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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par atzinumu par novērtējuma ziņojumu attiecībā uz Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā atzinumu par novērtējuma ziņojumu attiecībā uz Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju (SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI)),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 119. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā BEREC tika izveidots, lai sekmētu tehnisko un politikas ieviržu veidošanu iekšējā 
tirgus izveides pabeigšanai;

B. tā kā novērtējuma ziņojumā augstu vērtēta un atzīta BEREC un BEREC biroja vērtība, jo 
īpaši attiecībā uz 7/7.a panta procedūrām un tīkla neitralitātes un starptautiskās 
viesabonēšanas jomā;

C. tā kā ir pagājis tikai neilgs laiks kopš BEREC un BEREC biroja izveidošanas;

D. tā kā augšupēja pieeja nodrošina atgriezenisko saiti ar valstu tirgiem;

E. tā kā valstu apsvērumi var sarežģīt kopēju nostāju noteikšanu, padarot vienošanās 
panākšanu sarežģītāku un vājinot ES iekšējā tirgus pieeju;

F. tā kā valstu līmenī pieņemtās jaunākās iniciatīvas, jo īpaši attiecībā uz izdevumu 
pārskatīšanas procesu, var ietekmēt neatkarības principa īstenošanu;

G. tā kā valstu regulatīvās iestādes (turpmāk — „VRI”) nav viendabīgas, proti, tām dažkārt 
katrai savā valstī ir atšķirīgas pilnvaras — dažas atbild tikai par tirgus regulēšanu, citas 
gan par tirgus regulēšanu, gan tīkla drošību, privātuma aizsardzību, domēnu reģistrēšanu, 
spektru un lietotāju pakalpojumiem u. c.; 

H. tā kā BEREC biroju, iespējams, šobrīd neizmanto optimāli;

I. tā kā BEREC birojs atrodas Rīgā, Latvijā, bet lielākā daļa saistošo reglamentējošo lēmumu 
tiek pieņemti Briselē;

J. tā kā dažām Kopienas aģentūrām, kas atrodas citās valstīs, arī ir satelītbirojs Briselē;

K. tā kā lielākā daļa ekspertu darba grupu sanāksmju notikušas Briselē vai tās rīkojusi VRI;

L. tā kā patērētāju vajadzību apmierināšana ir viens no elektronisko sakaru iekšējā tirgus 
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galvenajiem mērķiem;

M. tā kā BEREC Eiropas līmenī pieņemtajiem lēmumiem vajadzētu radīt Eiropas pievienoto 
vērtību,

1. uzskata, ka novērtējuma ziņojums kopumā ir atbilstošs un līdzsvarots;

2. uzskata, ka joprojām ir aspekti, kas BEREC un BEREC biroja darbā jāuzlabo;

3. uzskata, ka VRI ir būtiska loma regulatīvajā sistēmā, jo valstu tirgiem ir ar tīklu tipoloģiju 
saistītas nemainīgas atšķirības, kā arī atšķirības attiecībā uz patērētāju pieprasījuma 
tendencēm, demogrāfiju u. c.;

4. uzskata, ka BEREC ir nozīmīga loma regulatīvajā sistēmā kā iestādei, kuras uzdevums ir 
saskaņot valstu faktiskās un regulatīvās atšķirības ar mērķi pabeigt elektronisko sakaru 
iekšējā tirgus izveidi;

5. iesaka nostiprināt BEREC lomu, lai veicinātu kopēju nostāju noteikšanu ar mērķi uzlabot 
iekšējā tirgus pieeju;

6. uzskata, ka VRI veikto uzdevumu pilnīga saskaņošana dalībvalstu starpā tā, lai visām 
iestādēm būtu piekritība attiecībā uz visiem ar elektronisko sakaru iekšējo tirgu tieši 
saistītajiem aspektiem, varētu sekmēt labāku BEREC darbību;

7. aicina dalībvalstis nodrošināt VRI neatkarības nostiprināšanu, nevis vājināšanu;

8. uzskata, ka BEREC un BEREC biroja loma un struktūra būtu jāpielāgo atbilstoši 
elektronisko sakaru iekšējā tirgus izveides pakāpei;

9. uzskata, ka ir grūti novērtēt, kurai struktūrai vai iestādei BEREC ir atbildīga un par ko tai 
būtu jāatbild;

10. iesaka BEREC nostiprināt tās iekšējo pārskatatbildību, skaidri definējot tās mērķus gada 
darba programmā, un izklāstīt gada ziņojumā sasniegumus un rezultātus atbilstoši šiem 
mērķiem; 

11. uzskata, ka BEREC vajadzētu būt lielākām pilnvarām pieņemt stratēģiskus lēmumus, 
tādējādi lēmumu pieņemšanas procesā vairāk tiktu īstenota lejupēja pieeja;

