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Pakeitimas 133
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2002 m. elektorinių ryšių reguliavimo 
sistemoje sukurta nacionalinių reguliavimo 
institucijų vykdomo reguliavimo pagrindas 
ir numatyta, kad tos institucijos 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija, 
kad būtų užtikrintas nuoseklios 
reguliavimo praktikos kūrimas ir nuoseklus 
reguliavimo sistemos taikymas visoje 
Bendrijoje.

(2) 2002 m. elektorinių ryšių reguliavimo 
sistemoje sukurta nacionalinių reguliavimo 
institucijų vykdomo reguliavimo pagrindas 
ir numatyta, kad tos institucijos 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija, 
kad būtų užtikrintas nuoseklios 
reguliavimo praktikos kūrimas ir nuoseklus 
reguliavimo sistemos taikymas visoje 
Bendrijoje paliekant galimybę 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
veiklos konkurencijai pagal konkrečias 
nacionalinių rinkų sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

ETRI neturėtų būti pagrindas visiškai suderinti nacionalines rinkas. Reikia išsaugoti sveiką 
reguliavimo institucijų konkurenciją.

Pakeitimas 134
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) ETRI bus sukurta siekiant užtikrinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
veiklos koordinavimą nederinant esamų 
reguliavimo sistemų iki tokio lygio, kuris 
pakenktų konkurencijai.

Or. en
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Pakeitimas 135
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl reikia parengti tvirtesnį 
institucinį pagrindą tokio subjekto 
steigimui, kuriame būtų sutelktos 
nacionalinių reguliavimo institucijų žinios 
ir patirtis ir kurio kompetencija būtų aiškiai 
apibrėžta, atsižvelgiant į tai, kad toks 
subjektas turi turėti realų autoritetą, 
pagrįstą jo veiklos rezultatų kokybe, savo 
narių ir reguliuojamo sektoriaus akyse.

(7) Todėl reikia parengti tvirtesnį 
institucinį pagrindą tokio subjekto 
steigimui, kuriame būtų sutelktos 
nacionalinių reguliavimo institucijų žinios 
ir patirtis ir kurio kompetencija būtų aiškiai 
apibrėžta, atsižvelgiant į tai, kad toks 
subjektas turi turėti autoritetą, pagrįstą jo 
veiklos rezultatų kokybe, savo narių ir 
reguliuojamo sektoriaus akyse.

Or. en

Pakeitimas 136
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Dabartinė koncepcija, kuria 
vadovaujantis užtikrinamas didesnis 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
veiklos nuoseklumas keičiantis 
informacija ir žiniomis apie praktinę 
patirtį, praėjus trumpam laikui nuo jos 
taikymo pradžios pasirodė esanti 
sėkminga. Vis dėlto norint suvokti ir 
toliau plėtoti elektroninių ryšių paslaugų 
vidaus rinką ir taip didinti reguliavimo 
nuoseklumą, nacionaliniu ir Europos 
lygmeniu reikės intensyviau koordinuoti 
visų reguliavimo institucijų veiklą.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia konstatuoti, kad nors nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimas nėra 
tobulas, pastaraisiais metais jis pasiektas. Siekiant suvokti Europos ryšių rinką ir kreipti ją 
teisinga linkme reikia daugiau koordinavimo.

Pakeitimas 137
Jorgo Chatzimarkakis

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 išplėsti Europos 
reguliuotojų grupę (ERG) ir jos pagrindu 
įsteigti naują nepriklausomą Bendrijos 
įstaigą (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.

Or. en

Pagrindimas

Naujos agentūros kurti nereikia. Jos vietoje turėtų būti sukurta ES teisėje įtvirtinta išplėsta 
ERG. 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 gana stiprų pagrindą padaryti ERG juridiniu asmeniu ir taip suteikti jai daugiau 
galių ir užtikrinti jos nepriklausomybę.
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Pakeitimas 138
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Institucija turėtų pakeisti ERG ir 
veikti kaip išskirtinis nacionalinių 
reguliavimo institucijų, vykdančių įvairius 
įpareigojimus pagal reguliavimo sistemą, 
bendradarbiavimo forumas.

(14) Institucija turi pakeisti ERG ir 
veikti kaip išskirtinis nacionalinių 
reguliavimo institucijų tarpusavio bei šių 
institucijų ir Komisijos bendradarbiavimo 
forumas vykdant įvairius įpareigojimus 
pagal reguliavimo sistemą.

