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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Konkurencinga ir veiksminga telekomunikacijų infrastruktūra svarbi ES konkurencingumui.
Atsižvelgiant į tai, 2003 m. įsigaliojo penkios pagrindų direktyvos, o 2002 m. – Komisijos 
sprendimas, kuriuo buvo įsteigta Europos reguliuotojų grupė (ERG). 2006 m. Komisija 
paskelbė ataskaitą apie šių direktyvų veikimą ir pradėjo viešąsias konsultacijas. Buvo padaryta i
švada, kad ES taisyklės taikomos nepakankamai nuosekliai ir kad reguliavimo sistema pernelyg 
fragmentiška.

Šiuo metu yra pateikti keli pasiūlymai dėl telekomunikacijų rinką reglamentuojančių teisės aktų
patobulinimo ir dėl Europos elektroninių ryšių rinkos institucijos (EERRI) įsteigimo.
Institucijos kompetencijai priskiriamos įvairios funkcijos, įskaitant spektro, numerių naudojimo 
teisių, saugumo ir numerių perkeliamumo tvarkymą. EERRI pakeistų ERG ir Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūrą (angl. ENISA) ir turėtų Administracinę valdybą.

Pagal Komisijos sprendimą, kuriuo įsteigiama ERG, ERG bendru sutarimu arba, jei jo nėra, 
dviejų trečdalių daugumos balsais, priima savo darbo tvarkos taisykles. Kaip teigiama 
Komisijos aiškinamajame memorandume dėl EERRI, pagal dabartinį ERG veiklos būdą prakti
škai reikia pasiekti visų 27 reguliuotojų susitarimą.

Nuomonės referentė mano, kad vertėtų išplėsti ERG ir kiek įmanoma pasinaudoti jos žiniomis 
ir patirtimi, ypač pavedant jai siekti suvienodinti reguliavimą ir nustatant, kad sprendimai 
priimami balsų dauguma, nes tai paspartintų raidą. Tačiau abejojama, ar būtina apskritai steigti 
EERRI arba ar būtina ją steigti tokią, kokia siūloma, ir ar verta jai priskirti šiuo metu ENISA ir 
kitų institucijų vykdomas funkcijas. Reikia, kad ERG arba EERRI įgytų tvirtą teisinį pagrindą – 
platesnį, nei 2002 m. Komisijos sprendime nustatytos ribos, tačiau su tuo susiję struktūros ir 
atsakomybės pokyčiai būtų dideli, o kai kuriuos aspektus jau dabar patenkinamai tvarko 
esamos institucijos. Todėl reikia išnagrinėti, ar Komisijos siūlomas variantas proporcingas ir ar 
neišsiplečiama į tas sritis, kuriose kompetencija turėtų būti palikta valstybėms narėms.

Pagrindinis iššūkis – reguliavimas, todėl svarbiausi veikėjai institucijoje, kad ir kokia forma ji b
ūtų įsteigta, turi būti reguliuotojai. Manoma, kad Komisijos siūloma „tipinė“ institucijos strukt
ūra yra nepatenkinama. Visų pirma reikia didesnės atskaitomybės Parlamentui, kad būtų geriau 
derinami Komisijos ir valstybių narių interesai. Rekomenduojama, kad institucija būtų steigiama 
pagal 95 straipsnį, kuris ir yra šio reglamento pagrindas. Šiuo klausimu atkreipiamas dėmesys į
ETT didžiosios kolegijos 2006 m. gegužės 2 d. sprendimą byloje C-217/04 „Jungtinė Did
žiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos 
Tarybą“, kuriame teigiama:

„EB 95 straipsnio formuluotė neleidžia prieiti prie išvados, kad šios nuostatos pagrindu 
Bendrijos teisės aktų leidėjo priimtos priemonės turi būti skirtos vien tik valstybėms narėms.
Teisės aktų leidėjo manymu, gali pasirodyti esant būtina įsteigti Bendrijos agentūrą, padedan
čią įgyvendinti suderinimą“.

Kitas neraminantis aspektas, susijęs su Komisijos siūloma institucijos struktūra, yra galimybė
Administracinei valdybai susidoroti su Reguliavimo valdyba. Valdybą galima atleisti ir palikti 
tik direktorių. Jei būtų kokia nors valdyba ar kitas valdymo organas, svarbu, kad jis būtų
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skiriamas nepriklausomai nuo Komisijos, atsižvelgiant į tai, kad jo funkcija – patarti Komisijai.
Todėl rekomenduojama, kad skiriant direktorių ir bet kokią valdybą ar kitą valdymo organą
dalyvautų ir Parlamentas, ne tik valstybės narės ir Komisija.  

Pripažįstama, kad institucija galėtų priimti kai kuriuos sprendimus, tačiau šiems sprendimams 
reikia aiškaus teisinio pagrindo, kuris turėtų būti įtvirtintas per reguliavimo suvienodinimą ir b
ūsimas rekomendacijas, kurioms visoms būtų taikoma parlamentinė priežiūra.

Pasiūlyme Agentūrą ENISA, kuri dar visai nauja, pakeičia Vyriausiasis tinklų apsaugos pareig
ūnas ir Nuolatinė suinteresuotųjų šalių grupė. Neaišku, kokia to nauda ir kuo jie geresni už
ENISA. Tačiau galbūt vertėtų numatyti bendresnio pobūdžio suinteresuotųjų šalių grupę, kuri 
padėtų institucijai ir Parlamentui, nors kartu pripažįstama, kad reikia užtikrinti reguliuotojų
nepriklausomumą.

Taip pat siūloma, kad EERRI teiktų patarimus Komisijai dėl įgaliojimų, susijusių su spektro 
skirstymu, vykdymo, bet tai dubliuotų Radijo spektro politikos grupės (RSPG), kuri šiuo metu 
yra Komisijos patarėja spektro politikos klausimais, darbą. Manoma, kad Komisijai nereikia 
suteikti įgaliojimų skirstyti spektrą, tačiau bet kokiu atveju institucija nebūtų tinkama 
patariamoji institucija, nes daugelis nacionalinių reguliavimo institucijų, iš kurių ji sudaryta, 
nevykdo spektro skirstymo funkcijų, todėl neturi reikiamos patirties. Spektro klausimai turėtų
būti palikti RSPG.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamosios dalies 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Komisija pripažino pasaulinių
telekomunikacijų rinkos globalų ir 
tarpvalstybinį pobūdį ir atkreipė dėmesį
tai, kad ši rinka skiriasi nuo 
telekomunikacijų paslaugų, kurios 
teikiamos tik nacionaliniu lygmeniu, ir 
jog viena bendra visų pasaulinių
telekomunikacijų paslaugų (PTP) rinka 
turi būti skiriama nuo išimtinai 
nacionalinių telekomunikacijos paslaugų.
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Pagrindimas

PTP rinkose sudarinėjamos pagal kliento pageidavimus pritaikytos sutartys, o jose numatytos 
paslaugos teikiamos keliose šalyse, tad ir praktiniai šių klausimų tvarkymo būdai nėra b
ūdingi kuriais nors vienai šaliai ar regionui.

Pakeitimas 2
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiama Europos elektroninių ryšių
rinkos institucija, kurios atsakomybė
nustatyta šiame reglamente.

1. Europos telekomunikacijų reguliuotojų
institucija (ETRI) įsteigiama kaip
institucija, kurios atsakomybė nustatyta 
šiame reglamente.

Pagrindimas

Nėra būtina kurti rinkos institucijos, todėl ją turėtų  pakeisti patariamasis komitetas 
įtvirtintas ES teisėje. 2006 m. gegužės 2 d. ETT didžiosios kolegijos sprendime byloje C-
217/04 JK prieš Europos Parlamentą ir Tarybą nurodoma, kad 95 straipsnis gali būti 
pagrindu steigiant Bendrijos instituciją.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija veikia Pagrindų direktyvos ir 
specialiųjų direktyvų taikymo srityje ir 
remiasi nacionalinių reguliavimo institucijų
žiniomis. Vykdydama II ir III skyriuose i
švardytas užduotis, ji prisideda prie 
geresnio elektroninių ryšių tinklų ir paslaug
ų vidaus rinkos veikimo, įskaitant visų
pirma visos Bendrijos elektroninių ryšių pl
ėtrą ir aukštą bei veiksmingą tinklų ir 
informacijos saugumą.

2. Institucija veikia Pagrindų direktyvos ir 
specialiųjų direktyvų taikymo srityje ir 
remiasi nacionalinių reguliavimo institucijų
žiniomis. Vykdydama II ir III skyriuose i
švardytas užduotis, ji prisideda prie 
geresnio elektroninių ryšių tinklų ir paslaug
ų vidaus rinkos veikimo, įskaitant visų
pirma visos Bendrijos elektroninių ryšių pl
ėtrą.
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Pagrindimas

Institucija neturėtų turėti įgaliojimų saugumo srityje, nes jie jau suteikti Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūrai (angl. ENISA) ir veiksmingai vykdomi.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucija vykdo savo užduotis 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir Komisija 
Europos elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemoje.

3. Institucija vykdo savo užduotis 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir Komisija.

Pagrindimas

Daugelis Institucijai priskiriamų reguliavimo funkcijų turėtų būti iš jos atimtos ir paliktos 
valstybės narėms.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
pateikia nuomonę ir padeda Komisijai 
suteikdama jai papildomą techninę paramą
visais su elektroniniais ryšiais susijusiais 
klausimais;

(a) Komisijos arba Europos Parlamento 
prašymu arba savo iniciatyva pateikia 
nuomonę ir padeda Komisijai ir Europos 
Parlamentui suteikdama jiems papildomą
techninę paramą visais su elektroniniais ry
šiais susijusiais klausimais;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo aiškinamajame memorandume nurodoma, kad steigiama institucija 
atskaitinga Europos Parlamentui. Todėl reikėtų užtikrinti glaudesnį institucijos ryšį su 
Parlamentu.
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Pakeitimas 6
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) teikia konsultacijas ir pagalbą
Komisijai ir bet kuriai valstybės narės 
paskirtai kompetentingai įstaigai dėl bet 
kokio tinklų ir informacijos saugumo 
klausimo, patenkančio į institucijos 
kompetencijos sritį;

Išbraukta.

