
PR\717944LV.doc PE404.717v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2007/0249(COD)

17.4.2008

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādi
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Pilar del Castillo Vera



PE404.717v01-00 2/76 PR\717944LV.doc

LV

PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
Elektronisko sakaru tirgus iestādi
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0699),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0428/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Juridiskās 
komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums regulai
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 10. marta Regulu (EK) 
Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu 
un informācijas drošības aģentūru, (še 
turpmāk — „ETIDA regula”) 2004. gadā 
uz pieciem gadiem izveidoja Eiropas Tīklu 
un informācijas drošības aģentūru 
(ETIDA) ar mērķi nodrošināt Kopienā 
lielu un efektīvu tīklu un informācijas 
drošību, kas noderētu ES iedzīvotājiem, 
patērētājiem, uzņēmumiem un publiskā 
sektora organizācijām, tādējādi sekmējot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums regulai
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijas 2007. gada 1. jūnija 
Paziņojumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei par Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūras (ENISA) 
novērtējumu dots atzinīgs vērtējums 
neatkarīgu ekspertu ziņojumam, kurā 
novērtēta ETID aģentūras darbība kopš 
tās izveidošanas un ETID administratīvās 
padomes ieteikumi ETID regulai, un ar to 
sāka publisku apspriešanu. Minētā 
ekspertu ziņojuma svarīgākie 
konstatējumi liecināja, ka politika, kas 
noteica ETIDA izveidošanu, un sākotnējie 
mērķi ir lietderīgi un jo īpaši ieguldījums 
īsta iekšējā elektronisko sakaru tirgus 
izveidošanā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums regulai
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Vienlaikus konstatēja vairākas 
problēmas, tostarp jo īpaši saistībā ar tās 
organizatorisko struktūru, darbinieku 
prasmēm un skaitu un loģistiku. ETIDA 
svarīgākajām funkcijām jākļūst par
galvenajām Iestādei, kurai, skaidrāk 
nosakot mērķus un uzdevumus, jāpanāk, 
ka atbilstīgi labāka regulējuma 
principiem viena iestāde ar kompetenci 

svītrots



PR\717944LV.doc 7/76 PE404.717v01-00

LV

jautājumos par ES elektronisko sakaru 
tīklu un pakalpojumu regulējumu var 
sasniegt minētos mērķus un var izpildīt 
minētos uzdevumus efektīvāk, ātrāk un 
rentablāk.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Priekšlikums regulai
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 struktūra —
Eiropas Telekomunikāciju regulatoru 
organizāciju (turpmāk tekstā —
"BERT"). BERT, palīdzot Komisijai un 
valsts pārvaldes iestādēm (turpmāk tekstā 
— "VPI"), 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.
(Šis grozījums piemērojams visā tekstā. Ja 
šo grozījumu pieņems, būs jāveic izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums regulai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šai regulai un ar to izveidotajai 
Iestādei jābūt Kopienas elektronisko 
sakaru regulējuma neatņemamai daļai. 

(17) BERT ir svarīga nozīme mehānismos, 
kas paredzēti iekšējā elektronisko sakaru 
tirgus konsolidēšanai un tirgus analīzes 
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Tādējādi Iestādei ir jo īpaši svarīga 
nozīme mehānismos, kas paredzēti iekšējā 
elektronisko sakaru tirgus konsolidēšanai 
un tirgus analīzes veikšanai zināmos 
apstākļos.

veikšanai zināmos apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Priekšlikums regulai
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iestādei vienmēr jāpalīdz Komisijai 
saistībā ar Kopienas pienākumu 
attiecināšanu uz numuru saglabāšanu. 
Šāda attiecināšana var būt saistīta jo īpaši 
ar saglabājamās informācijas apjomu vai 
tīklu veidiem (t.i., fiksētie vai mobilie), 
starp kuriem saglabājami numuri un 
informācija. Minēto pienākumu grozot, 
jāņem vērā cenas lietotājiem un 
pārslēgšanās izmaksas uzņēmumiem, kā 
arī dalībvalstu pieredze. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 7

Priekšlikums regulai
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

(20) BERT gada pārskatā parasti norāda, 
kāda ir labākā prakse un vēl palikušās 
vājās vietas, un palīdz paaugstināt Eiropas 
Savienībā ceļojošo iedzīvotāju ieguvumu
līmeni.
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Eiropas Savienībā ceļojošo iedzīvotāju
aizsardzības un drošības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums regulai
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 
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).

(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, attiecīgos gadījumos, lūgt  
BERT neatkarīgo ekspertu padomu par 
radiofrekvenču izmantošanu Kopienā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Priekšlikums regulai
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan tehnikas un tirgus attīstība ir 
pavērusi lielākas iespējas izvērst 
elektronisko sakaru pakalpojumus pāri 

(22) Lai gan elektronisko sakaru nozare ir 
galvenā nozare ceļā uz Eiropas attīstītāku 
uz zināšanām balstītu ekonomiku, un 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Priekšlikums regulai
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Iestādei jo īpaši jānovērtē vienas 
atlases procedūras vajadzība Kopienā 
attiecībā uz izmantošanas tiesībām ar 
saskaņotiem nosacījumiem, jādod padoms 
Komisijai par noteikumiem un kritērijiem, 
kas piemērojami šādas atlases procedūrā, 
un jāsaņem un jānovērtē šādu 
izmantošanas tiesību pieteikumus no 
uzņēmumiem. Attiecīgā gadījumā Iestādes 
uzdevumam jābūt arī dot padomu 
Komisijai par šādu izmantošanas tiesību 
atsaukšanu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Priekšlikums regulai
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. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 12

Priekšlikums regulai
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Elektronisko sakaru nodrošinātājiem 
var noteikt administratīvos maksājumus 
par atļauju piešķiršanas sistēmas 
pārvaldību un izmantošanas tiesību 
piešķiršanu. Papildus administratīvajiem 
maksājumiem var iekasēt frekvenču un 
numuru izmantošanas nodevas. Lai 
samazinātu uzņēmumu administratīvo 
slogu, kopīgās atlases procedūras 

svītrots
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gadījumā Iestādei jāiekasē un jāsadala 
dalībvalstīm administratīvie maksājumi 
un izmantošanas nodevas.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Priekšlikums regulai
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Ieguldījumi un jauninājumi ir cieši 
saistīti ar elektronisko sakaru nozari, 
BERT jāsekmē labāka regulējuma prakses 
izstrādāšana un konsekvence elektronisko 
sakaru nozares regulējuma piemērošanā, 
veicinot informācijas apmaiņu starp valsts 
iestādēm un atbilstīgu informāciju darot 
viegli pieejamu sabiedrībai. BERT jābūt 
iespējai risināt ekonomiskus un tehniskus 
jautājumus un piekļūt visjaunākajai 
informācijai, kas ir pieejama, lai varētu 
pievērsties saimnieciskiem un tehniskiem 
uzdevumiem, kurus liks veikt attīstībā 
esoša informācijas sabiedrība.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Priekšlikums regulai
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 

svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Priekšlikums regulai
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 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.