Or. ro

Pakeitimas 139
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Institucija turėtų būti įsteigta esančioje 
Bendrijos institucinėje struktūroje ir 
išlaikant įgaliojimų pusiausvyrą. Ji turėtų 
būti nepriklausoma techniniais klausimais 
ir turėti teisinį, administracinį ir finansinį 
savarankiškumą. Todėl būtina ir tikslinga, 
kad ji būtų Bendrijos įstaiga, turinti 
juridinio asmens statusą ir vykdanti šiuo 
reglamentu jai nustatytas užduotis.

(15) Institucija turėtų būti įsteigta esančioje 
Bendrijos institucinėje struktūroje ir 
išlaikant įgaliojimų pusiausvyrą. Ji turėtų
būti nepriklausoma techniniais klausimais 
ir turėti teisinį, administracinį ir finansinį
savarankiškumą. Todėl būtina kad ji būtų
Bendrijos įstaiga, turinti juridinio asmens 
statusą ir vykdanti šiuo reglamentu jai 
nustatytas užduotis.

Or. ro
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Pakeitimas 140
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Institucija turėtų atitinkamai 
konsultuoti Komisiją ir nacionalines 
reguliavimo institucijas pagal Bendrijos 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir 
taip padėti reguliavimo sistemą 
veiksmingai įgyvendinti.

(18) Institucija turėtų atitinkamai 
konsultuoti Komisiją ir nacionalines 
reguliavimo institucijas, o Europos 
Parlamento prašymu – ir jį pagal 
Bendrijos elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemą ir taip padėti reguliavimo sistemą
veiksmingai įgyvendinti.

Or. ro

Pakeitimas 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

ETRI atliktoje metinėje apžvalgoje turėtų 
būti nurodyta geriausia reguliavimo 
praktika, ypač atsižvelgiant į rinkoje
tebeliekančius sunkumus, ir šia apžvalga 
būtų prisidėta prie Europos Sąjungoje 
keliaujančių piliečių apsaugos ir saugumo 
lygio didinimo.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama nuoseklumo su kitų siūlomų nuostatų pakeitimuose išdėstyta koncepcija, nes 
Institucijai suteiktos galios viršija galias, kurios turėtų būti suteikiamos tokioms įstaigoms.
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Pakeitimas 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 
konsultaciją dėl radijo dažnių naudojimo 
Bendrijoje. Tokia konsultacija galėtų 
apimti specialius techninius tyrimus, 
ekonominio arba socialinio poveikio 
vertinimą 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. 

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka ETRI funkcijas, nes iš taikymo srities turėtų būti aiškiai matyti, kad ji 
neapima spektro valdymo ir naudojimo.
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Pakeitimas 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Nors technologiniai ir rinkos pokyčiai 
padidino galimybes diegti elektroninių 
ryšių paslaugas už geografinių atskirų 
valstybių narių ribų, kyla pavojus, kad
skirtingos teisinės ir reguliavimo sąlygos, 
taikomos tokių paslaugų diegimui pagal 
nacionalinius įstatymus, vis labiau stabdys
tokių tarpvalstybinių paslaugų teikimą. 
Todėl institucijai turėtų tekti esminis 
vaidmuo sukuriant suderintas sąlygas 
leisti teikti tokias paslaugas − bendrųjų 
leidimų, radijo dažnių naudojimo teisių ar 
numerių naudojimo teisių atveju, − ir 
konsultuojant Komisiją dėl priemonių, 
kurių turi būti imtasi pagal Direktyvą 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva), kad 
būtų pasiektos tokios suderintos sąlygos, 
aspektų.

(22) Technologiniai ir rinkos pokyčiai 
padidino galimybes diegti elektroninių 
ryšių paslaugas už geografinių atskirų 
valstybių narių ribų, o laipsniškai 
suderinus skirtingas teisines ir 
reguliavimo sąlygas, taikomas tokių 
paslaugų diegimui pagal nacionalinius 
įstatymus, bus vis lengviau teikti tokias
tarpvalstybines paslaugas.

Or. es

Pagrindimas

Supaprastinant formuluotę sutrumpinama konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas 144
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(24) Sąjungai reikalingas Europos 
lygmens kompetencijos centras tinklų ir 
informacijos saugumo klausimais,
teikiantis gaires bei konsultacijas Europos 
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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. 