Pagrindimas

Institucija neturėtų turėti įgaliojimų saugumo srityje, kuriuos jau veiksmingai taiko Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ETISA).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) priima individualius sprendimus dėl 
Europos telefonijos numeracijos erdvės 
(ETNS) numerių naudojimo teisių
suteikimo;

Išbraukta.

Pagrindimas

Tinkama tvarka jau nustatyta ir vykdoma Europos radijo ryšio biuro (angl. ERO).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(g) padeda Komisijai atrinkti įmones, 
kurioms suteikiamos radijo dažnių ir 
numerių naudojimo teisės;

Išbraukta.

Pagrindimas

Radijo dažnių ir numerių naudojimo teises jau veiksmingai tvarko Radijo spektro politikos 
grupė (RSPG), Radijo spektro komitetas (angl. RSC) ir Ryšių komitetas (angl. CoCom).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) renka ir paskirsto mokesčius už radijo 
dažnių ir numerių naudojimo teises;

Išbraukta.

Pagrindimas

Spektro klausimus jau veiksmingai tvarko Radijo spektro politikos grupė (RSPG).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) rengia bendras pozicijas tokiais visai 
Europai aktualiais klausimais kaip 
pasaulinės telekomunikacijų paslaugos, 
kad padidėtų reguliavimo nuoseklumas ir 
būtų stiprinama visos Europos rinka bei 
propaguojamos visos Europos taisyklės.

Pagrindimas

Pagal dabartinę ES bendrąją teisinę bazę PTP teikėjas, norintis teikti paslaugą visoje 
Europoje, privalo įvykdyti kiekvienos nacionalinės reguliavimo institucijos atskirai nustatytus 
reikalavimus dėl leidimų. Šie nacionaliniai reikalavimai labai skirtingi, todėl labai skiriasi ir 
iš skirtingų šalių nacionalinės leidimų suteikimo tvarkos kylančios prievolės juos vykdyti.

Pakeitimas 11
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1. Komisijos prašymu institucija teikia 
nuomones visais su elektroniniais ryšiais 
susijusiais klausimais.

1. Europos Parlamento arba Komisijos 
prašymu institucija teikia nuomones 
3 dalyje nurodytais su elektroniniais ryšiais 
susijusiais klausimais. Komisija gali prašyti 
pateikti nuomonę kitais su elektroniniais
ryšiais susijusiais klausimais, jei tik šis 
prašymas motyvuotas ir proporcingas ir 
jei tuo pat metu, kai toks prašymas 
pateikiamas, Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie tai pranešama ir suteikiama 
galimybė atlikti tikrinimą.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo aiškinamajame memorandume nurodoma, kad steigiama institucija 
atskaitinga Europos Parlamentui. Todėl reikėtų užtikrinti glaudesnį institucijos ryšį su 
Parlamentu. Komisijos prašymai pateikti nuomonę turėtų būti apgalvoti ir atskaitingi.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija visų pirma prisideda prie 
suderinto Pagrindų direktyvos ir specialiųjų
direktyvų nuostatų taikymo, padėdama 
Komisijai rengti rekomendacijas arba 
sprendimus, kuriuos Komisija turi priimti 
pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų
direktyva) 19 straipsnį.

2. Institucija skatina vienodinti reguliavim
ą ir prisideda prie suderinto Pagrindų
direktyvos ir specialiųjų direktyvų nuostatų
taikymo, padėdama Komisijai rengti 
sprendimus, kuriuos Komisija turi priimti 
pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų
direktyva) 19 straipsnį.

Pagrindimas

Reguliavimą vienodinti būtina. Parlamentas netikrina rekomendacijų, o Komisijos pasiūlymo 
aiškinamajame memorandume nurodoma, kad steigiama institucija atskaitinga Europos 
Parlamentui. Todėl turi būti užtikrintas Parlamento tikrinimas.  

Pakeitimas 13
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. dalyje nurodyti klausimai apima: 3. dalyje nurodyti klausimai yra šie:

Pagrindimas

Reikėtų tiksliai apibrėžti institucijos pareigas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų saugumą ir vientisumą, 
įskaitant su saugumo ir (arba) vientisumo 
pažeidimais susijusius klausimus, pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų
direktyva) 13a straipsnį ir Direktyvos 
2002/58/EB (Direktyva dėl privatumo ir 
elektroninių ryšių) 4 straipsnį;

Išbraukta.

Pagrindimas

Saugumo klausimus jau veiksmingai tvarko Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(angl. ENISA).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) tam tikrų nacionalinių rinkų tyrimus 
pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų
direktyva) 16 straipsnį;

(e) bendradarbiaujant su susijusiomis 
nacionalinėmis reguliavimo įstaigomis,
tam tikrų nacionalinių rinkų tyrimus pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų
direktyva) 16 straipsnį;
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Pagrindimas

Rinkos apžvalgas veiksmingiausiai gali atlikti nacionalinės reguliavimo įtaigos, taigi 
bendradarbiavimas yra pageidautinas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) numeracijos klausimus pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų
direktyva) 10 straipsnį ir prieigą prie 
numerių ir paslaugų Bendrijoje pagal 
Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų
paslaugų direktyva) 28 straipsnį;

Išbraukta.

Pagrindimas

Kompetencija šioje srityje turėtų būti palikta valstybėms narėms.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) priemones, susijusias su radijo dažnio 
klausimais, pagal Sprendimo 
676/2002/EB (Sprendimas dėl radijo 
spektro) 4 ir 6 straipsnius;

Išbraukta.

Pagrindimas

Spektro klausimus jau veiksmingai tvarko Radijo spektro politikos grupė (RSPG).

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies p punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) pagal Direktyvos 2002/20/EB (Leidim
ų direktyva) 6a ir 6b straipsnius:

Išbraukta.

(i) suderintas sąlygas, susijusias su radijo 
dažnių arba numerių naudojimo teisėmis;

(ii) koordinuotai arba suderintai 
suteikiamų naudojimo teisių pakeitimą
arba panaikinimą;

(iii) įmonių, kurioms galėtų būti suteiktos 
individualios radijo dažnių arba numerių
naudojimo teisės, leidžiančios teikti 
paslaugas keliose valstybėse, atranką.

Pagrindimas

Spektro klausimus jau veiksmingai tvarko Radijo spektro politikos grupė (RSPG).

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(pa) priemones, užtikrinančias, kad būtų
parengtos bendros visoje Europoje 
galiojančios taisyklės ir reikalavimai 
pasaulinių telekomunikacijų paslaugų
teikėjams;

Pagrindimas

Pagal dabartinę ES bendrąją teisinę bazę PTP teikėjas, norintis teikti paslaugą visoje 
Europoje, privalo įvykdyti kiekvienos nacionalinės reguliavimo institucijos atskirai nustatytus 
reikalavimus dėl leidimų.  Šie nacionaliniai reikalavimai labai skirtingi, todėl labai skiriasi ir 
iš skirtingų šalių nacionalinės leidimų suteikimo tvarkos kylančios prievolės juos vykdyti.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4a. Visas nuomones institucija teikia 
Europos Parlamentui ir pagal 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu 
informuoja Parlamentą apie savo 
galutinius pasiūlymus.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo aiškinamajame memorandume nurodoma, kad steigiama institucija 
atskaitinga Europos Parlamentui. Todėl reikėtų užtikrinti glaudesnį institucijos ryšį su 
Parlamentu.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei institucija pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 16 
straipsnio 7 dalį gauna Komisijos prašymą i
štirti konkrečią svarbią rinką valstybėje nar
ėje, ji pateikia nuomonę ir suteikia 
Komisijai būtinos informacijos, įskaitant vie
šųjų konsultacijų rezultatus ir rinkos tyrimą.
Jei institucija nustato, kad konkurencija 
toje rinkoje nėra veiksminga, ji po viešųjų
konsultacijų kartu su nuomone pateikia 
priemonės projektą, kuriame nurodo, 
kokios įmonės, jos nuomone, turėtų būti 
nurodytos kaip turinčios didelę įtaką toje 
rinkoje ir kokie atitinkami įpareigojimai turi 
būti joms nustatyti.

1. Jei institucija pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 16 
straipsnio 7 dalį gauna Komisijos prašymą i
štirti konkrečią svarbią rinką valstybėje nar
ėje, ji atlieka rinkos apžvalgą
bendradarbiaujant su susijusia 
nacionaline reguliavimo įstaiga. Jos 
pateikia bendrą nuomonę, kurią galiausiai 
peržiūri institucija ir suteikia Komisijai b
ūtinos informacijos, įskaitant viešųjų
konsultacijų rezultatus ir rinkos tyrimą. Jei 
institucija ir nacionalinė reguliavimo 
įstaiga mano, kad konkurencija toje rinkoje 
nėra veiksminga, jos po viešųjų konsultacijų
kartu su nuomone pateikia priemonės 
projektą, kuriame nurodo, kokios įmonės, j
ų nuomone, turėtų būti nurodytos kaip 
turinčios didelę įtaką toje rinkoje ir kokie 
atitinkami įpareigojimai turi būti joms 
nustatyti.

2. Prireikus, prieš pateikdama savo 
nuomonę Komisijai, institucija gali 
konsultuotis su susijusiomis nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis.

