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Pakeitimas 86
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva), 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
susijusių priemonių sujungimo ir prieigos 
prie jų (Prieigos direktyva), 2002 m. kovo 
7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų 
direktyva), 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 
paslaugų gavėjų teisių, susijusių su 
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis 
(Universaliųjų paslaugų direktyva), ir 2002 
m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių) (toliau 
visos kartu vadinamos Pagrindų direktyva 
ir specialiosiomis direktyvomis) siekiama 
sukurti Bendrijoje elektroninių ryšių vidaus 
rinką ir per didesnę konkurenciją užtikrinti 
aukšto lygio investicijas, inovacijas ir 
vartotojų apsaugą.

(1) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva), 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
susijusių priemonių sujungimo ir prieigos 
prie jų (Prieigos direktyva), 2002 m. kovo 
7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų 
direktyva), 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 
paslaugų gavėjų teisių, susijusių su 
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis 
(Universaliųjų paslaugų direktyva), ir 2002 
m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių) (toliau 
visos kartu vadinamos Pagrindų direktyva 
ir specialiosiomis direktyvomis), taip pat 
ES institucijų priimtomis pozicijomis, 
įskaitant  Europos Parlamento rezoliuciją 
dėl vartotojų pasitikėjimo skaitmeninėje 
aplinkoje1, siekiama sukurti Bendrijoje 
elektroninių ryšių vidaus rinką ir per 
didesnę konkurenciją užtikrinti aukšto 
lygio investicijas, inovacijas ir vartotojų 
apsaugą.
1Priimti tekstai, P6_TA(2007)0287.
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Or. en

Pakeitimas 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Institucija turėtų padėti Komisijai 
atlikdama metinę priemonių, kurių imasi 
valstybės narės, informuodamos piliečius
apie vieno Europos skubios pagalbos 
iškvietimo telefono numerio „112“ 
egzistavimą ir naudojimą, apžvalgą. 
Institucijos atliktoje metinėje apžvalgoje 
būtų nurodyta geriausia praktika ir 
tebeliekančios kliūtys, apžvalga būtų 
prisidėta prie Europos Sąjungoje 
keliaujančių piliečių apsaugos ir saugumo 
lygio didinimo.

(20) Institucija turėtų padėti Komisijai 
atlikdama metinę apžvalgą, skirtą įvertinti, 
ar piliečiai žino apie vieno Europos 
skubios pagalbos iškvietimo telefono 
numerio „112“ egzistavimą ir naudojimą. 
Institucijos atliktoje metinėje apžvalgoje 
būtų nurodyta geriausia praktika ir 
tebeliekančios kliūtys, apžvalga būtų 
prisidėta prie Europos Sąjungoje 
keliaujančių piliečių apsaugos ir saugumo 
lygio didinimo.

Or. en

Pakeitimas 88
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
22a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Pasaulinės telekomunikacijų 
paslaugos yra ypatingas atvejis, kai būtina 
suderinti leidimų suteikimo sąlygas. 
Visuotinai pripažįstama, kad šios 
paslaugos, susidedančios iš tvarkomų 
verslo duomenų ir balso paslaugų, 
kuriomis naudojasi tarptautinės įmonės, 
turinčios padalinių skirtingose šalyse, o 
dažnai ir skirtinguose žemynuose, yra iš 
prigimties tarpvalstybinės ir Europoje 
teikiamos visose Europos šalyse. 
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Institucija turėtų parengti bendrą 
reguliavimo sistemą, kad integruotų, 
nenutrūkstamų paslaugų nauda būtų 
juntama visoje Europoje. 

Or. en

Pakeitimas 89
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) suteikia konsultacijas rinkos dalyviams 
ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
reguliavimo klausimais;

(c) suteikia konsultacijas rinkos dalyviams 
(įskaitant vartotojus ir vartotojų 
organizacijas) ir nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms reguliavimo 
klausimais;

Or. cs

Pakeitimas 90
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) keičiasi patirtimi ir skatina Europos 
rinkoje diegti naujoves;

Or. en

Pagrindimas

Reikia pabrėžti Europos telekomunikacijų reguliuotojų institucijos (ETRI) vaidmenį skatinant 
diegti naujoves, nes naujovėmis suinteresuoti ir vartotojai.

