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Pakeitimas 76
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.

Or. en

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 77
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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 78
Sharon Bowles

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;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 79
Sharon Bowles

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 
ištirti konkrečią svarbią rinką valstybėje 
narėje, ji pateikia nuomonę ir suteikia 
Komisijai būtinos informacijos, įskaitant 
viešųjų 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 

1. Jei institucija pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 16 
straipsnio 7 dalį gauna Komisijos prašymą 
ištirti konkrečią svarbią rinką valstybėje 
narėje, ji atlieka rinkos apžvalgą 
bendradarbiaujant su susijusia 
nacionaline reguliavimo įstaiga. Jos 
pateikia bendrą nuomonę, kurią galiausiai 
peržiūri institucija ir suteikia Komisijai 
būtinos informacijos, įskaitant viešųjų 
konsultacijų rezultatus ir rinkos tyrimą. Jei 
institucija ir nacionalinė reguliavimo 
įstaiga mano, kad konkurencija toje 
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turinčios didelę įtaką toje rinkoje ir kokie 
atitinkami įpareigojimai turi būti joms 
nustatyti.

rinkoje nėra veiksminga, jos po viešųjų 
konsultacijų kartu su nuomone pateikia
priemonės projektą, kuriame nurodo, 
kokios įmonės, jų 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. Prireikus, prieš pateikdama savo 
nuomonę Komisijai, institucija gali 
konsultuotis su susijusiomis 
nacionalinėmis konkurencijos 
institucijomis.

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 
užduotims atlikti.

Or. en

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 80
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Paprašius institucija konsultuoja 
Komisiją ir Radijo spektro politikos grupę, 
kiek reikalinga, klausimais susijusiais su 
institucijos kompetencijos sritimi, kuriems 
turi ar turėjo poveikio radijo spektro 
naudojimas elektroniniams ryšiams 
Bendrijoje. Institucija privalo kiek 
reikalinga dirbti glaudžiai 
bendradarbiaudama su Radijo spektro 
politikos grupe.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 81
Sharon Bowles

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 82
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija, atsižvelgdama į Bendrijos 
elektroninių ryšių politiką, skatina 
informacijos mainus tarp valstybių narių ir 
tarp valstybių narių, nacionalinių 

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

reguliavimo institucijų bei Komisijos apie 
reguliavimo veiklos, susijusios su 
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis  
padėtį ir pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 83
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos įplaukas sudaro: 1. Institucijos įplaukos:

(a) mokesčiai už institucijos teikiamas 
paslaugas,

 (a) vienas trečdalis nuo metinio 
finansavimo išmokamas tiesiogiai 
Bendrijos subsidijos forma iš atitinkamos 
EB biudžeto dalies, kaip tai yra nustatyta 
biudžeto institucijos, vadovaujantis 2006 
m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinio 
susitarimo 47 punktu;  

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

(b) du trečdaliai nuo metinių pajamų yra 
tiesioginės nacionalinių reguliavimo 
įstaigų išmokos. Valstybės narės privalo 
užtikrinti, 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 
biudžeto teikdamos Europos 
telekomunikacijų reguliuotojų institucijai 
finansavimą. Informacija apie šių įstaigų 
biudžetą paskelbiama viešai.

(c) Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos 
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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;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 84
Sharon Bowles

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 
pasiūlymai siunčiami Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Per trejus metus nuo faktinės veiklos 
pradžios ir kas trejus 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 
pasiūlymai siunčiami Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

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 egzistuoja susitarimas, institucija 
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arba baigia egzistuoti, arba jai suteikiami 
įgaliojimai dar šešeriems metams.

Or. en

Pagrindimas

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


	722521lt.doc