2. Prieš pateikdama savo nuomonę
Komisijai, institucija konsultuojasi su 
susijusiomis nacionalinėmis konkurencijos 
institucijomis.
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3. Paprašius institucija Komisijai pateikia 
visą turimą informaciją 1 dalyje nurodytoms 
užduotims atlikti.

3. Paprašius institucija ir nacionalinė
reguliavimo įstaiga Komisijai pateikia visą
turimą informaciją 1 dalyje nurodytoms u
žduotims atlikti.

Pagrindimas

Rinkos apžvalgos veiksmingiausiai gali būti atliekamos tiesiogiai dalyvaujant nacionalinėms 
reguliavimo įstaigoms. Institucija turėtų susipažinti su apžvalga ir būti atsakinga už joje 
pateikiamas rekomendacijas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija gali priimti sprendimus, 
susijusius su Europos telefonijos 
numeracijos erdvės (ETNS) numerių
naudojimo teisių suteikimu pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų
direktyva) 10 straipsnį.  Ji taip pat 
atsakinga už Europos telefonijos 
numeracijos erdvės (ETNS) 
administravimą ir plėtrą valstybių narių, 
kurioms skirtas kodas 3883, vardu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Tinkama tvarka jau nustatyta ir vykdoma Europos radijo ryšio biuro (angl. ERO).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija atlieka užduotis, susijusias 
su suderintų numerių intervalų
administravimu ir valdymu pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų
direktyva) 10 straipsnio 4 dalį.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Tinkama tvarka jau nustatyta ir vykdoma Europos radijo ryšio biuro (angl. ERO).

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paprašius institucija konsultuoja Komisij
ą ir atlieka tyrimus bei apžvalgas, ypač
techniniais ir ekonominiais aspektais, dėl 
radijo spektro naudojimo elektroniniams ry
šiams Bendrijoje.

1. Paprašyta institucija konsultuoja Komisij
ą ir Radijo spektro politikos grupę
(RSPG), kiek reikia, su institucijos 
kompetencijos sritimi susijusias 
klausimais, kuriems turi ar turėjo 
poveikio radijo spektro naudojimas
elektroniniams ryšiams Bendrijoje.
Institucija privalo, kiek reikia, dirbti 
glaudžiai bendradarbiaudama su Radijo 
spektro politikos grupe.

Pagrindimas

Radijo spektro politikos grupė išlaiko kompetenciją spektro klausimais, tačiau prireikus 
institucija bendradarbiauja su šia grupe ir teikia pagalbą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paprašius institucija teikia konsultacijas
Komisijai dėl Sprendimo 676/2002/EB 
(Sprendimas dėl radijo spektro) 6 straipsnio 
3 dalyje nurodytų bendrųjų politikos tikslų
rengimo, kai tie tikslai yra susiję su 
elektroninių ryšių sektoriumi.

3. Komisija gali paprašyti institucijos 
teikti konsultacijas Radijo spektro 
politikos grupei dėl Sprendimo 
676/2002/EB (Sprendimas dėl radijo 
spektro) 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų
bendrųjų politikos tikslų rengimo, kai tie 
tikslai yra susiję su elektroninių ryšių
sektoriumi.

Pagrindimas

Radijo spektro politikos grupė  išlaiko kompetenciją spektro klausimais, tačiau prireikus 
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institucija bendradarbiauja su šia grupe ir teikia pagalbą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucija skelbia metinę numatomos 
radijo dažnių klausimų raidos elektroninių
ryšių sektoriuje ir politikoje ataskaitą, 
kurioje nurodo galimus poreikius bei u
ždavinius.

4. Institucija kartu su RSPG registruoja 
numatomos radijo dažnių klausimų raidą
elektroninių ryšių sektoriuje. Reguliariai 
pagal poreikį arba Komisijos prašymu 
institucija teikia ataskaitą apie galimus 
poreikius bei uždavinius.

Pagrindimas

Įpareigojimas teikti metinę ataskaitą yra per griežtas ir sunkiai įvykdomas. Ataskaitos turėtų
būti rengiamas tuomet, kai institucija mano esant reikalinga arba to paprašyta. Radijo 
spektro politikos grupė (RSPG) galbūt galėtų geriau atliktų šį darbą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai institucijos nuomonė pagal 1 dalį
yra susijusi su naudojimo teisių bendros 
atrankos procedūros, kuri patenka į
Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų
direktyva) 6b straipsnio taikymo sritį, 
įgyvendinimu, toje nuomonėje visų
pirma:

Išbraukta.

(a) įvardijamos elektroninių ryšių
paslaugos, kurias teikiant tarpvalstybiniu 
mastu Bendrijoje būtų naudinga, jei teisės 
naudoti radijo dažnius arba numerius būt
ų suteikiamos taikant vieną bendrą
procedūrą ir vienodas sąlygas;
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(b) įvardijami numeriai arba numerių
intervalai, kuriuos būtų galima naudoti 
tokioms paslaugoms;

(c) įvertinamas faktinės arba galimos toki
ų paslaugų paklausos lygis Bendrijoje;

(d) nurodomas bet koks naudojimo teisių, 
siūlomų pagal bendrą atrankos procedūrą
ir procedūras, kurių turėtų būti laikomasi 
atrenkant įmones, kurioms turėtų būti 
suteikiamos tokios teisės, apribojimas, 
kurio, institucijos nuomone, reikia, 
prireikus deramai atsižvelgiant į
Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų
direktyva) 7 straipsnyje nustatytus 
principus.

Pagrindimas

Kompetencija šioje srityje turėtų būti palikta valstybėms narėms.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.

Pasiūlymas dėl įmonių atrankos

Institucija pagal Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyva) 6b straipsnį:

(a) priima ir tvarko įmonių prašymus 
suteikti radijo dažnių ir numerių
naudojimo teises ir surenka įmonėms 
pagal bendrą atrankos procedūrą
nustatytus administracinius mokesčius;

(b) atlieka bendrą atrankos procedūrą ir 
pasiūlo įmones, kurioms pagal tas 
nuostatas gali būti suteiktos individualios 
naudojimo teisės;
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(c) teikia Komisijai ataskaitą, kurioje 
nurodo informaciją apie gautus pra
šymus, pateikia tų prašymų vertinimą, 
pasiūlo įmones, kurios labiausiai atitinka 
reikalavimus, taikomus suteikiant 
individualias naudojimo teises, ir pagrind
žia šią atranką nurodydama susijusioje 
įgyvendinimo priemonėje nustatytus 
atrankos kriterijus.

Pagrindimas

Radijo dažnių ir numerių naudojimo teises jau veiksmingai tvarko Radijo spektro politikos
grupė (RSPG), Radijo spektro komitetas (angl. RSC) ir Ryšių komitetas (angl. CoCom).

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos prašymu institucija pateikia 
Komisijai nuomonę apie naudojimo teisių, 
suteiktų pagal bendras procedūras, 
numatytas Direktyvos 2002/20/EB (Leidim
ų direktyva) 6b straipsnyje, panaikinimą.

Komisijos arba RSPG prašymu institucija 
pateikia Komisijai ir RSPG nuomonę apie 
naudojimo teisių, suteiktų pagal bendras 
procedūras, numatytas Direktyvos 
2002/20/EB (Leidimų direktyva) 6b 
straipsnyje, panaikinimą.

Pagrindimas

Spektro valdymo srityje institucija turėtų atlikti koordinatorės vaidmenį, dirbdama ir su 
Komisija, ir su Radijo spektro politikos grupe (RSPG).

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AD\726131LT.doc 19/49 PE402.731v02-00

LT

Be 4 straipsnio 3 dalies b punkte ir 19 
straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų užduoči
ų, institucija prisideda prie tinklų ir 
informacijos saugumo kultūros plėtros:

Prireikus institucija palaiko ryšį su 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra (angl. ENISA). Komisijos ir 
ENISA prašymu institucija teikia nuomon
ę Komisijai ir ENISA saugumo 
klausimais.

(a) lengvindama Komisijos ir valstybių
narių bendradarbiavimą kuriant 
bendruosius metodus, skirtus užkirsti keli
ą tinklo ir informacijos saugumo 
problemoms, jas spręsti ir į jas reaguoti;

(b) patardama Komisijai mokslinių tyrim
ų tinklų ir informacijos saugumo bei 
veiksmingo rizikos prevencijos technologij
ų naudojimo klausimais; skatindama 
rizikos vertinimo veiklą, suderinamus 
rizikos valdymo sprendimus bei tyrimus, 
susijusius su prevencijos valdymo 
sprendimais, viešojo ir privačiojo 
sektoriaus organizacijose, ir

(c) prisidėdama prie tokių Bendrijos 
pastangų bendradarbiaujant su tre
čiosiomis šalimis ir tam tikrais atvejais su 
tarptautinėmis organizacijomis, kuriomis 
siekiama skatinti bendrą visuotinį požiūrį
į tinklų ir informacijos saugumo
problemas.

Pagrindimas

Nors pageidautina, kad ir institucija prisidėtų, saugumo klausimus jau veiksmingai tvarko 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (angl. ENISA), tad kompetencija šioje 
srityje turėtų būti palikta jai.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Institucija gali savo iniciatyva teikti 
Komisijai nuomonę 4 straipsnio 2 dalyje, 7 
straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 10 
straipsnio 1 dalyje, 12, 14, 21 ir 22 
straipsniuose nurodytais klausimais.