(29) 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 16

Priekšlikums regulai
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 jāņem vērā VPI
specifika un neatkarība.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Priekšlikums regulai
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 pilnvarām, kas 
vajadzīgas, lai efektīvi un, galvenais, 
neatkarīgi veiktu tās 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Priekšlikums regulai
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai Iestāde darbotos netraucēti,
direktors jāieceļ, vadoties pēc nopelniem 
un dokumentētām administratīvām un 
vadītāja prasmēm, kā arī pēc kompetences 
un pieredzes darbā ar elektronisko sakaru 
tīkliem, pakalpojumiem un tirgiem, un 
direktoram jāpilda pienākumi pilnīgi 
neatkarīgi un tāpat jāpielāgo arī Iestādes
iekšējā organizācija un darbība.
Direktoram jānodrošina Iestādes
uzdevumu efektīva un neatkarīga izpilde.

(34) Lai BERT darbotos netraucēti,
rīkotājdirektors jāieceļ, vadoties pēc 
nopelniem un dokumentētām 
administratīvām un vadītāja prasmēm, kā 
arī pēc kompetences un pieredzes darbā ar 
elektronisko sakaru tīkliem, 
pakalpojumiem un tirgiem, un direktoram 
jāpilda pienākumi pilnīgi neatkarīgi un 
tāpat jāpielāgo arī BERT iekšējā 
organizācija un darbība. Rīkotājdirektoram
jānodrošina BERT uzdevumu efektīva un 
neatkarīga izpilde.
(Šis grozījums attiecībā uz vārda 
"direktors" aizstāšanu ar "rīkotājdirektors" 
ir piemērojams visā tekstā.  Ja šo 
grozījumu pieņems, būs jāveic izmaiņas 
visā dokumentā.)

Or. en

Grozījums Nr. 19

Priekšlikums regulai
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Jānodrošina, lai pusēm, uz ko 
attiecas Iestādes lēmumi, būtu vajadzīgie 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Jāizveido 
atbilstīgs apelācijas mehānisms, lai varētu 
pārsūdzēt Iestādes lēmumus specializētā
apelācijas padomē, par kuras lēmumiem, 
savukārt, varētu griezties Tiesā. 

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Priekšlikums regulai
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, 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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 21

Priekšlikums regulai
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Tādēļ Iestādes procedūrām 
jānodrošina, ka Iestādei ir pieejamas 
speciālistu īpašās zināšanas un elektronisko 
sakaru nozares pieredze, jo īpaši tādās 
tehniski sarežģītās un strauju pārmaiņu 
jomās kā tīkli un informācijas drošība.

(38) Tādēļ BERT procedūrām jānodrošina, 
ka BERT ir pieejamas speciālistu īpašās 
zināšanas un elektronisko sakaru nozares 
pieredze, jo īpaši tādās tehniski sarežģītās 
un strauju pārmaiņu jomās.

Or. en
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Grozījums Nr. 22

Priekšlikums regulai
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Jāieceļ galvenais tīklu drošības 
speciālists, lai nodrošinātu, ka, veicot 
Iestādes uzdevumus saistībā ar tīklu un 
informācijas drošību, īpašās zināšanas un 
pieredze ir vajadzīgajā līmenī. Jāizveido 
pastāvīga ieinteresēto personu grupa, lai 
dotu padomu galvenajam tīklu drošības 
speciālistam, mudinātu dalīties ar pieredzi 
un labāko praksi šajos jautājumos un 
uzturētu regulāru dialogu ar privāto 
sektoru, patērētāju organizācijām un 
pārējām ieinteresētājām personām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 23

Priekšlikums regulai
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 VPI ir 
pienācīgs un beznosacījumu finansējums 
šim mērķim.

Or. en
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Grozījums Nr. 24

Priekšlikums regulai
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 noteikt finansiālus 
sodus uzņēmumiem, kas nesniedz 
informāciju, kuru pieprasa 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. 25

Priekšlikums regulai
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Iestādei, savas darbības jomā īstenojot 
mērķus un pildot uzdevumus, jo īpaši
jāievēro noteikumi, kas attiecas uz 
Kopienas iestādēm un ir par darbībām ar 
slepeniem dokumentiem. Attiecīgā 
gadījumā ir lietderīgi nodrošināt saskaņotu 
un drošu informācijas apmaiņu atbilstīgi 
šai regulai.

(43) VPI jānodrošina, ka, savas darbības 
jomā īstenojot mērķus un pildot 
uzdevumus, BERT jo īpaši ievēro 
noteikumus, kas attiecas uz Kopienas 
iestādēm un ir par darbībām ar slepeniem 
dokumentiem. Attiecīgā gadījumā ir 
lietderīgi nodrošināt saskaņotu un drošu 
informācijas apmaiņu atbilstīgi šai regulai.

Or. en



PR\717944LV.doc 19/76 PE404.717v01-00

LV

Grozījums Nr. 26

Priekšlikums regulai
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Iestādei jāpiemēro attiecīgie
Kopienas tiesību akti par publisku piekļuvi 
dokumentiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 30. maija Regulai
(EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem un par personu aizsardzību 
saistībā ar personas datu apstrādi atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulai (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti.

(44) VPI jānodrošina, ka BERT piemēro 
attiecīgos Kopienas tiesību aktus par 
publisku piekļuvi dokumentiem atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 30. maija Regulai (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem un par personu aizsardzību 
saistībā ar personas datu apstrādi atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulai (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Priekšlikums regulai
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Trešo valstu līdzdalībai iestādes 
darbā jābūt iespējamai saskaņā ar 
attiecīgiem nolīgumiem, ko slēdz Kopiena.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 28

Priekšlikums regulai
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Vienmērīga pāreja jānodrošina 
saistībā ar pašreizējām ETIDA darbībām, 
kuras ietilpst Iestādes darbības jomā. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 29

Priekšlikums regulai
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgos 
pasākumus jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 30

Priekšlikums regulai
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Konkrēti, Komisijai jāpiešķir 
pilnvaras, lai pielāgotu tehnikas vai tirgus 
attīstībai informāciju, kas minēta šīs 
regulas pielikumā. Minētie pasākumi 
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas izklāstīta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā, jo to 
darbības joma ir vispārīga un tie paredzēti 

svītrots
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nebūtisku šīs regulas elementu grozīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Priekšlikums regulai
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Kopiena var noteikt pasākumus 
saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstīto 
subsidiaritātes principu, jo dalībvalstis 
nevar pietiekami sasniegt ierosinātās 
rīcības mērķus, proti, labāku iekšējā 
elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 
tirgus darbību un visu Kopienu apverošu 
elektronisko sakaru ieviešanu, bet, ņemot 
vērā šīs regulas darbības jomu, kas ietver 
visu Eiropu, Kopienas līmenī to var izdarīt 
labāk. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu, šī regula 
nosaka tikai to, kas vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai, 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 32

Priekšlikums regulai
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiek izveidota Eiropas Elektronisko 
sakaru tirgus iestāde, kuras pienākumi 
izklāstīti šajā regulā.

1. Tiek izveidota Eiropas 
Telekomunikāciju regulatoru 
organizācija (BERT), kuras pienākumi 
izklāstīti šajā regulā. Komisija konsultē 
BERT tās darbības procesā saskaņā ar 
Pamatdirektīvu un īpašām direktīvām, kā 
noteikts šajā regulā.