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 Europos lygmens kompetencijos 
centras tinklų ir informacijos saugumo 
klausimais teikia technines konsultacijas; 
jos nuomonė turėtų palengvinti nuoseklų tų 
direktyvų taikymą nacionaliniu lygmeniu. 

Or. ro

Pagrindimas

Tinklų ir informacijos saugumas gyvybiškai svarbus siekiant vartotojų pasitikėjimo 
informacinėmis visuomenės paslaugomis.

Pakeitimas 145
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Tarp įmonių kilus tarpvalstybinio 
pobūdžio ginčams dėl teisių ar 
įpareigojimų pagal elektroninių ryšių 
reguliavimo sistemą, už ginčų sprendimą 
atsakingos nacionalinės reguliavimo 
institucijos prašymu institucija turėtų galėti
ištirti ginčo aplinkybes ir patarti 
atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms dėl priemonių, kurios jai 
atrodytų tinkamiausios ginčui išspręsti 
pagal reguliavimo sistemos nuostatas.

(26) Tarp įmonių kilus tarpvalstybinio 
pobūdžio ginčams dėl teisių ar 
įpareigojimų pagal elektroninių ryšių 
reguliavimo sistemą, už ginčų sprendimą 
atsakingos nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir Komisijos prašymu 
institucija turėtų pradėti tyrimą, kuriame ji 
turėtų ištirti ginčo aplinkybes ir patarti 
atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms dėl priemonių, kurios jai 
atrodytų tinkamiausios ginčui išspręsti 
pagal reguliavimo sistemos nuostatas.
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Or. ro

Pakeitimas 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kad galėtų atlikti šiame reglamente 
nustatytas savo užduotis ir geriau suprasti 
uždavinius elektroninių ryšių srityje, taip 
pat ir esamus bei atsirandančius pavojus 
tinklų ir informacijos saugumo srityje, 
institucija turi galėti analizuoti esamus ir 
atsirandančius pokyčius. Tuo tikslu 
institucija gali rinkti atitinkamą 
informaciją, ypač apie saugumo ir 
vientisumo pažeidimus, kurie turėjo 
didelio poveikio tinklų arba paslaugų 
veikimui. Ta informacija gali būti 
nacionalinių reguliavimo institucijų pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 13a straipsnio 3 dalį 
pateikiama informacija arba surinkta 
remiantis klausimynais.

(28) Kad galėtų atlikti šiame reglamente 
nustatytas savo užduotis ir geriau suprasti 
uždavinius elektroninių ryšių srityje, ETRI 
turi žinoti visus pagrindų direktyvoje ir 
specialiosiose atitinkamose direktyvose 
nustatytus aspektus, nesikišdama į 
klausimus, susijusius su specialiomis 
Bendrijos įstaigomis ar agentūromis, pvz., 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra, atliekančiomis jai 
nepriklausančias funkcijas.

Or. es

Pagrindimas

Reikia aiškiai išdėstyti, kad tinklų ir informacijos saugumo klausimai nepriklauso nei ETRI, 
nei Institucijos kompetencijai, o tik Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 
(ENISA) kompetencijai.
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Pakeitimas 147
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
28a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) ETRI turėtų padėti sukurti tinklų ir 
informacijos saugumo kultūrą –
pirmiausia padėti suvokti tinklų saugumui 
kylančias grėsmes, kurti gerosios patirties 
metodus, skatinti rizikos vertinimą ir 
bendradarbiavimą su tarptautinėmis 
organizacijomis. Atliekant 2014 m. sausio 
1 d. numatytą peržiūrą reikėtų iš naujo 
įvertinti ETRI vaidmenį tinklų ir 
informacijos saugumo srityje.

Or. en

Pagrindimas

Per anksti suteikti ETRI didesnį vaidmenį su saugumu susijusiais klausimais, bet galima 
konstatuoti, kad artimoje ateityje šis vaidmuo gali būti didesnis.