Institucija gali savo iniciatyva teikti 
Europos Parlamentui ir Komisijai nuomon
ę, ypač 4 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 
1 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 
1 dalyje, 12, 14, 21 ir 22 straipsniuose 
nurodytais klausimais bei kitais klausimais, 
kuriuos ji laiko svarbiais.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo aiškinamajame memorandume nurodoma, kad steigiama institucija 
atskaitinga Europos Parlamentui. Todėl reikėtų užtikrinti glaudesnį institucijos ryšį su 
Parlamentu. Kitais pakeitimais išbraukiamas 12 straipsnis, nes radijo dažnių ir numerių
naudojimo teises jau veiksmingai tvarko Radijo spektro politikos grupė (RSPG), Radijo 
spektro komitetas (angl. RSC) ir Ryšių komitetas (angl. CoCom).

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.

Administracinių mokesčių už institucijos 
teikiamas paslaugas rinkimas

1. Komisija nustato administracinius 
mokesčius įmonėms už institucijos 
suteiktas paslaugas, remdamasi 
institucijos nuomone ir laikydamasi 54 
straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.  
Institucija surenka šiuos administracinius 
mokesčius.

2. Administraciniai mokesčiai atskiroms 
įmonėms nustatomi objektyviai, skaidriai 
ir proporcingai, taip sumažinant 
papildomas administracines sąnaudas ir 
susijusias išlaidas.

3. 1 dalyje minimi administraciniai mokes
čiai gali apimti:
(a) administracines sąnaudas, kurias 
institucija patiria dėl atrankos procedūros 
administravimo pagal 12 straipsnį;
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(b) skundų nagrinėjimą pagal 34 straipsn
į;
(c) administracines sąnaudas, kurias 
institucija patiria administruodama 
Europos telefonijos numeracijos erdvę
pagal 8 straipsnį. Visi mokesčiai 
nustatomi ir mokami eurais.
4. Administracinių mokesčių suma 
nustatoma tokia, kad įplaukų iš šių mokes
čių iš esmės pakaktų visoms suteiktų
paslaugų sąnaudoms padengti.
5. Institucija kasmet skelbia savo 
administracinių sąnaudų ir mokesčių ap
žvalgą.  Atsižvelgdama į bet kokį visos 
mokesčių sumos ir visų administracinių s
ąnaudų skirtumą, ji pateikia Komisijai 
nuomonę, kurioje nurodomi atitinkami 
darytini mokesčių patikslinimai.

Pagrindimas

Kompetencija šioje srityje turėtų būti palikta valstybėms narėms.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Radijo dažnių ir numerių naudojimo teisi
ų naudojimo mokesčių ir su bendra 
atrankos procedūra susijusių
administracinių mokesčių surinkimas ir 
paskirstymas

1. Kai pagal Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyva) 6b straipsnį įmonėms 
nustatomi radijo dažnių arba numerių
naudojimo teisių, suteiktų pagal bendrą
atrankos procedūrą, naudojimo mokes
čiai, institucija yra atsakinga už tokių
naudojimo mokesčių surinkimą ir 
paskirstymą.
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Pagal Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų
direktyva) 6b straipsnį institucija, gavusi 
naudojimo mokesčius, per Komisijos 
nustatytą laikotarpį ir Komisijos nustatytu 
santykiu paskirsto juos atitinkamoms 
valstybėms narėms ir institucijai.

Jei Komisija nenustato laikotarpio ir 
santykio, naudojimo mokesčiai 
paskirstomi atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės narės, kuri turėjo suteikti 
naudojimo teises per paskutinius visus 
metus iki atrankos procedūros pradžios, 
gyventojų skaičių.

2. Institucija yra atsakinga už
administracinių mokesčių, nustatytų po 
radijo dažnių arba numerių naudojimo 
teisėms taikomos bendros atrankos proced
ūros atrinktoms įmonėms ir skirtoms 
administracinėms nacionalinių
reguliavimo institucijų sąnaudoms, 
patiriamoms stebint, ar laikomasi bendrų
sąlygų, padengti, surinkimą ir paskirstym
ą.

Institucijai gavus pirmoje pastraipoje 
nurodytus administracinius mokesčius, jie 
paskirstomi atitinkamoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms pagal 
nacionalinių reguliavimo institucijų
pateiktas vertes.

Pagrindimas

Spektro klausimus jau veiksmingai tvarko Radijo spektro politikos grupė (RSPG).

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Institucija, atsižvelgdama į Bendrijos 
elektroninių ryšių politiką, skatina 
informacijos mainus tarp valstybių narių ir 
tarp valstybių narių, nacionalinių
reguliavimo institucijų bei Komisijos apie 
reguliavimo veiklos, susijusios su 
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 
įskaitant tinklų ir informacijos saugumą,
padėtį ir pokyčius.

1. Institucija, atsižvelgdama į Bendrijos 
elektroninių ryšių politiką, skatina 
informacijos mainus tarp valstybių narių ir 
tarp valstybių narių, nacionalinių
reguliavimo institucijų, Europos 
Parlamento bei Komisijos apie reguliavimo 
veiklos, susijusios su elektroninių ryšių
tinklais ir paslaugomis  padėtį ir pokyčius.

Pagrindimas
Institucija neturi įgaliojimų saugumo srityje, kuriuos jau veiksmingai taiko Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūra (ETISA).

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) pateikdama ataskaitą apie 
reguliavimo praktikos skirtumus ir pasi
ūlymus dėl šios praktikos suvienodinimo.
Kai institucija mano kad reikia privalomų
taisyklių dėl reguliavimo praktikos, ji 
teikia atitinkamas rekomendacijas 
Komisijai, kartu pasiūlydama ir tų
rekomendacijų įvykdymo užtikrinimo 
mechanizmus. Institucijai gali būti 
suteikti įgaliojimai užtikrinti vykdymą.

Pagrindimas

Reguliavimą vienodinti būtina; taip pat prireikus reikėtų numatyti suvienodinimo užtikrinimo 
mechanizmą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. Institucija renka atitinkamą informacij
ą, visų pirma pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 13a 
straipsnį, kad išanalizuotų esamus ir 
atsirandančius pavojus. Ji visų pirma 
Europos lygmeniu analizuoja tokius 
pavojus, kurie galėtų turėti poveikį
elektroninių ryšių tinklų atsparumui ir 
prieinamumui, per juos gaunamos ir siun
čiamos informacijos autentiškumui, 
vientisumui ir konfidencialumui, ir 
pateikia tyrimo rezultatus valstybėms nar
ėms ir Komisijai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Saugumo klausimus jau veiksmingai tvarko Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(angl. ENISA).

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Institucija prisideda prie sąmoningumo 
didinimo ir galimybės visiems paslaugų
gavėjams laiku gauti objektyvią ir išsamią
informaciją tinklų ir informacijos 
saugumo klausimais, inter alia, 
skatindama keistis turima geriausia 
praktika, įskaitant paslaugų gavėjų įsp
ėjimo būdus, bei siekdama viešojo ir priva
čiojo sektoriaus iniciatyvų sinergijos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Saugumo klausimus jau veiksmingai tvarko Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(angl. ENISA).

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija yra atsakinga už balso ir 
duomenų paslaugų kainodaros duomenų
bazės valdymą ir skelbimą judriojo ryšio 
vartotojams, kurie naudojasi tarptinkliniu 
ryšiu Bendrijoje, įskaitant tam tikrais 
atvejais ir specialias išlaidas, susijusias su 
tarptinkliniame tinkle siunčiamais ir 
gaunamais skambučiais atokiuose 
Bendrijos regionuose. Institucija stebi toki
ų kainų pokyčius ir skelbia metinę
ataskaitą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Intervencija į balso ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšių rinką buvo skirta tik kaip rinkos 
koregavimo priemonė ir neturėjo būti nuolatinė. Nuolatinę stebėseną gali vykdyti Komisija; ją
vykdyti gali būti prašoma, bet tai neturi būti įrašyta reglamente.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos prašymu institucija gali atlikti 
tam tikras papildomas užduotis.

Komisijos arba Europos Parlamento pra
šymu institucija gali atlikti tam tikras 
papildomas užduotis visose srityse, 
susijusiose su elektroniniais ryšiais.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo aiškinamajame memorandume nurodoma, kad steigiama institucija 
atskaitinga Europos Parlamentui. Todėl reikėtų užtikrinti glaudesnį institucijos ryšį su 
Parlamentu.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Administracinė valdyba, Išbraukta.
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Pagrindimas

Administracinė valdyba gali kelti pavojų reguliuojančių institucijų nepriklausomumui ir yra 
nereikalinga biurokratinė našta, todėl šis punktas turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) vyriausiasis tinklų apsaugos pareig
ūnas,

Išbraukta.

Pagrindimas

Institucija neturėtų turėti įgaliojimų saugumo srityje, todėl vyriausiojo tinklų apsaugos pareig
ūno etatas nereikalingas.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) Apeliacinė taryba. Išbraukta.

Pagrindimas

Institucija neturėtų turėti įgaliojimų skirstyti numerių naudojimo teises, todėl Apeliacinė
taryba nereikalinga.  

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis Išbraukta.

Administracinė valdyba
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1. Administracinę valdybą sudaro dvylika 
narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis – 
Taryba. Administracinės valdybos nariai 
skiriami taip, kad būtų užtikrinti aukš
čiausi kompetencijos standartai, 
nepriklausomumas ir įvairių sričių
ekspertų atstovavimas. Narių kadencija 
yra penkeri metai, ji gali būti pratęsta 
vieną kartą.

2. Administracinė valdyba iš savo narių i
šrenka pirmininką ir pirmininko 
pavaduotoją. Jei pirmininkas negali eiti 
savo pareigų, jį automatiškai pakeičia 
pirmininko pavaduotojas. Pirmininko ir 
pirmininko pavaduotojo kadencija trunka 
dvejus su puse metų ir gali būti pratęsta.
Tačiau bet kokiu atveju pirmininko ir 
pirmininko pavaduotojo kadencija 
baigiasi, kai jie nustoja būti 
Administracinės valdybos nariais.