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Priekšlikums regulai
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 jo īpaši visu 
Kopienu aptverošu elektronisko sakaru 
ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Priekšlikums regulai
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 
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.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 35

Priekšlikums regulai
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

Grozījums Nr. 36

Priekšlikums regulai
3. pants – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 37

Priekšlikums regulai
3. panta  – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(g) attiecīgos gadījumos sniedz  Komisijai
padomus, lai izraudzītos uzņēmumus, kam 
piešķiramas radiofrekvenču un numuru 
izmantošanas tiesības,

Or. en
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Grozījums Nr. 38

Priekšlikums regulai
3. pants  – h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 39

Priekšlikums regulai
3. pants – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 40

Priekšlikums regulai
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. 

Or. en
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Grozījums Nr. 41

Priekšlikums regulai
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. Lai sekmētu pamatdirektīvas un īpašo 
direktīvu noteikumu saskaņotu 
piemērošanu, Komisija pieprasa arī BERT 
palīdzību, sagatavojot ieteikumus vai 
lēmumus, kas Komisijai jāpieņem saskaņā 
ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
19. pantu. Eiropas Parlaments arī var 
pieprasīt šādu palīdzību no BERT, kāda 
tam būtu pamatoti nepieciešama saistībā 
ar ikvienu jautājumu vai tiesību aktu 
BERT funkciju darbības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Priekšlikums regulai
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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Grozījums Nr. 43

Priekšlikums regulai
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

Grozījums Nr. 44

Priekšlikums regulai
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, kas ir BERT kompetenču 
jomā, ciktāl šie jautājumi ietekmē vai tos 
ietekmē radiofrekvenču spektra 
pārvaldība.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Priekšlikums regulai
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 
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vai saskaņojot,
(iii) tādu uzņēmumu atlase, kam 
individuālas frekvenču vai numuru 
izmantošanas tiesības varētu piešķirt 
pakalpojumiem ar starptautisku 
potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Priekšlikums regulai
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Turklāt iestāde veic konkrētus 
uzdevumus, kas izklāstīti no 5. līdz 
23. pantam.

4. Turklāt Komisija var pieprasīt BERT 
veikt konkrētus uzdevumus, kas izklāstīti 
no 5. līdz 23. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Priekšlikums regulai
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Komisija un VPI maksimāli ņem vērā 
BERT sniegtos atzinumus. Tās dara 
zināmu atklātībai, kādā veidā BERT 
atzinumi ir tikuši ņemti vērā.

Or. en
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Grozījums Nr. 48

Priekšlikums regulai
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.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Priekšlikums regulai
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. BERT 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 Komisija prasa BERT norādīt, 
kādas izmaiņas jāizdara pasākuma 
projektā, lai panāktu, ka atbilstība šiem 
mērķiem ir iespējami lielāka.

Or. en

Grozījums Nr. 50

Priekšlikums regulai
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
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Valsts tirgu analīze, ko veic Iestāde
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.
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

Grozījums Nr. 51

Priekšlikums regulai
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
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Or. en

Grozījums Nr. 52

Priekšlikums regulai
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde veic uzdevumus, kas saistīti ar 
harmonizēto numuru sēriju piešķiršanu 
un pārvaldību atbilstīgi Direktīvas 
2002/21/EK (pamatdirektīva) 10. panta 
4. punktam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 53

Priekšlikums regulai
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde kopā ar valsts pārvaldes 
iestādēm risina jautājumus par krāpšanu 
vai numerācijas resursu ļaunprātīgu 
izmantošanu Kopienā, jo īpaši attiecībā uz 
starptautiskiem pakalpojumiem. Iestāde var 
sniegt atzinumu par darbību, ko var veikt 
Kopienā vai valstī, lai saistībā ar 
numerāciju mazinātu krāpšanu, ļaunprātīgu 
izmantošanu un citas patērētāju problēmas.

3. Pēc Komisijas pieprasījuma, BERT
kopā ar valsts pārvaldes iestādēm risina 
jautājumus par krāpšanu vai numerācijas 
resursu ļaunprātīgu izmantošanu Kopienā, 
jo īpaši attiecībā uz starptautiskiem 
pakalpojumiem. Iestāde var sniegt 
atzinumu par darbību, ko var veikt Kopienā 
vai valstī, lai saistībā ar numerāciju 
mazinātu krāpšanu, ļaunprātīgu 
izmantošanu un citas patērētāju problēmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 54

Priekšlikums regulai
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 55

Priekšlikums regulai
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, attiecīgos gadījumos, 
BERT sniedz padomu Komisijai, 
Radiofrekvenču spektra politikas grupai 
(turpmāk tekstā "RSPG")  un/vai 
Radiofrekvenču spektra komitejai 
(turpmāk tekstā "RSC"), BERT 
kompetenču jomā, ciktāl šie jautājumi 
ietekmē vai tos ietekmē radiofrekvenču
izmantošana elektroniskajiem sakariem 
Kopienā. Attiecīgos gadījumos BERT cieši 
sadarbojas ar RSPG un RSC.

Or. en
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Grozījums Nr. 56

Priekšlikums regulai
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija var pieprasīt BERT sniegt
padomu RSPG un/vai RSC vai citām 
attiecīgajām 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.

Or. en

Grozījums Nr. 57

Priekšlikums regulai
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. Komisija var prasīt BERT piedalīties
gada ziņojuma sagatavošanā par 
paredzamajām tendencēm frekvenču jomā 
elektronisko sakaru nozarē un politikā, jo 
īpaši norādot uz iespējamām vajadzībām
un gaidāmiem uzdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Priekšlikums regulai
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

1. Komisija var pieprasīt BERT sniegt
Komisijai, RSPG vai RSC atzinumu par 
darbības jomu un saturu īstenošanas 
pasākumiem, kas noteikti 
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(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.

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 
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. 59

Priekšlikums regulai
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 
(d) noteiktu ierobežojumus, ko tā uzskata 
par lietderīgiem attiecībā uz to 
izmantošanas tiesību skaitu, kuras 
piedāvā kopīgajā atlases procedūrā, un 
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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

Grozījums Nr. 60

Priekšlikums regulai
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. Komisija var pieprasīt BERT komentēt
vai papildināt atzinumus, kas sniegti 
atbilstīgi 1. punktam, minētajā 
pieprasījumā noteiktajā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 61

Priekšlikums regulai
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Priekšlikums par uzņēmumu atlasi
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 
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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

Grozījums Nr. 62

Priekšlikums regulai
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Komisija var pieprasīt BERT sniegt
Komisijai, RSPG vai RSC atzinumu par 
tādu izmantošanas tiesību atsaukšanu, kas 
piešķirtas kopīgajās procedūrās, kuras 
paredzētas atbilstīgi 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6.b pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 63

Priekšlikums regulai
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants svītrots
Tīklu un informācijas drošība

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
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(a) veicinot Komisijas un dalībvalstu 
sadarbību, kopīgu metožu izstrādāšanu, 
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

Grozījums Nr. 64

Priekšlikums regulai
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

BERT 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, 21. un 22. pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 65

Priekšlikums regulai
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Administratīvo maksājumu iekasēšana 

par Iestādes pakalpojumiem
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 
pakalpojumu izmaksas.
5. Iestāde publicē gada pārskatu par 
administratīvajām izmaksām un 
maksājumiem. Ja maksājumu kopsumma 
un kopējā administratīvo izdevumu 
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summa atšķiras, Iestāde sniedz atzinumu 
Komisijai, norādot, kādas ir atbilstīgas 
korekcijas, kas izdarāmas, nosakot 
maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 66