12. iesaka nostiprināt BEREC jau iedibināto klātbūtni Briselē;

13. uzskata, ka BEREC biroja atrašanās vieta var būt šķērslis Eiropas iestāžu ikdienas darba 
izpildei elektronisko sakaru jomā, kas ir BEREC galvenā saistošā joma, un ka tā kavē 
BEREC biroja efektīvu izmantošanu;

14. uzskata, ka BEREC biroja uzdevums būtu jāpārskata un precīzāk jādefinē;

15. iesaka veikt nepieciešamās izmaiņas, lai BEREC birojs varētu efektīvāk un prasmīgāk 
atbalstīt BEREC patstāvīgo darbu, nevis tikai sniegt administratīvo atbalstu;
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16. uzskata, ka BEREC biroja atrašanās vieta nepiešķir pievienoto vērtību BEREC;

17. uzskata, ka ir nepieciešama lielāka konsolidācija, lai operatori varētu pilnīgāk izmantot 
apjomradītos ietaupījumus, un ka BEREC vajadzētu būt nozīmīgākai lomai šajā procesā;

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Šā dokumenta nolūks ir izklāstīt sākotnējo referenta viedokli par BEREC un BEREC biroja 
novērtējumu (SWD(2013)0152) ar mērķi sekmēt debates un diskusiju par šo jautājumu, lai 
izstrādātu līdzsvarotu ziņojumu.

Kopumā referenta viedoklis ir, ka BEREC kā tāda funkcionē sekmīgi. BEREC (un tās 
priekšteces) ir panākušas pakāpenisku abpusējas uzticības nostiprināšanos starp VRI, tādējādi 
sekmējot BEREC mērķu efektīvu sasniegšanu. Tomēr tam nevajadzētu kavēt debates par 
iespēju izvirzīt BEREC augstākus, uz iekšējo tirgu vairāk vērstus mērķus un par BEREC
struktūru. No otras puses, pašā BEREC birojā un attiecībās starp BEREC un biroju pastāv 
problēmas.

No vienas puses, novērtējumā augstu vērtēts un atzīts BEREC un BEREC biroja darbs kopš to 
izveides 2009. gadā, jo īpaši attiecībā uz 7/7.a panta procedūrām un tīkla neitralitātes un 
starptautiskās viesabonēšanas jomā.

No otras puses, novērtējumā arī norādīts, ka ir iespējami uzlabojumi. Tas varētu būt tādēļ, ka 
pagājis neilgs laiks kopš tā izveides (tas tika izveidots pēc pēdējās e-sakaru reglamentējošās 
struktūras pārskatīšanas), bet ir daži vairāk strukturāli aspekti, kas būtu jāizskata, jo īpaši 
elektronisko sakaru struktūras nākamās vispārējās pārskatīšanas kontekstā.

Iespējamie uzlabojumi

Neatkarība un iespējamais konflikts starp valsts un Eiropas interesēm

Saskaņā ar novērtējuma ziņojumu „BEREC neatkarīgā loma joprojām ir strīdīga”.

BEREC neatkarība būtu jāizskata no šādām perspektīvām: a) ES iestādes; b) VRI un c) 
dalībvalstis (ar VRI neatkarības valsts līmenī starpniecību).

Šķiet, ka neatkarība no ES iestādēm jau tiek nodrošināta. Bet iemesls, kas nodrošina šo 
neatkarību, ir tas pats, kas rada šaubas par neatkarību no VRI (un ar to starpniecību — no 
dalībvalstīm) — tas ir fakts, ka BEREC veido pašas VRI. Lai arī „visā savā darbībā BEREC
tiecas sasniegt tādus pašus mērķus, kādi [noteikti] valstu regulatīvajām iestādēm”, BEREC
jānodrošina arī ES līmeņa pieeja attiecībā uz minētajiem jautājumiem: tā „jo īpaši veicina 
elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu iekšējā tirgus (..) labāku darbību, par mērķi 
izvirzot ES tiesiskā regulējuma konsekventas piemērošanas nodrošināšanu attiecībā uz 
elektroniskajām komunikācijām”. Tas rada jautājumu par iespējamu konfliktu starp VRI lomu 
valstu tirgos un BEREC lomu iekšējā tirgū. Augšupējai pieejai ir dažas priekšrocības, jo tā 
nodrošina atgriezenisko saiti ar valstu tirgiem; elastība ļauj VRI ņemt vērā apstākļus valstī. 
Turpretim valstu apsvērumi kopējas nostājas noteikšanas procesā var padarīt vienošanās 
panākšanu sarežģītāku, vājinot tikai ES iekšējā tirgus virzītu pieeju. Valstu līmenī ir 
pieņemtas tādas nesenas iniciatīvas, jo īpaši attiecībā uz izdevumu pārskatīšanas procesu, kas 
var ietekmēt neatkarības principa ieviešanu.