3. Administracinės valdybos posėdžius 
šaukia jos pirmininkas. Institucijos 
direktorius dalyvauja svarstymuose, jeigu 
Administracinė valdyba nenusprendžia 
kitaip. Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai du kartus 
per metus. Ji taip pat renkasi pirmininko 
iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau 
kaip trečdalio jos narių prašymu.
Administracinė valdyba gali pakviesti bet 
kokį asmenį, kurio nuomonė gali būti 
svarbi, dalyvauti posėdžiuose stebėtojo teis
ėmis. Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai.
Sekretoriato paslaugas Administracinei 
valdybai teikia institucija.
4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių posėdyje 
dalyvaujančių narių balsų dauguma.

5. Kiekvienas narys turi vieną balsą.
Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma i
šsamesnė balsavimo tvarka, ypač sąlygos, 
kuriomis vienas narys gali veikti kito 
nario vardu, taip pat tam tikrais atvejais 
kvorumą reglamentuojančios taisyklės.
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Pagrindimas
Administracinė valdyba gali kelti pavojų reguliuojančių institucijų nepriklausomumui ir yra 
nereikalinga biurokratinė našta, todėl šis punktas turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 29 
straipsnio 2 dalį skiria direktorių.

Direktorius skiriamas pagal 29 straipsnio 2 
dalį Europos Parlamento ir Tarybos 
susitarimu, pasikonsultavus su Komisija.

2. Pasikonsultavusi su direktoriumi, 
Administracinė valdyba pagal 31 
straipsnio 2 dalį skiria vyriausiąjį tinklų
apsaugos pareigūną.

3. Administracinė valdyba pagal 27 
straipsnio 1 dalį skiria Reguliavimo 
valdybos narius.

4. Administracinė valdyba pagal 33 
straipsnio 1 dalį skiria Apeliacinės tarybos 
narius.

5. Pasikonsultavusi su Komisija ir pagal 
28 straipsnio 3 dalį gavusi Reguliavimo 
valdybos pritarimą, iki kiekvienų metų
rugsėjo 30 d. Administracinė valdyba 
priima institucijos kitų metų darbo 
programą ir pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Tokia 
darbo programa priimama nepažeidžiant 
metinės biudžeto procedūros.

6. Administracinė valdyba naudojasi savo 
biudžetiniais įgaliojimais pagal 36–38 
straipsnius.

7. Administracinė valdyba, gavusi 
Komisijos sutikimą, nusprendžia, ar 
priimti palikimą, dovanas arba dotacijas i
š kitų Bendrijos šaltinių.
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8. Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui ir vyriausiajam tinklų
apsaugos pareigūnui.

9. Administracinė valdyba, jei būtina, 
parengia institucijos personalo politiką
pagal 49 straipsnio 2 dalį.
10. Administracinė valdyba pagal 47 
straipsnį patvirtina specialias nuostatas d
ėl teisės susipažinti su institucijos 
dokumentais.
11. Administracinė valdyba priima metinę
institucijos veiklos ataskaitą ir ne vėliau 
kaip iki birželio 15 d. pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Audito Rūmams.  Kaip numatyta 28 
straipsnio 4 dalyje, į šią ataskaitą
įtraukiamas atskiras skyrius, skirtas 
institucijos reguliavimo veiklai per 
ataskaitinius metus, kurį tvirtina 
Reguliavimo valdyba.

Reguliavimo valdyba priima metinę
institucijos veiklos ataskaitą ir ne vėliau 
kaip iki birželio 15 d. pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Audito Rūmams. Kaip numatyta 28 
straipsnio 4 dalyje, į šią ataskaitą
įtraukiamas skyrius, skirtas institucijos 
reguliavimo veiklai per ataskaitinius metus.
Europos Parlamentas gali prašyti 
Reguliavimo valdybos atstovo pateikti 
pranešimą atitinkamais klausimais, 
susijusiais su valdybos reguliavimo veikla.

12. Administracinė valdyba priima savo 
darbo tvarkos taisykles.
13. Administracinė valdyba teikia 
Komisijai nuomonę dėl administracinių
mokesčių, kuriuos institucija, vykdydama 
savo užduotis, gali imti iš įmonių 16 
straipsnyje nurodytu būdu.

Pagrindimas

Administracinė valdyba gali kelti pavojų reguliuojančių institucijų nepriklausomumui ir yra 
nereikalinga biurokratinė našta, todėl jos neturėtų būti. Jei institucijos valdymo organas būtų
Reguliavimo valdyba, ji turėtų būti atsakinga už institucijos veiklos rezultatus.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
paprasta narių balsų dauguma. Kiekvienas 
narys ar pakaitinis atstovas, išskyrus 
direktorių ir Komisijos atstovą, turi po vien
ą balsą.

4. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
kvalifikuota dviejų trečdalių jos narių bals
ų dauguma. Kiekvienas narys ar pakaitinis 
atstovas, išskyrus direktorių ir Komisijos 
atstovą, turi po vieną balsą.

Pagrindimas
Nėra jokio tikslo nesuteikti direktoriui balso teisės. Kvalifikuota dauguma reikalinga, kad 
sprendimai būtų priimami apgalvotai.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Reguliavimo valdyba priima savo darbo 
tvarkos taisykles.

5. Reguliavimo valdyba savo darbo tvarkos 
taisykles priima kvalifikuota dviejų tre
čdalių jos narių balsų dauguma.

Pagrindimas

Kvalifikuota dauguma reikalinga, kad sprendimai būtų priimami apgalvotai.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vykdydama šiuo reglamentu nustatytas u
žduotis, Reguliavimo valdyba veikia 
savarankiškai ir nesiekia gauti arba vykdyti 
valstybių narių vyriausybių nurodymų arba 
įgyvendinti viešųjų ar privačiųjų interesų.

6. Vykdydama šiuo reglamentu nustatytas u
žduotis, Reguliavimo valdyba veikia 
savarankiškai ir nesiekia gauti arba vykdyti 
valstybių narių vyriausybių nurodymų arba 
įgyvendinti viešųjų ar privačiųjų interesų ir 
savo veiklą vykdo nepriklausomai nuo 
Komisijos.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti nepriklausomumą nuo Komisijos.  

Pakeitimas 48
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijai vadovauja direktorius, kuris 
savarankiškai atlieka savo pareigas. Nepa
žeidžiant Komisijos, Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos atitinkam
ų įgaliojimų, direktorius nesiekia gauti ir 
nepriima jokios vyriausybės ar jokios kitos 
įstaigos nurodymų.

1. Institucijai vadovauja direktorius, kuris 
savarankiškai atlieka savo pareigas. Nepa
žeidžiant Europos Parlamento, Tarybos, 
Komisijos ir Reguliavimo valdybos 
atitinkamų įgaliojimų, direktorius nesiekia 
gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar 
jokios kitos įstaigos nurodymų.

Pagrindimas

Administracinę valdybą reikėtų išbraukti, o vietoj jos įrašyti Tarybą ir Parlamentą, taip pripa
žįstant jų įgaliojimus.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorių skiria Administracinė
valdyba, pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba ir atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį elektroninių ryšių tinkl
ų ir paslaugų srityje ir rinkdamasi bent iš 
dviejų Komisijos pasiūlytų kandidatų.
Prieš paskiriant direktoriumi, 
Administracinės valdybos atrinktas 
kandidatas gali būti pakviestas padaryti 
pareiškimą kompetentingame Europos 
Parlamento komitete ir atsakyti į komiteto 
narių klausimus.

2. Direktorius skiriamas Europos 
Parlamento ir Tarybos susitarimu, 
pasikonsultavus su Komisija ir
Reguliavimo valdyba ir atsižvelgiant į
nuopelnus, sugebėjimus ir patirtį elektronini
ų ryšių tinklų ir paslaugų srityje.
Kandidatai gali būti pakviesti padaryti 
pareiškimą kompetentingame Europos 
Parlamento komitete ir atsakyti į komiteto 
narių klausimus.

Pagrindimas

Kadangi galutinė atsakomybė už telekomunikacijų politiką tenka Komisijai, o institucijos 
patariamosios funkcijos turi būti nepriklausomos, būtina užtikrinti, kad Komisija neturėtų teis
ės tvirtinti kandidatus.

Pakeitimas 50
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis 1 ir 2 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu ir atsi
žvelgdama į vertinimo ataskaitą, ir tik tais 
atvejais, kai tai gali būti pateisinama 
institucijos užduotimis ir reikalavimais, gali 
vieną kartą pratęsti direktoriaus kadenciją
ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

4. Pasikonsultavę su Reguliavimo valdyba, 
Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos pasiūlymu ir atsi
žvelgdami į vertinimo ataskaitą, ir tik tais 
atvejais, kai tai gali būti pateisinama 
institucijos užduotimis ir reikalavimais, gali 
vieną kartą pratęsti direktoriaus kadenciją
ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

Administracinė valdyba informuoja 
Europos Parlamentą apie savo ketinimą
pratęsti direktoriaus kadenciją. Likus m
ėnesiui iki kadencijos pratęsimo, direktorius 
gali būti pakviestas padaryti pranešimą
kompetentingame Europos Parlamento 
komitete ir atsakyti į narių klausimus.

Likus mėnesiui iki kadencijos pratęsimo, 
direktorius gali būti pakviestas padaryti 
pranešimą kompetentingame Europos 
Parlamento komitete ir atsakyti į narių
klausimus.

Jei kadencija nepratęsiama, direktorius 
toliau eina pareigas tol, kol paskiriamas 
naujas direktorius.

Jei kadencija nepratęsiama, direktorius 
toliau eina pareigas tol, kol paskiriamas 
naujas direktorius.