Priekšlikums regulai
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Izmantošanas nodevu par radiofrekvenču 

un numuru izmantošanas tiesībām un 
kopīgas atlases procedūras administratīvo 

maksājumu iekasēšana un sadalīšana
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. 
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 
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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

Grozījums Nr. 67

Priekšlikums regulai
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 68

Priekšlikums regulai
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

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

Or. en

Grozījums Nr. 69

Priekšlikums regulai
19. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 70

Priekšlikums regulai
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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Grozījums Nr. 71

Priekšlikums regulai
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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 72

Priekšlikums regulai
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants svītrots
Frekvenču spektra izmantošanas reģistra 

pārvaldība
1. Dalībvalstis dara publiski pieejamu 
reģistru, kas ir kopējs piekļuves punkts 
informāciju sniegšanai par frekvenču 
spektra izmantošanu dalībvalstīs, lai 
saskaņoti nodrošinātu pieejamību 
informācijai par radiofrekvenču 
izmantošanu Kopienā. Informāciju par 
radiofrekvenču izmantošanu dalībvalstis 
sniedz regulāri un pēc Iestādes 
pieprasījuma. Iestāde atbild par reģistra 
publicēšanu un pārvaldību. Reģistrā ir 
informācija, kas norādīta šis Regulas 
pielikumā, kā arī cita informācija, ko 
Iestāde uzskata par lietderīgu. Komisija 
var pieņemt īstenošanas pasākumus, lai 
pielikumu pielāgotu tehnikas vai tirgus 



PE404.717v01-00 42/76 PR\717944LV.doc

LV

attīstībai. Minētos pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisko elementu 
grozīšanai, pieņem saskaņā ar 54. panta 
3. punktā minēto procedūru.
2. Iestāde atbild par tādas Kopienā 
ceļojošiem mobilo sakaru operatora 
klientiem paredzētās balss un datu 
pakalpojumu cenu datubāzes pārvaldību 
un publicēšanu, kurā attiecīgā gadījumā 
ir arī informācija par konkrētām 
viesabonēšanas zvanu izdarīšanas un 
saņemšanas izmaksām Kopienas 
visattālākajos reģionos. Tā pārrauga šādu 
cenu tendences un publicē gada 
ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 73

Priekšlikums regulai
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde pārrauga elektronisko sakaru 
tirgus attīstības tendences un jo īpaši tādu 
produktu un pakalpojumu 
mazumtirdzniecības cenas, ko patērētāji 
izmanto visbiežāk.

1. Komisija var pieprasīt BERT pārraudzīt
elektronisko sakaru tirgus attīstības 
tendences un jo īpaši tādu produktu un 
pakalpojumu mazumtirdzniecības cenas, 
ko patērētāji izmanto visbiežāk.

Or. en

Grozījums Nr. 74

Priekšlikums regulai
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 

2. BERT publicē tādu gada ziņojumu par 
tendencēm, tostarp patērētāju jautājumiem, 
elektronisko sakaru nozarē, kurā norāda, 
kādi šķēršļi vēl pārvarami, lai varētu 
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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 
informācijai par to, cik lielā mērā 
dalībvalstīs izmanto procedūras strīdu 
izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, kuras 
minētas Direktīvas 2002/22/EK (universālā 
pakalpojuma direktīva) 34. pantā. 

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 
informācijai par to, cik lielā mērā 
dalībvalstīs izmanto procedūras strīdu 
izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, kuras 
minētas Direktīvas 2002/22/EK (universālā 
pakalpojuma direktīva) 34. pantā. Šo 
ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam, 
kas pēc tam var lemt par atzinuma 
sniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 75

Priekšlikums regulai
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. Komisija var pieprasīt BERT sniegt 
atzinumu par pasākumiem, ko varētu veikt, 
lai atrisinātu problēmas, kuras norādītas, 
novērtējot 1. punktā minēto jautājumus, 
saistībā ar gada ziņojuma publicēšanu.  
Šo atzinumu iesniedz Eiropas 
Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 76

Priekšlikums regulai
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK
(pamatdirektīva) 18. pantam Iestāde
regulāri publicē ziņojumu par interaktīvās 

4. Komisija var pieprasīt BERT atbilstīgi
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
18. pantam regulāri publicēt ziņojumu par 
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ciparu televīzijas pakalpojumu 
savietojamību.

interaktīvās ciparu televīzijas pakalpojumu 
savietojamību.

Or. en

Grozījums Nr. 77

Priekšlikums regulai
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pēc Komisijas pieprasījuma BERT dod 
Komisijai un dalībvalstīm padomu par 
elektronisko sakaru pakalpojumu un 
termināliekārtu savietojamības, 
pieejamības un izmantošanas uzlabošanu 
un jo īpaši padomu starptautiskās 
savietojamības jautājumos, uzmanību 
pievēršot tiešo izmantotāju invalīdu un 
vecu cilvēku īpašajām vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 78

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde, pamatojoties uz informāciju, 
ko sniegušas dalībvalstis un ko tā 
saņēmusi saskaņā ar 
Direktīvas 2002/22/EK (universālā 
pakalpojuma direktīva) 33. panta 
3. punktu, publicē gada pārskatu par 
pasākumiem, kuri veikti, lai uzlabotu 
elektronisko sakaru pakalpojumu un 

svītrots
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iekārtu pieejamību tiešajiem 
izmantotājiem invalīdiem. Ziņojumā 
norāda pasākumus, ko varētu veikt 
Kopienas vai valsts mērogā, lai uzlabotu 
piekļuvi. Attiecīgā gadījumā Iestāde var 
ieteikt pasākumus, ko varētu veikt valsts 
mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 79

Priekšlikums regulai
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde var 
veikt konkrētus papildu uzdevumus.

BERT var veikt konkrētus papildu 
uzdevumus pēc Komisijas pieprasījuma, ja 
panākts tās visu locekļu konsenss.

Or. en

Grozījums Nr. 80

Priekšlikums regulai
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes struktūrvienības BERT struktūrvienības
Aģentūrai ir BERT ir:
(a) valde, (a) regulatoru padome,

(b) regulatoru padome,
(c) direktors, (c) rīkotājdirektors,

(d) galvenais tīkla drošības speciālists, 
(e) pastāvīga ieinteresēto personu grupa,
(f) apelācijas padome.

(Šis grozījums attiecībā uz jēdziena "valde" 
aizstāšanu ar jēdzienu "regulatoru 
padome", kā arī vārda "direktors" 
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aizstāšanu ar "rīkotājdirektors" ir 
piemērojams visā tekstā.  Ja šo grozījumu 
pieņems, būs jāveic izmaiņas visā 
dokumentā.)

Or. en

Grozījums Nr. 81

Priekšlikums regulai
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

1. Regulatoru padomi veido viens loceklis 
no katras dalībvalsts, kurš ir neatkarīgas 
VPI vadītājs vai augsta līmeņa pārstāvis 
un ikdienā ir atbildīgs par regulējuma 
piemērošanu šajā dalībvalstī. VPI nominē 
vienu pārstāvja vietnieku no katras 
dalībvalsts. Komisija, iepriekš saņemot 
piekrišanu, regulatoru padomē piedalās 
kā novērotāja.

Or. en

Grozījums Nr. 82

Priekšlikums regulai
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.
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Or. en

Grozījums Nr. 83

Priekšlikums regulai
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. 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. 84

Priekšlikums regulai
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. 