Adlib Express Watermark
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Pakeitimas 91
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) teikia konsultacijas ir pagalbą rinkos 
dalyviams ir nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms piratavimo ir saugumo 
klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pabrėžti Europos telekomunikacijų reguliuotojų institucijos (ETRI) vaidmenį stiprinant 
duomenų apsaugą ir griežtinant įpareigojimus laikytis nuostatų, reglamentuojančių autorių ir 
gretutines teises.

Pakeitimas 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) padeda valstybėms narėms ir 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
spręsti klausimus, susijusius su 
telekomunikacijų, kurias naudoja skubią 
pagalbą teikiančios tarnybos, ypač įvykus 
didelėms avarijoms ir nelaimėms, 
tarpusavio sąveikumu ir su komunikacijos 
sistemos, skirtos įspėti piliečius iš anksto 
ir kilus pavojui, sukūrimu pagal 
Direktyvos 2002/22/EB 26a straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 93
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) parengia bendrą visoje Europoje 
teikiamų paslaugų, tokių kaip pasaulinių
telekomunikacijų paslaugų, reguliavimo 
sistemą siekiant užtikrinti nacionalinių 
taisyklių nuoseklumą.

Or. en

Pakeitimas 94
Zuzana Roithová

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 Europos telekomunikacijų 
reguliuotojų institucija (ETRI) 
(„institucija“), kurios atsakomybė 
nustatyta šiame reglamente. 

Or. cs

Šis pakeitimas visų pirma skirtas versijai čekų kalba (dėl žodžio „úřad“) ir taikomas visame 
tekste. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste.

Pakeitimas 95
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija visų pirma prisideda prie 
suderinto Pagrindų direktyvos ir 

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

specialiųjų direktyvų nuostatų taikymo ir 
atsižvelgia į ES institucijų priimtas 
pozicijas padėdama Komisijai rengti 
rekomendacijas arba sprendimus, kuriuos 
Komisija turi priimti pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 19 
straipsnį.

Or. cs

Pakeitimas 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) veiksmingą skubios pagalbos 
teikimui naudojamų tarpusavyje sąveikių 
telekomunikacijų sistemų, taip pat 
komunikacijos sistemos, skirtos įspėti 
piliečius iš anksto ir kilus pavojui, pagal 
Direktyvos 2002/22/EB 26a straipsnį, 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 97
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies p punkto ia papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) suderintas leidimų teikti paslaugas 
visoje Europoje, pvz., pasaulines 
telekomunikacijų paslaugas, suteikimo 
sąlygas;

Or. en
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Pakeitimas 98
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Paprašius institucija Komisijai pateikia 
visą turimą informaciją 1−4 dalyse
nurodytoms užduotims atlikti.

5. Paprašius institucija Komisijai pateikia 
visą turimą informaciją 1 ir 2 dalyse
nurodytoms užduotims atlikti.

Or. cs

Pakeitimas 99
Zuzana Roithová

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.

Or. cs

Pakeitimas 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vieno Europos skubios pagalbos 
iškvietimo telefono numerio 112 diegimas

Skubios pagalbos iškvietimo 
telekomunikacijos 

Adlib Express Watermark
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1. Institucija atlieka metinę priemonių, 
kurių ėmėsi valstybės narės, kad 
informuotų piliečius apie vieno Europos 
skubios pagalbos iškvietimo telefono 
numerio „112“ egzistavimą ir naudojimą, 
apžvalgą, remdamasi informacija, gauta
pagal Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 26 
straipsnio 4 dalį. Šios apžvalgos rezultatai 
įtraukiami į 21 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
metinę ataskaitą.

1. Institucija atlieka metinę apžvalgą, 
skirtą įvertinti, kaip valstybės narės 
įgyvendina nuostatas dėl vieno Europos 
skubios pagalbos iškvietimo telefono 
numerio „112“ ir kiek piliečiai žino apie 
šio numerio egzistavimą ir naudojimą, 
remdamasi nepriklausomų institucijų
pagal Direktyvos 2002/22/EB 26 
straipsnio 6 dalį atliktais vertinimais. Šios 
apžvalgos rezultatai įtraukiami į 21 
straipsnio 2 dalyje nurodytą metinę 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos prašymu institucija teikia 
Komisijai nuomonę apie techninius 
klausimus, susijusius su vieno Europos 
skubios pagalbos iškvietimo telefono 
numerio 112 diegimu, pagal Direktyvos 
2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų 
direktyva) 26 straipsnį.