Pagrindimas

Kadangi galutinė atsakomybė už telekomunikacijų politiką tenka Komisijai, o institucijos 
patariamosios funkcijos turi būti nepriklausomos, būtina užtikrinti, kad Komisija neturėtų teis
ės tvirtinti kandidatus.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.
Administracinė valdyba priima sprendimą
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

5. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Europos Parlamentas ir 
Taryba, pasikonsultavę su Komisija ir
Reguliavimo valdyba.

Pagrindimas
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Administracinę valdybą reikėtų išbraukti, o vietoj jos įrašyti Tarybą ir Parlamentą, taip pripa
žįstant jų įgaliojimus.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis 2-5 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

.

2. Direktorius rengia Administracinės 
valdybos darbą.  Jis Administracinės 
valdybos darbe dalyvauja be teisės 
balsuoti.
3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 4–23 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 4–23 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

4. Kiekvienais metais direktorius rengia 
institucijos kitų metų darbo programos 
projektą ir pateikia jį Reguliavimo valdybai 
ir Komisijai ne vėliau kaip iki tų metų bir
želio 30 d.

4. Kiekvienais metais direktorius rengia 
institucijos kitų metų darbo programos 
projektą ir pateikia jį Reguliavimo valdybai 
ir Komisijai ne vėliau kaip iki tų metų bir
želio 30 d.

Jis pateikia darbo programą iki rugsėjo 1 
d. Administracinei valdybai priimti.

5. Direktorius atsako už institucijos metinės 
darbo programos įgyvendinimą; patarimus 
jam teikia Reguliavimo valdyba ir tam 
tikrais atvejais vyriausiasis tinklų
apsaugos pareigūnas, o administracinę
kontrolę vykdo Administracinė valdyba.

5. Direktorius atsako už institucijos metinės 
darbo programos įgyvendinimą; patarimus 
jam teikia Reguliavimo valdyba.

Pagrindimas

Nuostatos dėl vyriausiojo tinklų apsaugos pareigūno ir Administracinės valdybos turėtų būti i
šbrauktos.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.

Vyriausiasis tinklų apsaugos pareigūnas

1. Vyriausiasis tinklų apsaugos pareig
ūnas yra atsakingas už institucijos užduo
čių, susijusių su tinklų ir informacijos 
saugumu, koordinavimą. Vyriausiasis 
tinklų apsaugos pareigūnas yra pavaldus 
direktoriui ir jam atsiskaito. Jis rengia su 
šia veikla susijusios metinės darbo 
programos projektą.

2. Vyriausiąjį tinklų apsaugos pareigūną
penkerių metų laikotarpiui skiria 
Administracinė valdyba, atsižvelgdama į
nuopelnus, įgūdžius ir patirtį, svarbius 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų
klausimų požiūriu, ir rinkdamasi bent iš 
dviejų Komisijos pasiūlytų kandidatų.

3. Vyriausiasis tinklų apsaugos pareig
ūnas gali būti nušalintas nuo pareigų tik 
Administracinės valdybos, 
pasikonsultavusios su direktoriumi, 
sprendimu. Administracinė valdyba 
priima šį sprendimą trijų ketvirtadalių
narių balsų dauguma.

4. Pasikonsultavusi su direktoriumi ir 
remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
Administracinė valdyba vieną kartą ir ne 
ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui gali 
pratęsti vyriausiojo tinklų apsaugos 
pareigūno kadenciją tais atvejais, jei tai 
gali būti pagrįsta institucijos pareigomis 
ir reikalavimais.

Pagrindimas

Saugumo klausimus jau veiksmingai tvarko Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(angl. ENISA).

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vyriausiasis tinklų apsaugos pareig
ūnas įsteigia Nuolatinę suinteresuotųjų šali
ų grupę, sudarytą iš ekspertų, atstovaujanči
ų atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, 
visų pirma, informacijos ir ryšių technologij
ų pramonei, vartotojų grupėms ir 
akademiniams ekspertams tinklų ir 
informacijos saugumo srityje.  
Konsultuodamasis su direktoriumi, jis 
nustato procedūras, visų pirma susijusias su 
grupės narių skaičiumi, sudėtimi, narių
skyrimu ir veikla.

1. Direktorius įsteigia Nuolatinę
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
ekspertų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, visų pirma, 
informacijos ir ryšių technologijų pramonei 
ir vartotojų grupėms. Jis nustato proced
ūras, visų pirma susijusias su grupės narių
skaičiumi, sudėtimi, narių skyrimu ir veikla.
Grupė atsiskaito Europos Parlamentui, 
Komisijai ir Reguliavimo valdybai.

2. Grupei pirmininkauja vyriausiasis tinklų
apsaugos pareigūnas. Jos narių kadencijos 
trukmė yra dveji su puse metų. Grupės 
nariai negali būti Administracinės valdybos 
ir Reguliavimo valdybos nariai.

2. Grupei pirmininkauja direktorius. Jos 
narių kadencijos trukmė yra dveji su puse 
metų. Grupės nariai negali būti Reguliavimo 
valdybos nariai.

3. Komisijos atstovai turi teisę dalyvauti 
grupės posėdžiuose ir jos veikloje.

3. Komisijos atstovai turi teisę dalyvauti 
grupės posėdžiuose ir jos veikloje.

4. Grupė gali patarti vyriausiajam tinklų
apsaugos pareigūnui jam vykdant pagal šį
reglamentą nustatytas pareigas, rengiant 
atitinkamų institucijos darbo programos dali
ų pasiūlymą ir užtikrinant ryšius su 
suinteresuotosiomis šalimis visais su darbo 
programa susijusiais klausimais.

4. Grupė gali patarti direktoriui jam 
vykdant pagal šį reglamentą nustatytas 
pareigas, rengiant atitinkamų institucijos 
darbo programos dalių pasiūlymą ir u
žtikrinant ryšius su suinteresuotosiomis 
šalimis visais su darbo programa susijusiais 
klausimais.

Pagrindimas

Saugumo klausimus jau veiksmingai tvarko Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(angl. ENISA), todėl vyriausiojo tinklų apsaugos pareigūno etato neturėtų būti. Pageidautina, 
kad būtų bendro pobūdžio suinteresuotųjų šalių grupė. Tačiau gali tekti imtis priemonių, skirt
ų užtikrinti, kad tai nepakenktų nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumui.  

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
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Apeliacinė taryba

1. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai, atrinkti iš 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
konkurencijos institucijų arba kitų
nacionalinių ar Bendrijos institucijų
dabartinių arba buvusių vyresniųjų pareig
ūnų, turinčių reikalingos patirties 
elektroninių ryšių srityje. Apeliacinė
taryba skiria pirmininką.

2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus 
kvietimui pareikšti susidomėjimą, 
Apeliacinės tarybos narius skiria 
Administracinė valdyba, pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba.

3. Apeliacinės tarybos narių kadencija yra 
penkeri metai. Ji gali būti pratęsta.
Apeliacinės tarybos nariai sprendimus 
priima savarankiškai. Jie neprivalo 
vykdyti jokių nurodymų. Jie negali užimti 
kitų pareigų institucijoje, jos 
Administracinėje valdyboje arba 
Reguliavimo valdyboje. Apeliacinės 
tarybos narys negali būti nušalintas 
nepasibaigus kadencijai, išskyrus atvejus, 
kai jis pripažįstamas kaltu dėl sunkaus 
nusižengimo, o Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba, 
priima sprendimą dėl jo nušalinimo.

4. Apeliacinės tarybos nariai negali 
dalyvauti apeliacinio skundo nagrinėjime, 
jei turi asmeninių interesų arba anksčiau 
dalyvavo kaip kurios nors proceso šalies 
atstovai arba dalyvavo priimant apskųstą
sprendimą.
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Jei dėl vienos iš pirmoje pastraipoje 
paminėtų priežasčių ar kurios nors kitos 
priežasties Apeliacinės tarybos narys 
mano, kad kitas narys neturėtų dalyvauti 
nagrinėjant kurį nors apeliacinį skundą, 
jis atitinkamai informuoja apie tai 
Apeliacinę tarybą. Remdamasi bet kuria 
pirmoje pastraipoje nurodyta priežastimi 
arba įtarusi Apeliacinės tarybos narį šali
škumu, bet kuri iš apeliacinio skundo 
nagrinėjimo proceso šalių gali paprie
štarauti dėl to nario dalyvavimo procese.
Prieštaravimas negali būti grindžiamas 
narių pilietybe, taip pat jis nepriimtinas, 
jei viena iš apeliacinio skundo nagrin
ėjimo proceso šalių, žinodama apie prie
štaravimo priežastį, ėmėsi procedūrinio 
veiksmo.

5. Apeliacinė taryba, nedalyvaujant 
atitinkamam jos nariui, priima sprendimą
dėl veiksmų, kurių imsis 4 dalyje 
nurodytais atvejais. Tokiam sprendimui 
priimti šį narį Apeliacinėje taryboje pakei
čia pakaitinis narys, išskyrus atvejus, kai 
pakaitinis narys taip pat negali dalyvauti 
dėl panašių aplinkybių. Jeigu taip 
atsitinka, pirmininkas skiria pavaduojantį
narį, atrinktą iš kitų pakaitinių narių.

Pagrindimas

Institucija neturėtų turėti įgaliojimų skirstyti numerių naudojimo teises, todėl Apeliacinė
taryba nereikalinga.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.
Skundai
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1. Apeliacinė taryba yra atsakinga už
sprendimų dėl su sprendimais arba 
priemonėmis, kurių 8 straipsnio 1 dalies 
taikymo srityse imasi institucija, susijusių
skundų priėmimą.

2. Apeliacinės tarybos sprendimai 
priimami kvalifikuotąja mažiausiai keturi
ų iš šešių narių balsų dauguma. Apeliacin
ė taryba sušaukiama, kai reikia.