Pārskatatbildība

Par ko BEREC būtu jāatbild? BEREC būtu jāizsaka savi apsvērumi saistībā ar galvenajiem 
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tematiem, jānosaka prioritātes un jāsniedz padomi ES iestādēm par vienotā tirgus 
saskaņošanu. Novērtējumā teikts, ka tai jābūt atbildīgai par tai noteikto mērķu sasniegšanu; 
tajā ierosināts, ka BEREC gada ziņojumā būtu jānorāda saistības nākamajam gadam un 
detalizēti jāizklāsta sasniegumi.

Atrašanās vieta

BEREC biroja atrašanās vieta var būt šķērslis Eiropas iestāžu ikdienas darba izpildei 
elektronisko sakaru jomā, kas ir BEREC īpašas intereses joma.

Pieejas

Ziņojuma projektam par atzinumu attiecībā uz BEREC un BEREC biroja novērtējumu var 
izskatīt divas galvenās pieejas.

Statiskā pieeja

Ja mēs uzskatām, ka pašreizējā BEREC struktūra ir labi definēta un veiksmīga un ka nav 
nepieciešamas nekādas lielas izmaiņas, tad var izskatīt tikai tematus, ko varētu pakāpeniski 
uzlabot, bet neizdarīt izmaiņas esošajā struktūrā. Uzlabojumi galvenokārt atrisinātu 
neefektivitātes problēmas, piemēram, radītu skaidrību par BEREC biroja izmantošanu, lomām 
saistībā ar ārējiem un iekšējiem sakariem un BEREC lomu atsevišķu jautājumu risināšanā.

Attīstības pieeja

Ja mēs uzskatām, ka pašreizējā BEREC struktūra ir veiksmīga, bet tā varētu būt labāk 
definēta. Atzinumā tad varētu ierosināt dažus grozījumus vai izmaiņas, nemainot galvenos 
pamatus. Iespējamais risinājums varētu būt piešķirt regulatoru iestādei lielākas pilnvaras 
pieņemt stratēģiskus lēmumus, tādējādi lēmumu pieņemšanas procesā vairāk tiktu īstenota 
lejupēja pieeja, kā arī nostiprināt BEREC jau iedibināto klātbūtni Briselē.

Abās pieejās ir risināmi jautājumi par BEREC biroju, tostarp par tā lomu, efektivitāti un 
atrašanās vietu. Novērtējumā uzsvērts, ka biroja loma joprojām ir strīdīga. Birojs pastāv vai 
nu ar mērķi sniegt administratīvo atbalstu, vai arī pildīt nozīmīgāku lomu BEREC darba 
sagatavošanā un izpildē. Šis jautājums ir gan strukturāls, skarot jautājumu par biroja lomu 
BEREC regulā, gan praktisks — tas ir cieši saistīts ar biroja pievilcību, lai varētu piesaistīt un 
noturēt augsti kvalificētus darbiniekus, ko savukārt var ietekmēt biroja atrašanās vieta. 
Attiecībā uz efektivitāti birojam jāizpilda tādas pašas apgrūtinošas procedūras, kādas jāveic 
daudz lielākām aģentūrām. Izveides plānā birojā paredzēti 28 amati, no kuriem 2012. gada 
31. decembrī bija aizpildīti 24. 

Saskaņā ar novērtējumu 11 amati ir paredzēti tikai un vienīgi administratīvā atbalsta 
sniegšanai pašam birojam un tikai 7–12 amati pieejami, lai atbalstītu BEREC un tās 
11 ekspertu darba grupas. Jāatzīmē arī, ka, lai gan 2012. gadā birojs bija sagatavots nodrošināt 
sanāksmju telpas Rīgā, visas ekspertu darba grupu sanāksmes notika Briselē vai tās rīkoja 
VRI. Minētajā gadā 7–12 biroja darbinieki, kas sniedz atbalstu ekspertu darba grupām, 
piedalījās 103 ekspertu darba grupu sanāksmēs, kam bija nepieciešami bieži braucieni uz 
Briseli.
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Jāatzīmē, ka VRI arī turpina sadarboties ar Neatkarīgo regulatoru grupu (NRG). NRG, kas 
izveidota saskaņā ar Beļģijas likumu, ir sekretariāts Briselē, kur strādā divi darbinieki (uz to 
neattiecas apgrūtinošie Savienības noteikumi un procedūras, kas jāizpilda BEREC birojam). 
NRG sekretariāts nodrošina BEREC klātbūtni Briselē.