Or. en
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Grozījums Nr. 85

Priekšlikums regulai
25. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru padome darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem 
norādījumus no dalībvalsts valdības vai 
citām publiskām vai privātām struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 86

Priekšlikums regulai
25. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5b. BERT regulatoru padomei sniedz 
sekretariāta pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 87

Priekšlikums regulai
26. pants – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valdes uzdevumi Regulatoru padomes uzdevumi
1. Valde, apspriežoties ar regulatoru 
padomi, atbilstīgi 29. panta 2. punktam
ieceļ direktoru.

1. Regulatoru padome saskaņā ar
25. panta 2. punktu ieceļ priekšsēdētāju 
un priekšsēdētāja vietnieku, kā arī  
rīkotājdirektoru saskaņā ar [26. panta 
13b. punktu]. Regulatoru padome pieņem 
visus lēmumus saistībā ar BERT funkciju 
izpildi, kā noteikts šīs Regulas 3. pantā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 88

Priekšlikums regulai
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

Grozījums Nr. 89

Priekšlikums regulai
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 90

Priekšlikums regulai
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 91

Priekšlikums regulai
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 BERT nākamā gada 
darba programmu un nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 92

Priekšlikums regulai
26. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 93

Priekšlikums regulai
26. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ar Komisijas piekrišanu valde lemj par 
novēlējumu, dāvinājumu vai 
neatmaksājamu piešķīrumu pieņemšanu 
no citiem Kopienas avotiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 94

Priekšlikums regulai
26. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 95

Priekšlikums regulai
26. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Attiecīgā gadījumā valde saskaņā ar 
49. panta 2. punktu izstrādā Iestādes 
personāla politiku.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 96

Priekšlikums regulai
26. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Atbilstīgi 47. pantam valde pieņem 
īpašus noteikumus par tiesībām piekļūt
Iestādes dokumentiem.

10. Atbilstīgi 47. pantam regulatoru 
padome, BERT vārdā, pieņem īpašus 
noteikumus par tiesībām piekļūt BERT
dokumentiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 97

Priekšlikums regulai
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 BERT darbību un vēlākais 
līdz 15. jūnijam nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Revīzijas palātai. Eiropas Parlaments var 
pieprasīt regulatoru padomes 
priekšsēdētājam vai rīkotājdirektoram, 
vērsties pie par attiecīgiem jautājumiem, 
kas saistīti ar BERT darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 98

Priekšlikums regulai
26. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 99

Priekšlikums regulai
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
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Or. en

Grozījums Nr. 100

Priekšlikums regulai
26. pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a. Regulatoru padome savas 
kompetences jomā sniedz 
rīkotājdirektoram atzinumu pirms 4.-
23. pantā minēto atzinumu, ieteikumu un 
lēmumu pieņemšanas. Turklāt, 
rīkotājdirektoram veicot uzdevumus, 
regulatoru padome dod tam norādījumus.
(28. panta 1. punkta teksta pārvietošana. 
Jēdziens "direktors" ir aizstāts ar 
"rīkotājdirektors".)

Or. en

Grozījums Nr. 101

Priekšlikums regulai
26. pants – 13.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13b. Regulatoru padome ieceļ 
rīkotājdirektoru. Regulatoru padome 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu. Ieceļamais 
rīkotājdirektors nepiedalās šādu atzinumu 
sagatavošanā un par tiem nebalso.

Or. en
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Grozījums Nr. 102

Priekšlikums regulai
26. panta 13.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13c. Regulatoru padome atbilstoši 
26. panta 5. punktam, 30. panta 
4. punktam un budžeta projektam, kas 
sagatavots saskaņā ar 37. pantu, 
apstiprina BERT darba programmu 
nākamajam gadam saistībā ar tās 
darbībām..
(28. panta 3. punkta teksta pārvietošana 
Jēdziens "iestāde" aizstāts ar "BERT".) 

Or. en

Grozījums Nr. 103

Priekšlikums regulai
26. panta 13.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13d. Regulatoru Padome apstiprina gada 
pārskata atsevišķo sadaļu par regulatīvām 
darbībām atbilstīgi 26. panta 11. punktam 
un 30. panta 9. punktam.
(28. panta 4. punkta teksta pārvietošana.)

Or. en

Grozījums Nr. 104

Priekšlikums regulai
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Regulatoru padome
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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.
2. Direktors ir regulatoru padomes 
priekšsēdētājs.
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.
4. Regulatoru padome lēmumus pieņem 
ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram 
loceklim jeb tā vietniekam, kas nav 
direktors, un Komisijas pārstāvim ir pa 
vienai balsij.
5. Regulatoru padome pieņem 
reglamentu.
6. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru padome darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem 
norādījumus no dalībvalsts valdības vai 
citām publiskām vai privātām struktūrām.
7. Iestāde regulatoru padomei sniedz 
sekretariāta pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 105

Priekšlikums regulai
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
Regulatoru padomes 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.
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.
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.

(28. panta 1., 3., un 4. punkti ir pārcelti 
attiecīgi kā 26. panta 13a., 13c., un 
13d. punkti)

Or. en
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Grozījums Nr. 106

Priekšlikums regulai
29. pants – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktors Rīkotājdirektors
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, kas, veicot 
savas funkcijas, ir neatkarīgs.
Rīkotājdirektors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 107

Priekšlikums regulai
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde, apspriežoties ar regulatoru 
padomi, izvēloties vienu no vismaz diviem 
Komisijas ierosinātajiem kandidātiem un
ņemot vērā to nopelnus, prasmes un 
pieredzi elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu jomā, ieceļ direktoru. Pirms 
iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt valdes 
izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un atbildēt 
uz komitejas locekļu jautājumiem.

2. Rīkotājdirektoru ieceļ regulatoru 
padome, ņemot vērā nopelnus, prasmes un 
pieredzi elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu jomā. Pirms iecelšanas amatā  
par regulatoru padomes izvēlēto 
kandidātu Eiropas Parlaments un 
Komisija var sniegt nesaistošu atzinumu. 
Šim nolūkam Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja uzaicina kandidātu 
teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas 
locekļu jautājumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 108

Priekšlikums regulai
29. pants – 4. punkts – 1. 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. Pēc Komisijas priekšlikuma 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. 109

Priekšlikums regulai
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Direktoru var atlaist no amata tikai ar
valdes lēmumu un pēc apspriešanās ar 
regulatoru padomi. Valde pieņem šo 
lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu.