3. Pagal 1 dalį pateikus apeliacinį skundą
sprendimas tebegalioja. Tačiau, jei 
Apeliacinė taryba mano, kad tai 
reikalinga dėl susiklosčiusių aplinkybių, ji 
gali laikinai sustabdyti ginčytino 
sprendimo taikymą.

4. Apeliacinis skundas su nurodytomis 
priežastimis institucijai pateikiamas raštu 
per du mėnesius nuo pranešimo apie 
sprendimą ar priemonę konkrečiai įmonei 
dienos arba, jei to nebuvo padaryta, – per 
du mėnesius nuo tos dienos, kai 
institucija paskelbė savo priemonę arba 
sprendimą. Apeliacinė taryba priima 
sprendimą dėl apeliacinio skundo per du 
mėnesius nuo jo pateikimo.

5. Jei skundas yra priimtinas, Apeliacinė
taryba tiria, ar jis tinkamai pagrįstas.
Nagrinėdama apeliacinį skundą, kiekvien
ą kartą, kai reikia, ji kviečia šalis pareikšti 
pastabas dėl Apeliacinės tarybos pateiktų
pranešimų arba dėl kitų apeliacinio 
skundo nagrinėjimo šalių pateiktų prane
šimų per nustatytus terminus. Apeliacinio 
skundo nagrinėjimo šalys turi teisę
pateikti žodinius paaiškinimus.  

6. Laikydamasi šiame straipsnyje nurodyt
ų sąlygų, Apeliacinė taryba gali naudotis 
visais įgaliojimais, kurie priklauso 
institucijos kompetencijai, arba ji gali 
perduoti bylą kompetentingam institucijos 
padaliniui. Tokiai įstaigai Apeliacinės 
tarybos sprendimas yra privalomas.

7. Apeliacinė taryba patvirtina savo darbo 
tvarkos taisykles.
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Pagrindimas

Institucija neturėtų turėti įgaliojimų skirstyti numerių naudojimo teises, todėl Apeliacinė
taryba nereikalinga.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis Išbraukta.

Ieškinių pateikimas Pirmosios instancijos 
teismui ir Teisingumo Teismui

1. Pagal Sutarties 230 straipsnį Pirmosios 
instancijos teismui arba Teisingumo 
Teismui galima pateikti ieškinį, kuriame 
ginčijamas Apeliacinės tarybos priimtas 
sprendimas, o tais atvejais, kai Taryba 
tokios teisės neturi, – institucijos priimtas 
sprendimas.

2. Jei institucija nepriima jokio 
sprendimo, pagal Sutarties 232 straipsnį
Pirmosios instancijos teismui arba 
Teisingumo Teismui gali būti pateikiamas 
ieškinys dėl neveikimo.

3. Institucija privalo imtis būtinų
priemonių Pirmosios instancijos teismo 
arba Teisingumo Teismo sprendimui 
vykdyti.

Pagrindimas

Jei atitinkamiems pakeitimams bus pritarta, numerių naudojimo teisės nebus institucijos 
kompetencija ir nereikės Apeliacinės tarybos. Jei jiems nebus pritarta, šios procedūros turėtų
būti paliktos.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Institucijos įplaukas sudaro: 1. Institucijos įplaukos:

(a) mokesčiai už institucijos teikiamas 
paslaugas,

(a) vienas trečdalis metinio finansavimo i
šmokamas tiesiogiai Bendrijos subsidijos 
forma pagal atitinkamą EB biudžeto i
šlaidų kategoriją, kaip nustatyta biudžeto 
institucijos, vadovaujantis 2006 m. geguž
ės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų
valdymo 47 punktu1 ;  

(b) dalis naudojimo mokesčių, kuriuos 
moka paraiškų teikėjai pagal 17 
straipsnio nuostatas,

(b) du trečdaliai metinių pajamų yra 
tiesioginės nacionalinių reguliavimo 
įstaigų įmokos. Valstybės narės privalo u
žtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo 
įstaigos turi pakankamai finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, reikalingų Europos 
telekomunikacijų reguliuotojų institucijos 
joms paskirtoms užduotims vykdyti ir 
pastarajai tinkamai finansuoti. Valstybės 
narės privalo nurodyti biudžeto eilutę, 
kuria privalo naudotis nacionalinės 
reguliavimo įstaigos iš savo metinio biud
žeto teikdamos Europos telekomunikacijų
reguliuotojų institucijai finansavimą.
Informacija apie šių įstaigų biudžetą
paskelbiama viešai.

(c) Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos 
Bendrijų bendrąjį biudžetą (Komisijos 
skirsnis),

(d) bet koks 26 straipsnio 7 dalyje 
minimas palikimas, dovanos arba 
dotacijos.

(e) visi valstybių narių arba jų
reguliavimo institucijų savanoriški įnašai;

1 OL C 139, 2006 6 4, p. 1.

Pagrindimas

Institucija neturi įgaliojimų surinkti mokesčių. Siekiant užtikrinti nepriklausomybę nuo 
Komisijos, institucija daugiausiai privalo būti finansuojama valstybių narių.

Pakeitimas 59
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucijos išlaidas sudaro personalo, 
administracijos, infrastruktūros ir veiklos i
šlaidos.

2. Institucijos išlaidas sudaro personalo, 
administracijos, infrastruktūros ir veiklos i
šlaidos, įskaitant nepriklausomo 
sekretoriato įsteigimo išlaidas.

Pagrindimas

Institucija turėtų turėti sekretoriatą, kuris atliktų institucijos veiklai reikalingus 
administracinius darbus.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų vasario 
15 d. direktorius sudaro preliminarų biud
žeto projektą, apimantį veiklos išlaidas, ir 
kitais finansiniais metais numatomų darbų
programą, ir tą projektą kartu su numatomų
pareigybių sąrašu pateikia Administracinei 
valdybai. Kiekvienais metais 
Administracinė valdyba pagal direktoriaus 
parengtą projektą sudaro kitų finansinių
metų institucijos įplaukų ir išlaidų sąmatą.  
Administracinė valdyba nusiunčia 
Komisijai šią sąmatą, į kurią įtraukiamas 
personalo plano projektas, ne vėliau kaip iki 
kovo 31 d.  Prieš patvirtinant sąmatą, 
direktoriaus parengtas projektas nusiun
čiamas Reguliavimo valdybai, kuri gali 
pateikti nuomonę apie projektą.

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų vasario 
15 d. direktorius sudaro preliminarų biud
žeto projektą, apimantį veiklos išlaidas, ir 
kitais finansiniais metais numatomų darbų
programą, ir tą projektą kartu su numatomų
pareigybių sąrašu pateikia Reguliavimo 
valdybai. Kiekvienais metais Reguliavimo 
valdyba pagal direktoriaus parengtą projekt
ą sudaro kitų finansinių metų institucijos 
įplaukų ir išlaidų sąmatą.  Reguliavimo 
valdyba nusiunčia Komisijai šią sąmatą, į
kurią įtraukiamas personalo plano 
projektas, ne vėliau kaip iki kovo 31 d.

Pagrindimas

Reguliavimo valdybai turėtų būti suteikti didesni biudžetiniai įgaliojimai, kad būtų
veiksmingai užtikrintas jos nepriklausomumas nuo Komisijos.
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Institucijos biudžetą sudaro 
Administracinė valdyba. Jis tampa 
galutiniu, kai priimamas galutinis Europos 
Bendrijų bendrasis biudžetas. Prireikus jis 
atitinkamai patikslinamas.

5. Institucijos biudžetą sudaro Reguliavimo 
valdyba. Jis tampa galutiniu, kai priimamas 
galutinis Europos Bendrijų bendrasis biud
žetas. Prireikus jis atitinkamai 
patikslinamas.

Pagrindimas

Reguliavimo valdybai turėtų būti suteikti didesni biudžetiniai įgaliojimai, kad būtų
veiksmingai užtikrintas jos nepriklausomumas nuo Komisijos.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Administracinė valdyba nedelsdama 
praneša biudžeto valdymo institucijai apie 
savo ketinimą įgyvendinti bet kokį projektą, 
kuris gali turėti reikšmingų finansinių
padarinių biudžeto finansavimui, ypač apie 
bet kokius projektus, susijusius su 
nuosavybe, pvz., pastatų nuoma arba 
pirkimu. Apie tai ji praneša Komisijai. Jeigu 
bet kuri biudžeto valdymo institucijai 
priklausanti institucija ketina pareikšti 
nuomonę, ji per dvi savaites nuo 
informacijos apie statybų projektą gavimo 
dienos praneša Elektroninių ryšių rinkos 
institucijai, kad ketina pareikšti nuomonę.  
Jeigu jokio atsakymo nėra, institucija gali 
pradėti vykdyti planuotus darbus.

6. Reguliavimo valdyba nedelsdama prane
ša biudžeto valdymo institucijai apie savo 
ketinimą įgyvendinti bet kokį projektą, 
kuris gali turėti reikšmingų finansinių
padarinių biudžeto finansavimui, ypač apie 
bet kokius projektus, susijusius su 
nuosavybe, pvz., pastatų nuoma arba 
pirkimu. Apie tai ji praneša Komisijai. Jeigu 
bet kuri biudžeto valdymo institucijai 
priklausanti institucija ketina pareikšti 
nuomonę, ji per dvi savaites nuo 
informacijos apie statybų projektą gavimo 
dienos praneša Elektroninių ryšių rinkos 
institucijai, kad ketina pareikšti nuomonę.  
Jeigu jokio atsakymo nėra, institucija gali 
pradėti vykdyti planuotus darbus.