2. Komisijos prašymu institucija teikia 
Komisijai nuomones apie techninius 
klausimus, susijusius su:

a) vieno Europos skubios pagalbos 
iškvietimo telefono numerio 112 diegimu 
pagal Direktyvos 2002/22/EB 26 straipsnį;
b) skubios pagalbos teikimui naudojamų 
telekomunikacijų sistemų tarpusavio 
sąveikumu;
(c) ES masto komunikacijos sistema, 
skirta įspėti piliečius iš anksto ir kilus 
pavojui, pagal Direktyvos 2002/22/EB 26a 
straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 102
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) organizuodama arba skatindama 
mokymus visais su elektroniniais ryšiais 
susijusiais klausimais.

(c) organizuodama arba skatindama 
mokymus, skirtus nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms, kitoms 
nacionalinėms administracinėms 
institucijoms ar ES institucijoms, visais su 
elektroniniais ryšiais susijusiais klausimais.

Or. cs

Pakeitimas 103
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucija suteikia galimybę visuomenei 
gauti tokią informaciją lengvai prieinama 
forma.

3. Institucija suteikia galimybę visuomenei 
gauti tokią informaciją lengvai prieinama 
forma, taip pat nuotoliniu būdu.

Or. cs
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Pakeitimas 104
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad būtų užtikrintos suderintos
galimybės gauti informaciją apie radijo 
dažnių naudojimą Bendrijoje, visuomenė 
turi galėti naudotis registru, veikiančiu 
kaip bendrasis prieigos taškas ir skirtu 
teikti informaciją apie spektro naudojimą 
kiekvienoje valstybėje narėje. Informaciją 
apie radijo dažnių naudojimą reguliariai 
teikia valstybės narės, atsižvelgdamos į 
institucijos prašymą šiuo tikslu. Institucija 
yra atsakinga už registro valdymą ir 
skelbimą. Į registrą įtraukiama šio 
reglamento priede nurodyta informacija 
bei bet kokia kita institucijos nuomone 
reikalinga informacija. Komisija gali 
patvirtinti įgyvendinimo priemones, kad 
suderintų priedą su technine arba rinkos 
raida. Tos priemonės, kuriomis siekiama 
iš dalies pakeisti neesmines šio 
reglamento nuostatas, priimamos 
laikantis 54 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
procedūros. 

Išbraukta.

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 
tokių kainų pokyčius ir skelbia metinę 
ataskaitą.

Or. cs
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Pakeitimas 105
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija skelbia metinę elektroninių 
ryšių sektoriaus pokyčių ataskaitą, įskaitant 
su vartotojais susijusius klausimus, kurioje 
nurodomos tebesančios kliūtys, 
trukdančios įgyvendinti elektroninių ryšių 
bendrą rinką. Į ataskaitą taip pat įtraukiama 
valstybių narių pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 4 
straipsnio 3 dalį pateikiamos informacijos 
apie nacionalines apeliacijos procedūras , ir 
to, kokiu mastu valstybėse narėse 
naudojamos neteisminės ginčų sprendimo 
procedūros, nurodytos Direktyvos 
2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų 
direktyva) 34 straipsnyje, apžvalga ir 
analizė. 

2. Institucija skelbia metinę elektroninių 
ryšių sektoriaus pokyčių ataskaitą, įskaitant 
su vartotojais susijusius klausimus, kurioje 
nurodomos tebesančios kliūtys, 
trukdančios įgyvendinti elektroninių ryšių 
bendrą rinką, įskaitant su nepakankamu 
vartotojų informuotumu susijusias kliūtis 
ir kitas problemas, paminėtas Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl vartotojų 
pasitikėjimo skaitmeninėje aplinkoje ir 
kituose dokumentuose. Į ataskaitą taip pat 
įtraukiama valstybių narių pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 4 straipsnio 3 dalį pateikiamos 
informacijos apie nacionalines apeliacijos 
procedūras , ir to, kokiu mastu valstybėse 
narėse naudojamos neteisminės ginčų 
sprendimo procedūros, nurodytos 
Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyva) 34 straipsnyje, 
apžvalga ir analizė.  Tos ataskaitos dalys, 
kuriose kalbama apie klausimus, 
susijusius su vartotojais, įskaitant 
mažmeninio tarifo palyginimą, vartotojui 
lengvai prieinamu būdu skelbiamos 
institucijos tinklalapyje.