5. Rīkotājdirektoru var atlaist no amata 
tikai ar regulatoru padomes lēmumu, 
ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
atzinumu. Regulatoru padome pieņem šo 
lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 110

Priekšlikums regulai
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Rīkotājdirektors izstrādā regulatoru 
padomes darba kārtību.. Rīkotājdirektors
bez balsstiesībām piedalās regulatoru 
padomes darbā.
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Or. en

Grozījums Nr. 111

Priekšlikums regulai
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 īstenošanu 
saskaņā ar attiecīgām regulatoru padomes 
norādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 112

Priekšlikums regulai
30. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Katru gadu rīkotājdirektors sagatavo 
gada ziņojuma projektu par BERT darbu, 
ietverot sadaļu par BERT konsultatīvajām
darbībām un sadaļu par finanšu un 
administratīviem jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 113

Priekšlikums regulai
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots
Galvenais tīklu drošības speciālists
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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 
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

Grozījums Nr. 114

Priekšlikums regulai
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants svītrots
Pastāvīgā ieinteresēto personu grupa

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 
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akadēmisko ekspertu vidus tīklu un 
informācijas drošības jomā. Galvenais 
tīklu drošības speciālists, apspriežoties ar 
direktoru, nosaka procedūras jo īpaši 
saistībā ar grupas locekļu skaitu, sastāvu 
un iecelšanu un grupas darbību.
2. Grupas priekšsēdētājs ir galvenais tīklu 
drošības speciālists. Grupas locekļu 
pilnvaru termiņš ir divarpus gadi. Grupas 
locekļi nedrīkst būt valdes vai regulatoru 
padomes locekļi.
3. Komisijas pārstāvjiem ir tiesības būt 
klāt Grupas sanāksmēs un piedalīties tās 
darbā.
4. Grupa var dot padomus galvenajam 
tīklu drošības speciālistam, par to, kā 
pildīt ar šo regulu noteiktos pienākumus, 
izstrādāt priekšlikumu par atbilstīgajām 
Iestādes darba programmas daļām, kā arī 
sazināties ar ieinteresētajām personām 
par visiem jautājumiem, kas saistīt ar 
darba programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 115

Priekšlikums regulai
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Apelācijas padome

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 
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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 
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 
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gadījumā priekšsēdētājs ieceļ aizstājēju no 
citiem vietniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 116

Priekšlikums regulai
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots
Apelācijas

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 
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komentārus par sniegtajiem 
paziņojumiem vai par pārējo apelācijas 
procesā iesaistīto pušu ziņojumiem. 
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

Grozījums Nr. 117

Priekšlikums regulai
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants svītrots
Prasību celšana Pirmās instances tiesā un 

Eiropas Kopienu Tiesā
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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Grozījums Nr. 118

Priekšlikums regulai
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, kas ir iegrāmatota EK vispārējā 
budžeta attiecīgā izdevumu kategorijā, kā 
nolēma budžeta lēmējinstitūcija, saskaņā 
ar 2006. gada 6. maija Iestāžu nolīguma 
47. panta noteikumiem;

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

(b) divas trešdaļas no gada ienākumiem ir 
VPI tiešas iemaksas. Dalībvalstīm ir 
pienākums nodrošināt, ka VPI rīcībā ir 
pietiekami finansu un cilvēkresursi, lai 
veiktu BERT tām uzdotos uzdevumus un 
nodrošinātu pienācīgu finansējumu 
BERT.  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.

Or. en
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Grozījums Nr. 119

Priekšlikums regulai
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmumi, kas nodrošina elektronisko 
sakaru tīklus un pakalpojumus, sniedz visu 
informāciju, tostarp finanšu informāciju, 
kuru Iestāde pieprasa, lai izpildītu 
uzdevumus, kas tai noteikti ar šo regulu. 
Pēc pieprasījuma uzņēmumi nekavējoties 
sniedz minēto informāciju, ievērojot
Iestādes norādītos termiņus un 
detalizētības pakāpi. Iestāde norāda 
iemeslus, kas pamato informācijas 
pieprasījumu.

1. Uzņēmumi, kas nodrošina elektronisko 
sakaru tīklus un pakalpojumus, sniedz visu 
informāciju, tostarp finanšu informāciju, 
kuru BERT pieprasa, lai izpildītu 
uzdevumus, kas tai noteikti ar šo regulu. 
Pēc pieprasījuma uzņēmumi nekavējoties 
sniedz minēto informāciju, ievērojot BERT
norādītos termiņus un detalizētības pakāpi.
Komisija var prasīt, lai BERT norāda 
iemeslus, kas pamato informācijas 
pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 120

Priekšlikums regulai
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.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 121

Priekšlikums regulai
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var uzlikt uzņēmumiem
finansiālus sodus, ja tie nesniedz 
informāciju, kas minēta 41. pantā. Sodiem 
ir jābūt efektīviem, samērīgām un 
atturošiem.

1. Komisija, pēc BERT pieprasījuma, var 
uzlikt uzņēmumiem sodus, ja tie nesniedz 
informāciju, kas minēta 41. pantā. Sodiem 
ir jābūt efektīviem, samērīgām un 
atturošiem.

Or. en

Grozījums Nr. 122

Priekšlikums regulai
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja atbilstīgi šim pantam tiek uzlikti sodi,
Komisija publicē sodīto uzņēmumu 
nosaukumus un uzlikto sodu iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 123

Priekšlikums regulai
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 

BERT personāls, regulatoru padomes 
locekļi un rīkotājdirektors sniedz saistību 
deklarāciju un interešu deklarāciju, 
norādot, ka tiem nav tiešu vai netiešu 
interešu, kuras varētu uzskatīt par tādām, 
kas ietekmē to neatkarību. Šādas 
deklarācijas iesniedz rakstiski.
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rakstiski.

Or. en

Grozījums Nr. 124

Priekšlikums regulai
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde nodrošina, ka attiecīgā gadījumā 
sabiedrība un ieinteresētās puses saņem 
objektīvu, uzticamu un viegli pieejamu 
informāciju jo īpaši par tās darba 
rezultātiem. Iestāde publisko interešu 
deklarācijas, ko sniedzis direktors, 
dalībvalstu uz laiku norīkotās 
amatpersonas un eksperti.

2. BERT nodrošina, ka attiecīgā gadījumā 
sabiedrība un ieinteresētās puses saņem 
objektīvu, uzticamu un viegli pieejamu 
informāciju jo īpaši par tās darba 
rezultātiem. BERT publisko interešu 
deklarācijas, ko snieguši regulatoru 
padomes locekļi un rīkotājdirektors.

Or. en

Grozījums Nr. 125

Priekšlikums regulai
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. BERT regulatoru padomes locekļi,
rīkotājdirektors, pieaicinātie eksperti un 
darbinieki, pilda konfidencialitātes prasības 
atbilstīgi Līguma 287. pantam, pat ja tiem 
vairs nav jāpilda savi pienākumi.

Or. en



PR\717944LV.doc 69/76 PE404.717v01-00

LV

Grozījums Nr. 126

Priekšlikums regulai
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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 127

Priekšlikums regulai
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 BERT darbiniekiem 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

Grozījums Nr. 128

Priekšlikums regulai
49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots



PE404.717v01-00 70/76 PR\717944LV.doc

LV

ekspertus.

Or. en

Grozījums Nr. 129

Priekšlikums regulai
53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde ļauj piedalīties tās darbā Eiropas 
valstīm, kas noslēgušas nolīgumus ar 
Kopienu, ja šīs regulas darbības jomā 
minētās valstis ir pieņēmušas un piemēro 
Kopienas tiesību aktus. Saskaņā ar šo 
nolīgumu atbilstīgajiem noteikumiem 
nosaka kārtību, kādā piemēro sīki 
izstrādātus noteikumus par šo valstu dalību
Aģentūras darbā un jo īpaši šādas dalības 
veidu un apmēru. Šī kārtība jo īpaši ietver 
noteikumus par finanšu iemaksām un 
personālu. Noteikumos var paredzēt 
pārstāvību regulatoru padomē bez 
balsstiesībām.

