un to 
nepieņem, ja, apzinoties iebilduma 
iemeslu, apelācijas izskatīšanas procesā 
iesaistītā puse ir veikusi kādu procedūras 
pasākumu.
5. Apelācijas padomes lēmumu par rīcību 
4. punktā paredzētajos gadījumos pieņem 
bez attiecīgā locekļa līdzdalības. Lai 
pieņemtu šo lēmumu, attiecīgo locekli 
apelācijas padomē aizstāj viņa vietnieks, 
izņemot gadījumus, kad arī vietnieks ir 
līdzīgā situācijā. Pēdējā minētajā 
gadījumā priekšsēdētājs ieceļ aizstājēju no 
citiem vietniekiem.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā BERT nevajadzētu dot apelācijas lēmumus, šis pants nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants
Apelācijas

svītrots

1. Apelācijas padome atbild par lēmumu 
pieņemšanu par apelācijām, kas 
iesniegtas par Iestādes lēmumiem vai 
pasākumiem jomās, kuras noteiktas 
8. panta 1. punktā.
2. Apelācijas padome pieņem lēmumus ar 
kvalificētu vairākumu, ko veido vismaz 
četri no sešiem locekļiem. Apelācijas 
padomi sasauc pēc vajadzības.
3. Apelācija, ko iesniedz saskaņā ar 
1. punktu, neaptur attiecīgā lēmuma 
piemērošanu. Tomēr apelācijas padome, 
ja tā uzskata, ka lietas apstākļi to prasa, 
var apturēt apstrīdētā lēmuma 
piemērošanu.
4. Apelāciju kopā ar tās pamatojumu 
iesniedz Iestādē rakstveidā divu mēnešu 
laikā pēc lēmuma vai pasākuma 
paziņošanas attiecīgajam uzņēmumam 
vai, ja tas nav iespējams, dienā, kad 
Aģentūra šo lēmumu vai pasākumu 
publiskojusi. Apelācijas padome pieņem 
lēmumu divu mēnešu laikā pēc apelācijas 
iesniegšanas. 
5. Ja apelācija ir pieņemama, apelācijas 
padome pārbauda, vai apelācija ir 
pamatota. Tā tik bieži, cik vajadzīgs, 
uzaicina apelācijas procesā iesaistītās 
puses noteiktos termiņos iesniegt 
komentārus par sniegtajiem 
paziņojumiem vai par pārējo apelācijas 
procesā iesaistīto pušu ziņojumiem. 
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Apelācijas procesā iesaistītajām pusēm ir
tiesības izteikties mutiski. 
6. Apelācijas padome, ievērojot šo pantu, 
var īstenot visas pilnvaras, kas ir Iestādes 
kompetencē, vai nodot lietu Iestādes 
kompetentajai struktūrvienībai. Minētajai 
kompetentajai struktūrvienībai apelācijas 
padomes lēmums ir saistošs.
7. Apelācijas padome pieņem reglamentu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā BERT nevajadzētu pieņemt apelācijas lēmumus, šis pants nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants
Prasību celšana Pirmās instances tiesā un 

Eiropas Kopienu Tiesā

svītrots

1. Saskaņā ar Līguma 230. pantu Pirmās 
instances tiesā vai Eiropas Kopienu tiesā 
var celt prasību, apstrīdot apelācijas 
padomes lēmumu vai, ja tai nav tiesību 
izskatīt apelāciju, Iestādes lēmumu.
2. Ja Iestāde nepieņem lēmumu, Eiropas 
Pirmās instances tiesā vai Eiropas 
Kopienu Tiesā var ierosināt tiesvedību par 
bezdarbību saskaņā ar Līguma 
232. pantu.
3. Iestādei jāveic vajadzīgie pasākumi, lai 
ievērotu Eiropas Pirmās instances tiesas 
vai Eiropas Kopienu tiesas spriedumu.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā BERT nevajadzētu pieņemt apelācijas lēmumus, šis pants nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
36. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes ieņēmumus veido 1. Iestādes 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 
Eiropas Kopienu vispārējā budžetā 
(Komisijas iedaļā),

(c) Kopienas subsīdija, kas ir iegrāmatota 
Eiropas Savienības vispārējā budžetā 
saskaņā ar Finanšu regulas 185. pantu,

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

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

(e) brīvprātīgas dalībvalstu vai to 
pārvaldes iestāžu iemaksas.

(e) dalībvalstu vai to pārvaldes iestāžu 
iemaksas.

