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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Mūsų visuomenėje telekomunikacijos kinta kiekvieną dieną. Seni ryšiai nyksta, o nauji keičia 
gyvenimo būdą ir socialinį elgesį. Tai technologinis, ekonominis, taip pat socialinis ir kultūrinis 
procesas. Nuomonės referentas norėtų pabrėžti du politinius aspektus. Pirma, prieiga prie 
telekomunikacijų turėtų būti demokratiškai užtikrinama visiems, kiekvienam reikia suteikti teisę
turėti galimybę naudotis tokiomis paslaugomis. Antra, naudojantis moderniomis 
telekomunikacijomis sukuriamas naujas turinys ir mes negalime grįžti į „Gutenbergo galaktiką“. 
Taigi tradicinis žmonijos kultūros ir švietimo paveldas turi būti saugomas ir perduodamas 
naujais elektroninių telekomunikacijų būdais. Mūsų komitetas itin stengiasi surasti modernių
technologijų ir tradicinių kultūrinių vertybių pusiausvyrą ir ragina, kad visa asamblėja darytų tą
patį.

Komisija siūlo įkurti naują instituciją – elektroninių ryšių rinkos instituciją (EERRI), kuri veiktų
glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis (NRI) ir kuri pašalint
ų esamas elektroninių ryšių vidaus rinkos kliūtis. Ši nauja institucija perimtų Europos 
reguliavimo grupės (ERG), kurią 2004 m. įsteigė Komisija, funkcijas. Ji atliktų įvairias 
patariamąsias ir stebėjimo užduotis, įskaitant tinklo ir informacijos saugumo klausimus. Po 
diskusijų Europos Parlamente buvo pasiūlyta, kad Europos telekomunikacijų reguliuotojų
institucija (ETRI) pakeistų EERRI. ETRI turėtų tokias pačias funkcijas kaip ir EERRI, bet 
nespręstų tinklo ir informacijos saugumo klausimų.

Tačiau nuomonės referentas atkreipia dėmesį tik į tuos aspektus, už kuriuos atsakingas Kult
ūros ir švietimo komitetas. Nuomonės referentas nori išvengti tų klausimų, kurie nepriklauso 
komiteto kompetencijai, nagrinėjimo. Todėl ši nuomonė nesusijusi su diskusijomis dėl EERRI 
ir ETRI.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(16) Institucija turėtų būti pagrįsta valstybių
narių ir Bendrijos veiksmais ir todėl vykdyti 
savo užduotis visapusiškai 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir Komisija; be 
to, ji turėtų būti pasirengusi užmegzti ryšius 
su pramone, vartotojų grupėmis ir kitomis 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis.

(16) Institucija turėtų būti pagrįsta valstybių
narių ir Bendrijos veiksmais ir todėl vykdyti 
savo užduotis visapusiškai 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir Komisija; be 
to, ji turėtų būti pasirengusi užmegzti ryšius 
su pramone, vartotojų grupėmis, kultūrin
ėmis interesų grupėmis ir kitomis 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis.

Pagrindimas

Į atvirumo apibrėžtį turėtų būti įtraukiami ryšiai su įvairiomis kultūrinėmis interesų grupėmis, 
nes jos galėtų teikti naujausią informaciją kultūrinės įvairovės klausimais, įskaitant 
informaciją, susijusią su leidimų teikti paslaugas visoje Europoje išdavimo procedūra.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekdama 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo 
676/2002/EB dėl radijo spektro politikos 
teisinio reguliavimo pagrindų Europos 
bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) 
tikslų, Komisija gali prašyti institucijos 
suteikti nepriklausomų ekspertų konsultacij
ą dėl radijo dažnių naudojimo Bendrijoje. 
Tokia konsultacija galėtų apimti specialius 
techninius tyrimus, ekonominio arba 
socialinio poveikio vertinimą ir tyrimą, 
susijusį su radijo dažnių politikos priemon
ėmis. Į konsultaciją taip pat galėtų būti 
įtraukti klausimai, susiję su Sprendimo 
676/2002/EB 4 straipsnio įgyvendinimu, kai 
institucijos gali būti paprašyta patarti 
Komisijai dėl rezultatų, gautų remiantis 
Europos pašto ir telekomunikacijų
administracijų konferencijai (CEPT) 
Komisijos suteiktais įgaliojimais.

