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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekdama skatinti veiksmingos bendros telekomunikacijų rinkos vystymąsi Europos 
Sąjungoje Komisija siūlo įsteigti naują nepriklausomą instituciją, kuri veiktų glaudžiai 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis (NRI) ir Komisija. Europos 
Parlamentui atskaitinga naujoji institucija turės reguliavimo valdybą, sudarytą iš visų ES 
valstybių narių nacionalinių reguliavimo institucijų vadovų.

Naujoji institucija teiks ekspertų konsultacijas Komisijai, gerins ES taisyklių taikymo 
nuoseklumą ir veiks kaip elektroninių ryšių ir paslaugų ES lygmeniu kompetencijos centras. 
Naujoji institucija taip pat perimtų Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 
(ENISA) funkcijas, ir taip būtų išspręsta daug problemų, kurios buvo nustatytos ENISA 
veikloje.

Pasiūlymo 38 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad Europos Parlamentas priima sprendimą dėl 
biudžeto įvykdymo.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Todėl reikia įsteigti naują Bendrijos 
įstaigą – Europos elektroninių ryšių 
rinkos instituciją (toliau – institucija). 
Institucija veiksmingai skatintų vidaus 
rinkos įgyvendinimą teikdama pagalbą 
Komisijai ir nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms. Ja būtų galima remtis ir ji 
įkvėptų pasitikėjimą dėl savo 
nepriklausomumo, teikiamų konsultacijų ir 
skleidžiamos informacijos kokybės, savo 
procedūrų ir veiklos būdų skaidrumo bei 
uolumo atliekant jai paskirtas užduotis.

(12) Todėl reikia įsteigti naują Bendrijos 
įstaigą, kuri remtųsi išplėstos Europos 
reguliuotojų grupės (ERG) veikla (toliau –
institucija). Institucija veiksmingai skatintų 
vidaus rinkos įgyvendinimą teikdama 
pagalbą Komisijai ir nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms. Ja būtų galima 
remtis ir ji įkvėptų pasitikėjimą dėl savo 
nepriklausomumo, teikiamų konsultacijų ir 
skleidžiamos informacijos kokybės, savo 
procedūrų ir veiklos būdų skaidrumo bei 
uolumo atliekant jai paskirtas užduotis.

Pagrindimas

Nebūtina steigti visiškai naujos institucijos. Verčiau reikėtų išplėsti ERG funkcijas ir ją 
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patvirtinti kaip atskirą instituciją, kokios reglamentuojamos ES teisėje. ETT didžiosios 
kolegijos 2006 m. gegužės 2 d. sprendime byloje C-217/04 „Jungtinė Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą“ teigiama, 
kad steigti Bendrijos agentūrą remiantis 95 straipsniu galima. Tai suteikia pakankamai stiprų 
pagrindą padaryti ERG juridiniu asmeniu ir taip suteikti jai daugiau galių ir užtikrinti jos 
nepriklausomumą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Institucija turėtų būti Europos 
lygmens kompetencijos centras tinklų ir 
informacijos saugumo klausimais ir teikti 
gaires bei konsultacijas Europos 
Parlamentui, Komisijai arba valstybių narių 
paskirtoms kompetentingoms įstaigoms. 
Ryšių tinklų ir informacijos sistemų 
saugumas ir atsparumas lieka vienas iš 
svarbiausių visuomenės rūpesčių ir 
pagrindinis ES elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų reguliavimo sistemos elementas. 
Sklandžiam vidaus rinkos veikimui kelia 
grėsmę nevienodai taikomos Pagrindų 
direktyvoje ir specialiosiose direktyvose 
numatytos su saugumu susijusios 
nuostatos. Komisijos ir valstybių narių 
prašymu institucija teikia technines 
konsultacijas; jos nuomonė turėtų 
palengvinti nuoseklų tų direktyvų taikymą 
nacionaliniu lygmeniu.

(24) Išplėsta ENISA turėtų būti Europos 
lygmens kompetencijos centras tinklų ir 
informacijos saugumo klausimais ir teikti 
gaires bei konsultacijas Europos 
Parlamentui, Komisijai arba valstybių narių 
paskirtoms kompetentingoms įstaigoms. 
Ryšių tinklų ir informacijos sistemų 
saugumas ir atsparumas lieka vienas iš 
svarbiausių visuomenės rūpesčių ir 
pagrindinis ES elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų reguliavimo sistemos elementas. 
Sklandžiam vidaus rinkos veikimui kelia 
grėsmę nevienodai taikomos Pagrindų 
direktyvoje ir specialiosiose direktyvose 
numatytos su saugumu susijusios 
nuostatos. Komisijos ir valstybių narių 
prašymu ENISA su išplėstais įgaliojimais 
ir integruota į Informacinės visuomenės ir 
žiniasklaidos generalinį direktoratą ir į 
Teisingumo, laisvės ir saugumo 
generalinį direktoratą teikia technines 
konsultacijas; jos nuomonė turėtų 
palengvinti nuoseklų tų direktyvų taikymą 
nacionaliniu lygmeniu.

Pagrindimas

2009 m. baigiasi ENISA įgaliojimai, todėl, jei jos funkcijos nebus perduotos kokiai nors kitai 
institucijai, nebus galima prižiūrėti ir tinkamai užtikrinti Europos tinklų ir informacijos 
saugumo. Be to, šiuo metu vyksta antrasis ENISA vertinimas. Taigi prieš priimant galutinį 
sprendimą dėl ENISA ateities, reikėtų sulaukti šio vertinimo rezultatų.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Įsteigiama išplėsta ERG, veikianti kaip 
institucija, kurios atsakomybė nustatyta 
šiame reglamente.

Pagrindimas

Nebūtina steigti visiškai naujos institucijos. Verčiau reikėtų išplėsti ERG funkcijas ir ją 
patvirtinti kaip atskirą instituciją, kokios reglamentuojamos ES teisėje. ETT didžiosios 
kolegijos 2006 m. gegužės 2 d. sprendime byloje C-217/04 „Jungtinė Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą“ teigiama, 
kad steigti Bendrijos agentūrą remiantis 95 straipsniu galima. Tai suteikia pakankamai stiprų 
pagrindą padaryti ERG juridiniu asmeniu ir taip suteikti jai daugiau galių ir užtikrinti jos 
nepriklausomumą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Direktorius parengia institucijos 
metinę veiklos ataskaitą kartu 
pateikdamas sąskaitų patikimumo 
pareiškimą. Šie dokumentai skelbiami 
viešai.

Pagrindimas

Remiantis galiojančiomis taisyklėmis, kiekvienos agentūros direktorius gali nuspręsti, ar 
rengti metinę veiklos ataskaitą kartu su sąskaitų patikimumo pareiškimu, ar ne. Taigi vieni 
rengia šiuos dokumentus, kiti – ne. Siekiant nuoseklumo pageidautina, kad visi direktoriai tai 
darytų.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
38a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Vidaus kontrolės sistemos

Komisijos vidaus auditorius atsakingas už 
institucijos vidaus kontrolės sistemų 
tikrinimą.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškiau apibūdinti su auditu susijusias pareigas.

Pakeitimas 6

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.

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

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti terminus su naujausių pasiūlymų dėl bendrųjų įmonių terminais.
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