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Novērtējuma ziņojums par BEREC  

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. decembra rezolūcija ar atzinumu par novērtējuma 

ziņojumu attiecībā uz Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un 

biroju (2013/2053(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2013. gada 23. aprīļa darba dokumentu par novērtējuma 

ziņojumu attiecībā uz Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un 

biroju (SWD(2013)0152), 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 19. maija paziņojumu „Digitālā programma Eiropai” 

(COM(2010)0245), 

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

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūciju par jaunu Eiropas digitālo 

programmu — 2015.eu1, 

– ņemot vērā elektronisko sakaru regulējumu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) 

Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi 

(BEREC) un biroju2, 

– ņemot vērā Reglamenta 119. panta 1. punktu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 

komitejas atzinumu (A7-0378/2013), 

A. tā kā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC) tika izveidota, lai 

sekmētu tehnisko un politisko mērķu ievirzi nolūkā pabeigt vienotā tirgus izveidi, izvirzot 

divus mērķus, proti, nodrošināt maksimāli iespējamo neatkarību regulatoriem un tiesiskā 

regulējuma īstenošanu tiem padarīt saskaņotāku visā ES; 

B. tā kā novērtējuma ziņojumā augstu vērtēta un atzīta BEREC un BEREC biroja vērtība, jo 

īpaši attiecībā uz 7. un 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 iekšējā tirgus izveide joprojām turpinās, un to vislabāk var atbalstīt, uzlabojot 

regulējuma kvalitāti katras valstu tirgū atsevišķi, un tā kā visdrošākais un ilgtspējīgākais 

veids, kā to panākt (nodrošinot, ka reglamentējošie lēmumi valstu tirgos tiek uzskatīti par 
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leģitīmiem), ir, izmantojot augšupējo pieeju, ko pašlaik īsteno BEREC; 

E. tā kā BEREC efektīvi var darboties tikai tad, ja tiek garantēta tās neatkarība no dalībvalstīm 

un ES iestādēm; 

F. tā kā valstu apsvērumi var sarežģīt kopēju nostāju noteikšanu, apgrūtinot vienošanās 

panākšanu; 

G. tā kā BEREC ir būtiska nozīme ES tiesiskā regulējuma saskaņotā piemērošanā visās 

dalībvalstīs, kas ir ļoti svarīgi, lai veiksmīgi attīstītu elektronisko sakaru tīklu un 

pakalpojumu iekšējo tirgu; 

H. tā kā valstu līmenī pieņemtās jaunākās iniciatīvas, jo īpaši attiecībā uz izdevumu 

pārskatīšanas procesu, var ietekmēt neatkarības principa īstenošanu; 

I. tā kā valstu regulatīvās iestādes (VRI) nav viendabīgas, proti, dažkārt tām katrai savā valstī 

ir ļoti atšķirīgas pilnvaras — dažas atbild tikai par tirgus regulēšanu, citas arī par tādiem 

aspektiem kā tirgus regulēšana, tīkla drošība, privātums, domēnu reģistrēšana, spektrs un 

lietotāju pakalpojumi;  

J. tā kā iespējams, ka pašlaik BEREC birojs netiek izmantots optimāli; 

K. tā kā dažām Savienības aģentūrām, kas atrodas citās valstīs, ir arī satelītbirojs Briselē; 

L. tā kā lielākā daļa ekspertu darba grupu sanāksmju ir notikušas Briselē vai tās rīkojusi VRI 

un tā kā būtu jāattīsta videokonferenču izmantojums; 

M. tā kā patērētāju vajadzību apmierināšana ir viens no elektronisko sakaru iekšējā tirgus 

galvenajiem mērķiem; 

N. 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 ir vajadzīgs laiks, lai pilnībā attīstītu regulējumam nepieciešamos sadarbības, 

koordinācijas un neformālo pasākumu aspektus; 

3. uzskata, ka joprojām ir iespējams uzlabot BEREC un BEREC biroja darbību, vienlaikus 

atzīstot, ka pieejamie resursi ir ierobežoti; tomēr uzsver, ka Direktīvas 2009/140/EK par 

kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 

pakalpojumiem 7. un 7.a pantā minētās jaunās procedūras izmantošana ir bijusi efektīva, 

attaisnojot divlīmeņu struktūras izveidi; 

4. uzsver, ka BEREC ir mazākā ES aģentūra, no ES budžeta tā saņem tikai EUR 3 768 696 un 

saskaņā ar ES 2013. gada budžetu tai pienākas 16 amata vietas, kas galvenokārt paredzētas 

administratīvā atbalsta nodrošināšanai BEREC struktūrai, kura sastāv no dalībvalstu 

regulatoriem; 

5. atgādina par Budžeta komitejas 2008. gada 29. maija atzinumu par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādi 

(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), un norāda, ka šajā atzinumā jaunas 



aģentūras izveide tika noraidīta; 

6. 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 

modeļiem, demogrāfiju u. c.; uzsver — lai Eiropas Savienībā nodrošinātu strukturētu 

sadarbību un tādējādi veiksmīgu vienotā tirgus darbību, ir būtiski, lai darbotos neatkarīgi 

regulatori, kuri specializējušies konkrētās nozarēs un kuriem ir pienācīgi resursi; 

7. uzskata, ka BEREC ir izšķirīga loma regulatīvajā sistēmā kā iestādei, kuras uzdevums ir 

saskaņot valstu faktiskās un regulatīvās atšķirības ar mērķi pabeigt elektronisko sakaru 

iekšējā tirgus izveidi; 