Or. en

Pamatojums

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above 
proposal does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State 
contributions and community funding. In order to ensure that the amount of contributions 
from the Member States is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to 
require the Member States to provide a sufficient level of funding to the national regulatory 
authorities enabling proper financing of a significant portion of the budget of BERT.
However, as BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of 
the underlying community policy in electronic communications, it is justified that BERT 
receives community funding, which would serve as the other primary source of the budget of 
BERT.
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
37. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 15. februārim 
direktors sagatavo provizorisko budžeta 
projektu, kas ietver saimnieciskās darbības 
un darba programmas izdevumus, kuri 
paredzēti nākamajā gadā, un nosūta šo 
projektu kopā ar provizorisko amatu 
sarakstu valdei. Katru gadu valde, 
pamatojoties uz direktora sagatavoto 
projektu, sagatavo Iestādes ieņēmumu un 
izdevumu aplēsi nākamajam finanšu 
gadam. Šo aplēsi, iekļaujot amatu saraksta 
projektu, valde ne vēlāk kā 31. martā 
nosūta Komisijai. Pirms aplēses 
pieņemšanas direktora sagatavoto 
projektu nosūta regulatoru padomei, kas 
par šo projektu var sniegt atzinumu.

1. Katru gadu vēlākais līdz 15. februārim 
izpilddirektors sagatavo provizorisko 
budžeta projektu, kas ietver saimnieciskās 
darbības un darba programmas izdevumus, 
kuri paredzēti nākamajā gadā, un nosūta šo 
projektu kopā ar provizorisko amatu 
sarakstu regulatoru padomei. Katru gadu 
regulatoru padome, pamatojoties uz 
izpilddirektora sagatavoto projektu, 
sagatavo Iestādes ieņēmumu un izdevumu 
aplēsi nākamajam finanšu gadam, norādot 
summas, kuras jāsedz no Kopienas 
finansējuma  (36. panta (c) punkts ) un no 
dalībvalstu iemaksām (36. panta 
(e) punkts). Šo aplēsi, iekļaujot amatu 
saraksta projektu, izpilddirektors nosūta 
regulatoru padomei un Iestādes budžeta 
komitejai („Budžeta komiteja”).
Budžeta komitejas sastāvā ir 16 locekļi, no 
kuriem septiņus ieceļ Eiropas Parlaments, 
septiņus Padome un divus Komisija.
Budžeta komiteja  pieņem lēmumu ar divu 
trešdaļu locekļu balsu vairākumu.
Budžeta komiteja nav pastāvīga iestāde.
Budžeta komiteja apstiprina budžetā 
iekļaujamo izdevumu aplēsi un amatu 
sarakstu kā summu, kas jāsedz no 
Kopienas finansējuma saskaņā ar 
26. pantu, un nosūta savu lēmumu 
regulatoru padomei un Komisijai.
Regulatoru padome pieņem galīgo 
lēmumu par budžeta projektu un amatu 
sarakstu, ņemot vērā Budžeta komitejas 
lēmumu un nosakot summu, ja tāda ir, 
kas jāsedz no dalībvalstu iemaksām 
saskaņā ar 36. panta (e) punktu.

Or. en
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Pamatojums

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
37. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija aplēsi nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei (še turpmāk —
„budžeta lēmējinstitūcija”) kopā ar 
provizorisko Eiropas Kopienu vispārējā 
budžeta projektu. 

2. Budžeta komitejas apstiprināto un 
Komisijai nosūtīto aplēsi saskaņā ar 
1. punktu Komisija nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei (še turpmāk —
„budžeta lēmējinstitūcija”) kopā ar 
provizorisko Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta projektu.

Or. en

Pamatojums

Lūdzu skatīt grozījumu Nr. 77.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
37. pants - 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valde bez kavēšanās informē budžeta 
lēmējinstitūciju par visiem plānotajiem 
projektiem, kas finansiālā ziņā var būtiski 
ietekmēt tās budžeta finansējumu, jo īpaši 

6. Regulatoru padome bez kavēšanās 
informē budžeta lēmējinstitūciju par visiem 
plānotajiem projektiem, kas finansiālā ziņā 
var būtiski ietekmēt tās budžeta 
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projektiem, kuri saistīti ar īpašumu, 
piemēram, ēku īre vai pirkšana. Tā par 
šiem projektiem informē Komisiju. Ja kāda 
budžeta lēmējiestāde paredz sniegt 
atzinumu, tā Iestādi informē par šādu ieceri 
divu mēnešu laikā no brīža, kad saņemta 
informācija par nekustamā īpašuma 
projektu. Ja atbildes nav, Iestāde var veikt 
plānotās darbības.

finansējumu, jo īpaši projektiem, kuri 
saistīti ar īpašumu, piemēram, ēku īre vai 
pirkšana, ja ierosinātajam projektam ir 
nepieciešams Kopienas papildfinansējums 
saskaņā ar 36. panta (c) punktu. Tādā 
gadījumā Iestāde par šiem projektiem 
informē Komisiju. Ja kāda budžeta 
lēmējiestāde paredz sniegt atzinumu, tā 
Iestādi informē par šādu ieceri divu 
mēnešu laikā no brīža, kad saņemta 
informācija par nekustamā īpašuma 
projektu. Ja atbildes nav, Iestāde var veikt 
plānotās darbības.