Or. cs
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Pakeitimas 106
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Instituciją sudaro: Instituciją sudaro:

(a) Administracinė valdyba, (a) Reguliavimo valdyba,

(b) Reguliavimo valdyba, b) Vykdomoji valdyba;

c) direktorius, c) vykdomasis direktorius,

(d) vyriausiasis tinklų apsaugos 
pareigūnas,
(e) Nuolatinė suinteresuotųjų šalių grupė,

(f) Apeliacinė taryba.

Or. cs

Pakeitimas 107
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Tokia darbo 
programa priimama nepažeidžiant metinės 
biudžeto procedūros.

5. Pasikonsultavusi su Komisija, iki 
kiekvienų metų rugsėjo 30 d. Reguliavimo 
valdyba priima institucijos kitų metų darbo 
programą ir pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Tokia 
darbo programa priimama nepažeidžiant 
metinės biudžeto procedūros.
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Or. cs

(Pakeitimu pakoreguojamas vertimas į čekų kalbą pagal E. Hercog anglų kalba parengtą 55 
pakeitimą.)

Pakeitimas 108
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. cs

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus 
visame tekste.

Pakeitimas 109
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Administracinė valdyba priima savo 
darbo tvarkos taisykles.

12. Reguliavimo valdyba priima savo 
darbo tvarkos taisykles.

Or. cs
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Pakeitimas 110
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo valdyba pagal savo 
kompetenciją teikia direktoriui nuomonę 
prieš priimant 4–23 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus. Be to, Reguliavimo valdyba 
teikia patarimus direktoriui šiam atliekant 
savo užduotis.

1. Vykdomoji valdyba atstovauja 
institucijai ir užtikrina, kad institucija 
veiklą vykdytų pagal šio reglamento 
nuostatas. Be to, Vykdomoji reguliavimo
valdyba duoda pavedimus vykdomajam 
direktoriui, būtinus direktoriaus 
funkcijoms vykdyti.

Or. cs

Pakeitimas 111
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo valdyba teikia nuomonę 
apie kandidatą į direktoriaus postą pagal 
26 straipsnio 1 dalį ir 29 straipsnio 2 dalį. 
Valdyba priima tokį sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma. 
Direktorius nedalyvauja rengiant tokias 
nuomones ar balsuojant dėl jų.

2. Vykdomosios valdybos pirmininkas 
kasmet gali būti kviečiamas dalyvauti 
atitinkamo Europos Parlamento komiteto 
ir Tarybos klausyme ir pateikti institucijos 
veiklos ataskaitą.

Or. cs
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Pakeitimas 112
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo valdyba pagal 26 
straipsnio 5 dalį ir 30 straipsnio 4 dalį bei 
atsižvelgdama į pagal 37 straipsnį 
parengtą biudžeto projektą tvirtina su 
institucijos veikla susijusią ateinančių 
metų darbo programą. 

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 113
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reguliavimo valdyba tvirtina atskirą su 
reguliavimo veikla susijusią metinės 
ataskaitos dalį, kaip nurodyta 26 
straipsnio 11 dalyje ir 30 straipsnio 9 
dalyje.

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 114
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 4. Reguliavimo valdyba, atsižvelgdama į 
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valdyba, Administracinė valdyba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu ir 
atsižvelgdama 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.

vertinimo ataskaitą, gali vieną kartą 
pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją 
ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

Administracinė valdyba informuoja 
Europos Parlamentą apie savo ketinimą 
pratęsti direktoriaus kadenciją. 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, vykdomasis
direktorius toliau eina pareigas tol, kol 
paskiriamas naujas vykdomasis direktorius.

Or. cs

Pakeitimas 115
Zuzana Roithová

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 šį 
sprendimą trijų ketvirtadalių narių balsų 
dauguma.