BERT ļauj piedalīties tās darbā Eiropas 
valstīm, kas noslēgušas nolīgumus ar 
Kopienu, ja šīs regulas darbības jomā 
minētās valstis ir pieņēmušas un piemēro 
Kopienas tiesību aktus. Saskaņā ar šo 
nolīgumu atbilstīgajiem noteikumiem 
nosaka kārtību, kādā piemēro sīki 
izstrādātus noteikumus par šo valstu dalību
BERT darbā un jo īpaši šādas dalības veidu 
un apmēru. Saskaņā ar regulatoru 
padomes lēmumu šajos noteikumos var 
paredzēt pārstāvību regulatoru padomes 
sanāksmēs bez balsstiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 130

Priekšlikums regulai
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 

Trīs gadu laikā pēc faktiskās darbības 
sākšanas Komisija publicē vispārēju 
ziņojumu par pieredzi, kas gūta BERT
darbojoties. 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 
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programmās. Novērtējumā ņemti vērā 
ieinteresēto personu uzskati, kas pausti 
Kopienas un valsts līmenī. Ziņojumu un 
visus saistītos priekšlikumus nosūtīs 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

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. 131

Priekšlikums regulai
56. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

56. pants svītrots
Pārejas noteikumi

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

Grozījums Nr. 132

Priekšlikums regulai
57. pants – 1.a daļa (jauna)

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.
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Or. en
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PASKAIDROJUMS

Pamatojums: pamatprogrammas

Pirmais 2001. gada Komisijas pamatpriekšlikums tika izstrādāts atbilstīgi Eiropas plānam 
uzsākt Eiropas elektronisko sakaru tirgus liberalizāciju. Atverot un pārstrukturējot tirgu, 
Eiropa veicināja tādu struktūru izveidošanos, kuras labāk atbildēja uz izaicinājumu ieviest 
jauninājumus un attīstīt konkurētspējīgus tirgus elektronisko sakaru nozarē. Pēc astoņiem 
gadiem veicot pārskatu, tā uzdevums ir no jauna izvērtēt šajā laika periodā paveikto, kritiski 
analizēt ES tiesiskā regulējuma panākumus, atbalstot pāreju uz konkurētspējīgu un integrētu 
tirgu, un attiecīgi ierosināt jaunas idejas un direktīvas.

Kopumā jāatzīmē, ka šīs nozares konkurētspējas veicināšana ir izrādījusies ieguldījumu un 
jaunievedumu galvenais virzītājspēks. Pūliņi ir atmaksājušies, un šīs liberalizācijas ietekme ir 
bijusi ļoti pozitīva, radot izaugsmi, darbavietas un jaunas ekonomikas un sociālās iespējas. 
Pašreiz elektronisko sakaru pakalpojumi ir ātri augošs augsto tehnoloģiju sektors ar daudziem 
jaunievedumiem, ievērojamiem ieguldījumiem un ražīgumu, un tā rentabilitāte bieži vien ir 
bijusi virs vidējā līmeņa tautsaimniecībā, neskaitot finanšu sektoru. Tādējādi šai nozarei 
tautsaimniecībā, neskaitot finanšu sektoru, ir būtiska nozīme, kas pēc Eurostat aprēķiniem 
2005. gadā ES 27 dalībvalstīs bija vidēji 3,5 % no pievienotās vērtības.

Salīdzinot konkurētspēju ar konkurentiem, ieguldījumi šajā sektorā pārsniedza ASV un Āzijas 
Klusā okeāna reģiona ieguldījumus 2005. gadā. Tajā pašā gadā Eiropas elektronisko sakaru 
tirgus sasniedza apmēram 273 miljardus EUR. Patērētāji ir skaidri jutuši šo ietekmi. 
Konkurence elektronisko sakaru operatoru starpā pēdējo 20 gadu laikā ir būtiski samazinājusi 
telefona zvanu cenu. No 2000. gada līdz 2006. gadam ES trīs minūšu telefonsarunas izsvērtā 
vidējā cena samazinājās par 65 %, un desmit minūšu cena samazinājās par 74 %.

Liberalizācija līdz šim ir bijusi veiksmīga, taču mums joprojām ir pienākums nodrošināt to, ka 
mēs kā politikas veidotāji turpinām radīt mūsu uzņēmumiem labākos nosacījumus, jo īpaši 
ņemot vērā mūsu centienus pārveidot Eiropu par zināšanu ekonomiku un elektronisko sakaru 
sektora nozīmi šī mērķa sasniegšanā. Tāpēc mēs nedrīkstam dusēt uz lauriem. Izveidot 
integrētu tirgu joprojām traucē vairāki trūkumi. Dalībvalstu starpā joprojām ir pārrobežu 
strīda jautājumi un būtiskas atšķirības attiecībā uz platjoslas piekļuvi, digitalizāciju un 
pakalpojumiem. Šīs problēmas ir jāatrisina, ja vēlamies nodrošināt patiesi kopēju tirgu.

Komisijas priekšlikums par EECMA: būtiskākās problēmas

Pašreizējā Eiropas elektronisko sakaru sistēmas pārskatā Komisija ir ierosinājusi izveidot 
Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādi (EECMA) (COM(2007)0699; 2007/0249(COD)). 
Referente uzskata, ka priekšlikums par EECMA, lai cik būtu labi iecerēts, tajā iedziļinoties, 
atklāj vairākas grūtības. Komisijas priekšlikums pauž labu gribu uzlabot vienotā tirgus 
darbību. Tomēr šie tālredzīgie priekšlikumi par EECMA, gluži pretēji, varētu radīt šķēršļus 
Eiropas konkurētspējai, būtiski palielinot birokrātiju un tādējādi traucējot Eiropas Komisijas 
pūliņiem ieviest labāku regulējumu, ko publiski tik ļoti ir atbalstījis prezidents Barroso. 
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Turklāt šādi rīkojoties, tiktu pārkāpts subsidiaritātes princips, atņemot dalībvalstīm un vietējo 
valsts pārvaldes iestāžu pilnvaras. Iestāde būtu nevajadzīgi tālu no tiem tirgiem, kuru 
regulēšanai tā tiktu izveidota, darbojoties nošķirtībā no tiem, kam ir ikdienas zināšanas par 
šiem tirgiem. Tās pastāvēšana un darbība ir pretrunā ar ilgtermiņa mērķi aizstāt ex-ante
regulējumu ar konkurences tiesību aktiem, tādējādi samazinot tiesisko drošību un Eiropas 
regulējuma pareģojamību. Ierosinājumu apvienot iestādi ar ENISA ir ļoti grūti izprast. ENISA
apvienošana ar EECMA patiešām tikai traucētu pēdējās darbību. Tādējādi Komisija 
nesamazinātu administrācijas izmaksas un tikai novērstu aģentūru no tās galvenā mērķa, 
paredzot risināt nesaistītus ENISA jautājumus.