8. iesaka labāk definēt un nostiprināt BEREC lomu un jo īpaši tās sadarbību ar VRI, paplašinot 

BEREC pilnvaras, lai tādējādi sekmētu kopēju nostāju veidošanu nolūkā veicināt uz iekšējo 

tirgu orientētu pieeju, tostarp izvērtējot VRI un Komisijas pašreizējās sadarbības efektivitāti 

saskaņā ar 7. un 7.a panta procedūrām; 

9. uzskata, ka VRI veikto uzdevumu labāka saskaņošana dalībvalstīs, tām piešķirot pilnvaras 

attiecīgajos aspektos saistībā ar drošību un izturētspēju elektronisko sakaru iekšējā tirgū, 

varētu sekmēt labāku BEREC darbību un tirgus dalībniekiem nodrošināt paredzamību; 

10. aicina dalībvalstis un Komisiju panākt, ka valsts un Eiropas līmenī VRI neatkarība tiek 

nostiprināta, nevis vājināta, jo tas ir vienīgais veids, kā kopumā nodrošināt BEREC 

neatkarību; 

11. uzskata, ka BEREC un BEREC biroja loma un struktūra ir jāpielāgo atbilstoši elektronisko 

sakaru iekšējā tirgus izveides pakāpei; 

12. aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos saistībā ar BEREC darbības jomu un misiju, 

nodrošināt BEREC neatkarību no ES iestādēm; 

13. uzskata, ka BEREC ir jārīkojas Eiropas iedzīvotāju interesēs un ka ir jānostiprina 

mehānisms, ar ko saskaņā notiek atskaitīšanās Eiropas Parlamentam, kas ir vienīgā tieši 

ievēlētā ES iestāde ar mērķi pārstāvēt Eiropas iedzīvotāju intereses; 

14. iesaka BEREC nostiprināt tās iekšējo pārskatatbildību, gada darba programmā skaidri 

definējot mērķus un gada ziņojumā izklāstot sasniegumus un panākto attīstību, kas balstīti 

uz izvirzītajiem mērķiem;  

15. uzskata — lai BEREC darbība būtu saskaņota un konsekventa, ir ārkārtīgi svarīgi precizēt 

BEREC prioritāros uzdevumus un veicināt komunikāciju ar visām ieinteresētajām personām 

gada darba programmas izstrādes posmā; 

16. uzskata — lai lēmumu pieņemšanas procesā vairāk tiktu īstenota lejupēja un neatkarīga 

pieeja, BEREC pašai ir jāveic analīze un pētījumi, kas būtu pamats šādu lēmumu 

pieņemšanai; 

17. uzsver, ka BEREC konsultatīvai funkcijai ir jābūt metodiskākai attiecībā uz to likumdošanas 

priekšlikumu sākotnējo izstrādi, kas attiecas uz elektronisko sakaru nozari; 

18. uzskata, ka BEREC ārējai komunikācijai ir jābūt skaidrākai un tā ir jāuzlabo, lai sekmētu 

ieinteresēto personu iesaisti visos politikas veidošanas līmeņos; 



19. iesaka oficiāli noteikt Neatkarīgo regulatoru grupas (NRG) funkcijas Briselē, vienlaikus 

nodrošinot, ka grupas darbība nedublējas ar BEREC birojam uzticētajiem pienākumiem; 

20. iesaka vairāk izmantot tāldarbu, videokonferences un citus attālinātā darba veidus, ko 

iespējams īstenot ar elektronisko sakaru palīdzību, lai samazinātu izmaksas un CO2 emisijas 

ietekmi; 

21. iesaka Komisijai un dalībvalstīm nodrošināt pienācīgu finansējumu BEREC un VRI; 

22. uzskata, ka BEREC biroja atrašanās vieta nav šķērslis, lai uzraudzītu ES iestāžu ikdienas 

darbu elektronisko sakaru jomā, kurā BEREC ir īpaši ieinteresēta, un ka šīs atrašanās vieta 

neapgrūtinās BEREC biroja efektīvu izmantošanu, ja vien intensīvāk tiek izmantotas 

elektronisko sakaru tehnoloģijas; 

23. uzskata, ka BEREC biroja misija ir jāpārskata, jānostiprina un precīzāk jādefinē, jo īpaši 

ņemot vērā BEREC revīzijas rezultātus šajā jomā; 

24. iesaka veikt nepieciešamās izmaiņas un apsvērt, kādi resursi ir nepieciešami, lai BEREC 

birojs varētu efektīvāk un rezultatīvāk atbalstīt BEREC pamatdarbu, nevis tikai sniegt 

administratīvo atbalstu; 

25. uzskata, ka ikviena diskusija par BEREC biroja atrašanās vietu ir jāveic ar mērķi nostiprināt 

tā neatkarību no ES iestādēm un dalībvalstīm un pienācīgi jāņem vērā princips, ar ko 

saskaņā ES iestāžu, aģentūru un struktūru mītnes vietas tiek sadalīti ģeogrāfiski vienmērīgi; 

26. uzskata, ka ir vajadzīga lielāka konsolidācija, lai operatori varētu pilnīgāk izmantot 

apjomradītos ietaupījumus, un ka BEREC lomai šajā procesā ir jābūt skaidri redzamai; 

27. uzskata, ka veiksmīgākai iekšējā tirgus izveidei ir nepieciešams skaidrs un stabils tiesiskais 

regulējums, kā rezultātā tiks palielināta konkurence un uzlaboti patērētājiem sniegtie 

pakalpojumi; 

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 

 

 