5. Vykdomąjį direktorių nušalinti nuo 
pareigų savo sprendimu gali tik 
Reguliavimo valdyba. Reguliavimo 
valdyba priima tokį sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. cs

(Pakeitimu pakoreguojamas vertimas į čekų kalbą pagal E. Hercog anglų kalba parengtą 
pakeitimą.)
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Pakeitimas 116
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. cs

Pakeitimas 117
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuolatinė suinteresuotųjų šalių grupė Išbraukta.
1. Vyriausiasis tinklų apsaugos 
pareigūnas įsteigia Nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
ekspertų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, visų pirma, 
informacijos ir ryšių technologijų 
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.
2. Grupei pirmininkauja vyriausiasis 
tinklų apsaugos pareigūnas. Jos narių 
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kadencijos trukmė yra dveji su puse metų.
Grupės nariai negali būti Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos nariai.
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 
dalių pasiūlymą ir užtikrinant ryšius su 
suinteresuotosiomis šalimis visais su 
darbo programa susijusiais klausimais.

Or. cs

Amendment 118
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos įplaukas sudaro: 1. Institucijos įplaukas sudaro Bendrijos 
dotacija, įtraukta į Europos Sąjungos
bendrąjį biudžetą pagal Finansinio 
reglamento 185 straipsnį.

(a) mokesčiai už institucijos teikiamas 
paslaugas,
(b) dalis naudojimo mokesčių, kuriuos 
moka paraiškų teikėjai pagal 17 straipsnio 
nuostatas,
(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;

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi ETRI perima daug funkcijų, susijusių su Bendrijos politikos įgyvendinimu 
elektroninių ryšių srityje, BERT turėtų būti finansuojama iš Bendrijos biudžeto. 

Pakeitimas 119
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos įplaukas sudaro: 1. Institucijos įplaukų struktūra tokia:

(a) mokesčiai už institucijos teikiamas 
paslaugas,

(a) vieną trečdalį metinių įplaukų sudaro 
bendrijos subsidija pagal atitinkamą ES 
bendrojo biudžeto skyrių biudžeto 
valdymo institucijai priėmus sprendimą 
pagal 2006 m. gegužės 6 d. 
tarpinstitucinio susitarimo 47 dalį;

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

(b) du trečdalius jos metinių įplaukų 
sudaro nacionalinių reguliavimo 
institucijų įnašai. Valstybės narės moka 
vienodo dydžio įnašus. Valstybės narės 
pasirūpina, kad nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms būtų skirta 
pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių, kad jos galėtų vykdyti institucijos 
joms pavestas funkcijas ir kad institucija 
būtų tinkamai finansuojama. Valstybės 
narės finansavimą nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms skiria pagal 
atskirą biudžeto kategoriją, pagal kurią 
šios institucijos iš savo metinio biudžeto 
finansuoja instituciją. Jų biudžetas 
skelbiamas viešai.

(c) Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos 
Bendrijų bendrąjį biudžetą (Komisijos 
skirsnis),
(d) bet koks 26 straipsnio 7 dalyje 
minimas palikimas, dovanos arba 
dotacijos.
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(e) visi valstybių narių arba jų 
reguliavimo institucijų savanoriški įnašai;

Or. cs

Pakeitimas 120
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus 20 arba 21 straipsniuose 
nustatytus atvejus, institucija, ketindama 
imtis priemonių pagal šio reglamento 
nuostatas, konsultuojasi, kai tinkama, su 
suinteresuotosiomis šalimis ir suteikia joms 
galimybę per pagrįstą laikotarpį pateikti 
pastabas apie priemonės projektą. Išskyrus 
atvejus, kai informacija yra konfidenciali, 
institucija viešai skelbia konsultacijų 
procedūros rezultatus.

Institucija, ketindama išleisti nuomonę 
pagal šio reglamento nuostatas, 
konsultuojasi, kai tinkama, su 
suinteresuotosiomis šalimis (įskaitant 
atitinkamas vartotojų organizacijas) ir 
suteikia joms galimybę per pagrįstą 
laikotarpį pateikti pastabas apie nuomonės 
projektą. Išskyrus atvejus, kai informacija 
yra konfidenciali, institucija viešai skelbia 
konsultacijų procedūros rezultatus.

Or. cs

Pakeitimas 121
Zuzana Roithová

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. 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.
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Or. cs

Pakeitimas 122
Zuzana Roithová

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 dvejus metus nuo faktinės veiklos 
pradžios ir kas penkerius metus vėliau 
institucija atlieka savo veiklos vertinimą.
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 
(įskaitant vartotojus ir vartotojų 
organizacijas) nuomonę Bendrijos ir 
nacionaliniu lygmeniu. Ataskaita ir bet 
kokie susiję pasiūlymai siunčiami Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. cs
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