Or. en

Pamatojums

Lūdzu skatīt grozījumu Nr. 77.

Grozījums Nr. 80

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 ieinteresēto pušu grupu un citām 
ieinteresētajām patērētāju grupām, un dod 
tām iespēju pieņemamā termiņā iesniegt 
komentārus par atzinuma projektu. Iestāde 
publisko apspriešanās rezultātus, izņemot 
gadījumus, kad informācija ir 
konfidenciāla.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir atspoguļot izmaiņās BERT pilnvarās un pienākumos 3. pantā. Paredzēts, 
ka BERT nebūs pilnvaras piemērot pasākumus, un tā galvenokārt būs konsultatīva iestāde, 
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kas sniedz atzinumus. Atsauce uz ieinteresētajām patērētāju grupām ir paredzēta, lai 
nodrošinātu, ka patērētāju intereses tiek pienācīgi ņemtas vērā.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes personāls, tostarp direktors,
galvenais tīklu drošības speciālists un 
amatpersonas, ko dalībvalstis norīkojušas 
uz laiku, sniedz saistību deklarāciju un 
interešu deklarāciju, norādot, ka tām nav 
tiešu vai netiešu interešu, kuras varētu 
uzskatīt par tādām, kas ietekmē to 
neatkarību. Šādas deklarācijas iesniedz 
rakstiski.

Iestādes personāls, tostarp izpilddirektors
un amatpersonas, ko dalībvalstis 
norīkojušas uz laiku, sniedz saistību 
deklarāciju un interešu deklarāciju, 
norādot, ka tām nav tiešu vai netiešu 
interešu, kuras varētu uzskatīt par tādām, 
kas ietekmē to neatkarību. Šādas 
deklarācijas iesniedz rakstiski.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma nolūks ir atspoguļot 3.un 24.panta priekšlikumus attiecībā uz galvenā 
tīklu drošības speciālista amata svītrošanu.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
48. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestādi pārstāv tās direktors. svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums ir saskaņā ar28. panta 1. punktu attiecībā uz pārskatīto pārvaldības 
struktūru un valdei piešķirtajām tiesībām pārstāvēt BERT. 
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Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
49. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz Iestādes darbiniekiem, tostarp 
direktoru un galveno tīklu drošības 
speciālistu, attiecas Eiropas Kopienu 
ierēdņu Civildienesta noteikumi, Eiropas 
Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtība un noteikumi, kurus Eiropas 
Kopienas iestādes ir kopīgi pieņēmušas, lai 
piemērotu šos civildienesta noteikumus un 
nodarbināšanas kārtību.

1. Uz Iestādes darbiniekiem, tostarp 
izpilddirektoru, bet izņemot amatpersonas, 
ko dalībvalstis norīkojušas uz laiku, 
attiecas Eiropas Kopienu ierēdņu 
Civildienesta noteikumi, Eiropas Kopienu 
pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība 
un noteikumi, kurus Eiropas Kopienas 
iestādes ir kopīgi pieņēmušas, lai 
piemērotu šos civildienesta noteikumus un 
nodarbināšanas kārtību.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma nolūks ir atspoguļot ierosinājumus 3. un 24. pantā attiecībā uz galvenā 
tīklu drošības speciālista amata svītrošanu un izmaiņām pārvaldībā, proti, administratīvās 
valdes likvidēšanu un regulatoru padomes nozīmes palielināšanu.

Grozījums Nr. 84

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 

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, uzskati, kas pausti Kopienas un 
valsts līmenī. Ziņojumu un visus saistītos 
priekšlikumus nosūtīs Eiropas 
Parlamentam un Padomei, kā arī 
Komisijai.
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Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Komisija nekontrolēs BERT atbilstīgāk ir noteikt, ka BERT uzraudzīs savas darbības. 
Tomēr BERT sagatavotais ziņojums ir jānosūta arī Komisijai, lai nodrošinātu pārredzamību.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
56. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

56. pants
Pārejas noteikumi

svītrots

1. Iestāde 2011. gada 14. martā uzņemas 
atbildību par visām darbībām, ko pirms 
minētās dienas veica Eiropas Tīklu un 
Informācijas drošības aģentūra un kas ir 
šis regulas darbības jomā.
2. Eiropas Tīklu un Informācijas drošības 
aģentūras līdzdalību kustamo īpašumu 
pārvaldībā iepriekš 1. punktā minētajā 
dienā nodod iestādei no minētās dienas.

Or. en

Pamatojums

Svītrots saskaņā ar ierosinātajām izmaiņām 3. pantā (ENISA neapvienos ar BERT).
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