Pagrindimas

Reguliavimo valdybai turėtų būti suteikti didesni biudžetiniai įgaliojimai, kad būtų
veiksmingai užtikrintas jos nepriklausomumas nuo Komisijos.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gavęs Audito Rūmų pastabas apie 
institucijos preliminarias finansines 
ataskaitas pagal Tarybos reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 129 straipsnį, 
direktorius savo atsakomybe parengia 
galutines institucijos finansines ataskaitas ir 
pateikia Administracinei valdybai, kad ji 
pareikštų nuomonę.

4. Gavęs Audito Rūmų pastabas apie 
institucijos preliminarias finansines 
ataskaitas pagal Tarybos reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 129 straipsnį, 
direktorius savo atsakomybe parengia 
galutines institucijos finansines ataskaitas ir 
pateikia Reguliavimo valdybai, kad ji 
pareikštų nuomonę.

Pagrindimas

Reguliavimo valdybai turėtų būti suteikti didesni įgaliojimai tvarkyti biudžetą ir už tai 
atsiskaityti, kad būtų užtikrintas didesnis nepriklausomumas nuo Komisijos.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Administracinė valdyba pateikia savo 
nuomonę dėl institucijos galutinių finansinių
ataskaitų.

5. Reguliavimo valdyba pateikia savo 
nuomonę dėl institucijos galutinių finansinių
ataskaitų.

Pagrindimas

Reguliavimo valdybai turėtų būti suteikti didesni įgaliojimai tvarkyti biudžetą ir už tai 
atsiskaityti, kad būtų užtikrintas didesnis nepriklausomumas nuo Komisijos.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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6. Ne vėliau kaip iki liepos 1 d. po finansini
ų metų pabaigos direktorius šias galutines 
finansines ataskaitas kartu su 
Administracinės valdybos nuomone nusiun
čia Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai ir Audito Rūmams.

6. Ne vėliau kaip iki liepos 1 d. po finansini
ų metų pabaigos direktorius šias galutines 
finansines ataskaitas kartu su Reguliavimo 
valdybos nuomone nusiunčia Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito R
ūmams.

Pagrindimas

Reguliavimo valdybai turėtų būti suteikti didesni įgaliojimai tvarkyti biudžetą ir už tai 
atsiskaityti, kad būtų užtikrintas didesnis nepriklausomumas nuo Komisijos.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Ne vėliau kaip iki spalio 15 d. direktorius 
nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų
pastabas. Direktorius taip pat nusiunčia 
atsakymą Administracinei valdybai, 
Europos Parlamentui ir Komisijai.

8. Ne vėliau kaip iki spalio 15 d. direktorius 
nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų
pastabas. Direktorius taip pat nusiunčia 
atsakymą Reguliavimo valdybai, Europos 
Parlamentui ir Komisijai.

Pagrindimas

Reguliavimo valdybai turėtų būti suteikti didesni įgaliojimai tvarkyti biudžetą ir už tai 
atsiskaityti, kad būtų užtikrintas didesnis nepriklausomumas nuo Komisijos.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasikonsultavusi su Komisija, 
Administracinė valdyba parengia 
institucijai taikomas finansines taisykles.
Šios taisyklės gali nukrypti nuo Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
2343/2002, jeigu to reikia atsižvelgiant į
konkrečius institucijos veiklos poreikius ir 
tik Komisijai iš anksto pritarus.

Pasikonsultavęs su Reguliavimo valdyba 
ir Komisija, direktorius parengia institucijai 
taikomas finansines taisykles. Šios taisyklės 
gali nukrypti nuo Komisijos reglamento 
(EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, jeigu to 
reikia atsižvelgiant į konkrečius institucijos 
veiklos poreikius ir tik Komisijai iš anksto 
pritarus.
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Pagrindimas

Direktoriui ir Reguliavimo valdybai turėtų būti suteikti didesni įgaliojimai nustatyti 
institucijos finansines taisykles, kad būtų užtikrintas didesnis nepriklausomumas nuo 
Komisijos.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prireikus užtikrinamas pagal šio 
straipsnio 1 ir 2 dalį teikiamos 
informacijos konfidencialumas.
Taikomas 46 straipsnis.

Pagrindimas

Prireikus turi būti užtikrintas informacijos konfidencialumas.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos darbuotojai, įskaitant direktorių, 
vyriausiąjį tinklų apsaugos pareigūną ir
valstybių narių laikinai deleguotus pareig
ūnus, pateikia įsipareigojimų deklaraciją ir 
interesų deklaraciją, kurioje nurodo, jog 
neturi jokių tiesioginių arba netiesioginių
interesų, kurie galėtų būti laikomi pažeid
žiančiais jų nepriklausomumą. Tokios 
deklaracijos pateikiamos raštu.

Institucijos darbuotojai, įskaitant direktorių
ir valstybių narių laikinai deleguotus pareig
ūnus, pateikia įsipareigojimų deklaraciją ir 
interesų deklaraciją, kurioje nurodo, jog 
neturi jokių tiesioginių arba netiesioginių
interesų, kurie galėtų būti laikomi pažeid
žiančiais jų nepriklausomumą. Tokios 
deklaracijos pateikiamos raštu.

Pagrindimas

Saugumo klausimus jau veiksmingai tvarko Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(angl. ENISA), todėl vyriausiojo tinklų apsaugos pareigūno etato neturėtų būti.

Pakeitimas 70
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Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucijos valdybų ir tarybos nariams, 
direktoriui, išorės ekspertams, institucijos 
darbuotojams, įskaitant valstybių narių
laikinai deleguotus pareigūnus, net ir tuo 
atveju, jei jie baigė eiti pareigas, taikomi 
konfidencialumo reikalavimai pagal 
Sutarties 287 straipsnį.

2. Reguliavimo valdybos nariams, 
direktoriui, išorės ekspertams, institucijos 
darbuotojams, įskaitant valstybių narių
laikinai deleguotus pareigūnus, net ir tuo 
atveju, jei jie baigė eiti pareigas, taikomi 
konfidencialumo reikalavimai pagal 
Sutarties 287 straipsnį.

Pagrindimas

Administracinė valdyba turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinė valdyba priima praktines 
Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo 
priemones per šešis mėnesius nuo faktinės 
institucijos veiklos pradžios.

2. Reguliavimo valdyba priima praktines 
Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo 
priemones per šešis mėnesius nuo faktinės 
institucijos veiklos pradžios.

Pagrindimas

Administracinė valdyba turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pritarus, Administracinė
valdyba priima būtinas įgyvendinimo 
priemones Europos Bendrijų pareigūnų
tarnybos nuostatų 110 straipsnyje nustatyta 
tvarka.

2. Komisijai pritarus, Reguliavimo valdyba 
priima būtinas įgyvendinimo priemones 
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos 
nuostatų 110 straipsnyje nustatyta tvarka.
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Pagrindimas

Administracinė valdyba turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba gali priimti 
nuostatas, leidžiančias institucijoje įdarbinti 
valstybių narių deleguotus nacionalinius 
ekspertus.

4. Reguliavimo valdyba gali priimti 
nuostatas, leidžiančias institucijoje įdarbinti 
valstybių narių deleguotus nacionalinius 
ekspertus.

Pagrindimas

Administracinė valdyba turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per penkerius metus nuo faktinės veiklos 
pradžios ir kas penkerius metus vėliau 
Komisija skelbia bendrąją institucijos 
veikloje ir taikant šiame reglamente 
nustatytas procedūras įgytos patirties 
ataskaitą. Vertinimas apima institucijos 
pasiektus rezultatus ir jos darbo metodus, 
atsižvelgiant į šiame reglamente bei jos 
metinėse darbo programose apibrėžtus 
tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Vertinime 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių
nuomonę Bendrijos ir nacionaliniu 
lygmeniu. Ataskaita ir bet kokie susiję pasi
ūlymai siunčiami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Per trejus metus nuo faktinės veiklos prad
žios ir kas trejus metus vėliau Komisija 
skelbia bendrąją institucijos veikloje ir 
taikant šiame reglamente nustatytas proced
ūras įgytos patirties ataskaitą. Vertinimas 
apima institucijos pasiektus rezultatus ir jos 
darbo metodus, atsižvelgiant į šiame 
reglamente bei jos metinėse darbo 
programose apibrėžtus tikslus, įgaliojimus ir 
užduotis. Vertinime atsižvelgiama į
suinteresuotųjų šalių nuomonę Bendrijos ir 
nacionaliniu lygmeniu. Ataskaita ir bet 
kokie susiję pasiūlymai siunčiami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
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Kas šešerius metus Europos Parlamentas, 
Komisija ir Taryba, atsižvelgdami į
bendras ataskaitas, vertina, ar institucija 
pasiekė reguliavimo konvergencijos tikslų
ir ar rinka gali veikti be jos priežiūros.  
Jeigu pasiekiamas susitarimas, institucija 
baigia egzistuoti arba jai suteikiami 
įgaliojimai dar šešeriems metams.

Pagrindimas

Tai yra greitai besivystančių technologijų sritis, todėl priežiūrą reikia vykdyti dažniau nei 
vieną kartą per suteiktų įgaliojimų laikotarpį. Pageidautina institucijos įgaliojimų atnaujinim
ą susieti su bendromis ataskaitomis, pagal kurias vertinama jos veikla.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

56 straipsnis Išbraukta.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Institucija 2011 m. kovo 14 d. prisiima 
atsakomybę už visą veiklą, kurią iki tos 
dienos vykdo Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūra ir kuri 
patenka į šio reglamento taikymo sritį.

2. Bet kokio Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros turimo 
kilnojamojo turto nuosavybės dalis 1 
dalyje nurodytą dieną perduodama 
institucijai ir toks perdavimas įsigalioja tą
dieną.

Pagrindimas

Saugumo klausimus jau veiksmingai tvarko Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(angl. ENISA), todėl jie neturėtų patekti į institucijos kompetencijos ribas.
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