Paši pamati: BERT

Referente iebilst, ka mums nevajadzētu pārāk steigties ar to pozitīvo īpašību atmešanu, kas 
raksturīgas pašreizējam elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu Eiropas Regulatoru grupai 
(ERG), lai gan uzsver, ka ir nepieciešamas reformas tās sekmīgai darbībai turpmāk. Viņa 
uzsver, ka dažas atbildes ir atrodamas Komisijas priekšlikumā par EECMA, lai gan tas paredz 
izveidot apgrūtinošu Eiropas aģentūru. Tāpēc referente ierosina izveidot BERT (Eiropas 
elektronisko sakaru regulatoru iestāde), kas uzņemtos daudzas EECMA funkcijas, nekļūstot 
par smagnēju aģentūru un balstoties uz ERG labo praksi, pilnveidojot tās darbību un darba 
metodes, un stiprinot Komisijas pienākumu konsultēties ar šo jauno iestādi un maksimāli 
ņemt vērā tās atzinumus. BERT izveidošana, pamatojoties uz EK Līguma 95. pantu, iekļautu 
pašreiz esošo ERG Eiropas tiesību aktos, oficiāli izveidojot padomdevēju iestādi, kuras 
funkcijas un atbildība ir skaidri noteiktas regulējumā. Tādējādi BERT būtu lielāka
efektivitātes un likumības pakāpe nekā ERG ir pašreiz, saglabājot valsts pārvaldes iestāžu 
(VPI) efektīvo līdzdalību un to nenovērtējamo praktisko pieredzi.

Ko BERT darītu?

BERT būtu neatkarīgs kompetents padomdevējs Komisijai un saglabātu neatkarību gan no 
valdībām, gan nozares dalībniekiem. Tāpat kā EECMA BERT darbotos kā galvenā 
padomdevēju iestāde Komisijai un arī atsevišķām VPI, lai veicinātu saskaņotu pieeju 
regulējumam visā Eiropas Savienībā. BERT brīvi paustu tās uzskatus un ne tikai pēc 
Komisijas pieprasījuma, un turpinātu attīstīt pašreizējo ERG sīki izstrādāto vienoto nostāju 
galvenajos tirgos, izstrādātu atbilstības programmu, lai izsekotu VPI darbībai un atklātu 
jebkuras nepamatotas novirzes.

Pašreizējam saskaņošanas līdzsvaram, kas ir balstīts uz subsidiaritātes principu, ir sava īpaša 
pastāvēšanas būtība, un iekšējais tirgus patiesībā joprojām ir dažādu apakštirgu sakopojums ar 
savām īpašām pazīmēm un dinamiku. Tāpēc saskaņota regulatīvā iejaukšanās patiesībā 
nozīmē nodrošināt, ka regulējums tiek piemērots samērīgi, kad tiek risināti īpaši konkurences 
jautājumi, kas rodas noteiktā vietā un laikā, un vislabāk to izdarītu uz vietas esošās VPI.

ENISA uzdevumi, protams, nebūtu iekļauti BERT kompetencē, jo to attiecīgo pienākumu 
starpā nav sinerģijas, turklāt šāda rīcība varētu apdraudēt iestādes neatkarību.

Spektra politika, dažādu VPI sastāvs un kompetences atšķiras dalībvalstu starpā, jo ne visām 
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VPI ir zināšanas šajā jomā. Līdz ar to Radiofrekvenču spektra politikas grupai un 
Radiofrekvenču spektra komitejai vajadzētu turpināt pildīt uzdevumus, un lai gan BERT
neuzņemtos Eiropas radiofrekvenču spektra politikas virzību, tomēr ar šīm esošajām iestādēm 
vajadzētu izveidot ciešu sadarbības sistēmu, kas dotu iespēju BERT attiecīgi konsultēt 
Komisiju par uzņēmumu atlasi radiofrekvenču un numuru lietošanas tiesību piešķiršanai 
jebkurā iespējamā Viseiropas licencēšanas procesā.

Uzbūve un personāls

BERT jābūt pilnībā atbildīgai un pārredzamai attiecīgajām Eiropas iestādēm. BERT veidos 
katras dalībvalsts VPI pārstāvji atbilstīgi ERG pašreizējai uzbūvei. Tai būs daudz vieglāka 
struktūra nekā EECMA, bet tai būs pašai savs personāls, lai garantētu tās neatkarību gan no 
Komisijas, gan dalībvalstīm.
Regulatoru valdi veidos 27 VPI pārstāvji. Lai veicinātu BERT atbildīgumu, pārredzamību un 
skaidrību, tiks izveidots direktora amats. Eiropas Parlaments varēs aicināt direktoru piedalīties 
debatēs un informēt deputātus par BERT darbu un sasniegto. Viņš arī sniegtu aktuālu 
informāciju par Eiropas elektronisko sakaru tirgus izveidi.

Finansējums un pārredzamība

BERT jāfinansē atbilstoši turpmāk izklāstītajam. Viena trešdaļa BERT finansējuma būs no 
Kopienas budžeta un divas trešdaļas – no valsts pārvaldes iestādēm. Katrai dalībvalstij 
jāpieņem attiecīgi noteikumi, lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu VPI, lai tās varētu 
sniegt pienācīgu ieguldījumu BERT darbībā. Šāda dalījuma pamatojums ir tāds, ka Kopienas 
ieguldījums vienas trešdaļas apmērā nodrošinās, ka BERT zināmā mērā iekļausies Kopienas 
sistēmā, tomēr Kopienas minimālais ieguldījums nepiešķirs BERT tādai Eiropas aģentūrai 
raksturīgās pazīmes, ar kuru saistītos riskus es izklāstīju iepriekš. BERT iekļaušana Kopienas 
sistēmā dod pārliecību par tās atbildīgumu un pārredzamību. BERT būs jāievēro noteiktas 
Eiropas prasības, lai turpinātu saņemt Eiropas Kopienas finansējumu, un tai būs jāpamato savi 
pārskati Kopienas finansistiem. Kopējs finansējums rada pārliecību par BERT neatkarību un 
efektivitāti lielākā mērā nekā pašreiz piemīt ERG, un mudina VPI, piedaloties tās darbībā, 
sniegt augstas kvalitātes palīdzību BERT.

Atbildīgums

Kā minēts iepriekš, BERT būs atbildīga par tās rīcību. BERT sagatavos publiski pieejamu 
visaptverošu ikgadēju pārskatu pār savu darbību. BERT pārskatus rūpīgi pārbaudīs budžeta 
kontroles komiteja. Lai garantētu pārredzamību, direktors sniegs ikgadēju savu interešu 
pārskatu. Direktora atlasi veiks Regulatoru valde, taču šo procesu arī pārraudzīs Eiropas 
Komisija un Eiropas Parlaments, kuriem ir pienākums sniegt nesaistošus atzinumus  par 
izvirzīto kandidātu. Turklāt Eiropas Parlamentam jābūt iespējai prasīt direktoram un/vai 
jebkuram Regulatoru valdes loceklim tam iesniegt informētus pārskatus vai piedalīties sēdēs.

Skaidrs uzdevums: skaidrs laikposms

Nevajadzētu aizmirst, ka vajadzība izveidot iestādi ir īslaicīga. BERT būtu pārejas iestāde, kas 
darbotos līdz konkurences tiesību akti un tirgi būs attīstījušies tik lielā mērā, ka ex-ante
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regulējums vairs nebūs vajadzīgs. Ņemot vērā, ka tādējādi šai iestādei būtu īss darbības 
ilgums, ir lietderīgāk turpināt veidot elastīgu BERT nekā smagnēju Komisijas struktūru 
EECMA veidolā. Nevajadzētu šaubīties par tās uzdevumu: jābūt pilnīgai skaidrībai, ka tās 
vienīgais mērķis ir attīstīt pamatnosacījumus elektronisko sakaru tirgum, lai tas pēc iespējas 
ātrāk varētu darboties, ievērojot vienīgi vispārējos konkurences tiesību aktus.