(21) Siekdama 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo 
676/2002/EB dėl radijo spektro politikos 
teisinio reguliavimo pagrindų Europos 
bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) 
tikslų, Komisija gali prašyti institucijos 
suteikti nepriklausomų ekspertų konsultacij
ą dėl radijo dažnių naudojimo Bendrijoje. 
Tokia konsultacija galėtų apimti specialius 
techninius tyrimus, ekonominio arba 
socialinio poveikio vertinimą, ypač atsi
žvelgiant į poveikį kultūrai ir švietimui, ir 
tyrimą, susijusį su radijo dažnių politikos 
priemonėmis. Į konsultaciją taip pat galėtų
būti įtraukti klausimai, susiję su Sprendimo 
676/2002/EB 4 straipsnio įgyvendinimu, kai 
institucijos gali būti paprašyta patarti 
Komisijai dėl rezultatų, gautų remiantis 
Europos pašto ir telekomunikacijų
administracijų konferencijai (CEPT) 
Komisijos suteiktais įgaliojimais.

Pagrindimas
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Dažnių valdymo socialinio poveikio vertinime ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
poveikio kultūrai ir švietimui klausimams, kaip nurodyta Komisijos komunikate dėl poveikio 
vertinimo (COM (2002) 276).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Institucija, skatindama informacijos 
mainus tarp nacionalinių institucijų ir 
pateikdama atitinkamą informaciją
visuomenei lengvai prieinamu būdu, turėtų
prisidėti prie geriausios reguliavimo 
praktikos kūrimo ir nuoseklaus reguliavimo 
taikymo elektroninių ryšių sektoriuje. 
Institucija turėtų turėti galimybę spręsti 
ekonominius ir techninius klausimus ir gauti 
naujausią turimą informaciją, kad galėtų
reaguoti į besivystančios informacinės 
visuomenės keliamus ekonominius ir 
techninius uždavinius, pavyzdžiui, tokiose 
srityse kaip tinklų ir informacijos saugumas 
ir radijo dažninio atpažinimo įrenginiai.

(27) Institucija, skatindama informacijos 
mainus tarp nacionalinių institucijų ir 
pateikdama atitinkamą informaciją
visuomenei lengvai prieinamu ir aiškiu b
ūdu, turėtų prisidėti prie geriausios 
reguliavimo praktikos kūrimo ir nuoseklaus 
reguliavimo taikymo elektroninių ryšių
sektoriuje. Institucija turėtų turėti galimybę
spręsti ekonominius ir techninius klausimus 
ir gauti naujausią turimą informaciją, kad 
galėtų reaguoti į besivystančios informacin
ės visuomenės keliamus ekonominius ir 
techninius uždavinius, pavyzdžiui, tokiose 
srityse kaip tinklų ir informacijos saugumas 
ir radijo dažninio atpažinimo įrenginiai.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo sistemos sudėtingumą, visuomenei 
teikiama informacija turėtų būti glausta ir aiški bei suprantama žmonėms, neturintiems 
specialaus išsilavinimo. Ši informacija galėtų būti ir mokomoji priemonė, pagerinanti 
Europos piliečių supratimą šiuo klausimu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
49a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(49a) primena Komisijai, kad 
įgyvendindama europinės 
telekomunikacijų rinkos institucijos 
steigimo iniciatyvas užtikrintų
subsidiarumo principo taikymą;

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos geriau susipažinusios su problemomis, taigi gali geriau 
nuspręsti, kokį sprendimą rinktis konkrečiomis aplinkybėmis. Be to, ekonominiai sprendimai 
paprastai daromi remiantis netobulais ir kintamais ekonominiais modeliais. Taigi reikia 
leisti, kad nacionaliniai organai, labiau susiję su rinka, taikytų minėtuosius sprendimus.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paprašius institucija konsultuoja Komisiją ir 
atlieka tyrimus bei apžvalgas, ypač
techniniais ir ekonominiais aspektais, ir 
poveikio kultūrinei įvairovei bei švietimui 
klausimu dėl radijo spektro naudojimo 
elektroniniams ryšiams Bendrijoje.

Pagrindimas

Dažnių valdymo socialinio poveikio vertinime ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
poveikio kultūrai ir švietimui klausimams, kaip nurodyta Komisijos komunikate dėl poveikio 
vertinimo (COM (2002) 276).
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