Pakeitimas 148
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Būdama su elektroninių ryšių 
paslaugų reguliavimu visoje Bendrijoje 
susijusios informacijos mainų ir dalijimosi 
centras ir siekdama skatinti skaidrumą bei 
mažinti administracinę naštą tų paslaugų 
teikėjams ir gavėjams, institucija turėtų 
turėti prieinamą registrą, kuriame būtų 
informacija apie radijo dažnių naudojimą 
Bendrijoje; tokio registro pagrindas būtų 
visų valstybių narių reguliariai teikiama 
standartizuota informacija. Kad Bendrijoje 

(29) Būdama su elektroninių ryšių 
paslaugų reguliavimu visoje Bendrijoje 
susijusios informacijos mainų ir dalijimosi 
centras ir siekdama skatinti skaidrumą bei 
mažinti administracinę naštą tų paslaugų 
teikėjams ir gavėjams, institucija turėtų 
turėti prieinamą registrą, kuriame būtų 
informacija apie radijo dažnių naudojimą 
Bendrijoje; tokio registro pagrindas būtų 
visų valstybių narių reguliariai teikiama 
standartizuota informacija. Kad Bendrijoje 
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naudojantis tarptinkliniu ryšiu siunčiamų ir 
gaunamų reguliuojamų skambučių 
mažmeninės kainos būtų skaidresnės ir kad 
būtų sudarytos sąlygos tarptinklinio ryšio 
vartotojams apsispręsti dėl naudojimosi 
savo judriojo ryšio telefonais būnant 
užsienyje, institucija turėtų užtikrinti, kad 
naujausia informacija apie 2007 m. birželio 
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 717/2007 dėl 
tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo 
telefono ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies 
keičiančio Direktyvą 2002/21/EB, taikymą 
būtų prieinama suinteresuotosioms šalims, 
ir kasmet skelbti tokios stebėsenos 
rezultatus.

naudojantis tarptinkliniu ryšiu siunčiamų ir 
gaunamų reguliuojamų skambučių 
mažmeninės kainos būtų skaidresnės ir kad 
būtų sudarytos sąlygos tarptinklinio ryšio 
vartotojams apsispręsti dėl naudojimosi 
savo judriojo ryšio telefonais būnant 
užsienyje, ETRI turėtų užtikrinti, kad 
naujausia informacija apie 2007 m. birželio
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 717/2007 dėl 
tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo 
telefono ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies 
keičiančio Direktyvą 2002/21/EB, taikymą 
būtų prieinama suinteresuotosioms šalims, 
ir kasmet skelbti tokios stebėsenos 
rezultatus. Ši informacija turi būti 
skelbiama lankstinuke, o šio paskelbimo 
ir spausdinimo išlaidos turėtų būti 
padengiamos iš ETRI biudžeto.

Or. ro

Pakeitimas 149
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Komisija turėtų turėti galimybę 
prašyti institucijos imtis bet kokių 
papildomų specialių užduočių pagal savo 
bendrąją kompetenciją, jei laikoma, kad 
tokiomis užduotimis prisidedama prie 
elektroninių ryšių Bendrijos reguliavimo 
sistemos tikslų siekimo.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nepanašu, kad galių delegavimas pateisinamas, nes šios funkcijos reguliavimo institucijoms 
turėtų būti suteikiamos tik tuo atveju, jei yra konkretus reguliavimo poreikis, o ir tada tik 
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specialiu teisės aktų leidybos būdu priimtu aktu, pasikonsultavus su atitinkamomis grupėmis. 
Antraip kils pavojus, kad reguliavimo funkcijos, kurių poreikiu nėra įsitikinta, bus 
deleguojamos vadovaujantis vien įtarimu ir tai pakenktų ne vien teisiniam apibrėžtumui, bet 
ir konkurencijai.

Pakeitimas 150
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Institucijos struktūra turėtų būti 
tinkama jos vykdytinoms užduotims atlikti. 
Patirtis su panašiomis Bendrijos 
institucijomis suteikia šiek tiek gairių šiuo 
atžvilgiu, bet struktūra turėtų būti 
pritaikyta specialiems Bendrijos 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 
poreikiams. Pirmiausia reikia visapusiškai 
atsižvelgti į specialų nacionalinių 
reguliavimo institucijų vaidmenį ir jų 
nepriklausomą pobūdį.

(32) ETRI struktūra turėtų būti tinkama jos 
vykdytinoms užduotims atlikti. Struktūra 
turėtų būti pritaikyta specialiems Bendrijos 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 
poreikiams. Pirmiausia reikia visapusiškai 
atsižvelgti į specialų NRI vaidmenį 
nacionaliniu ir Europos lygmeniu ir jų 
nepriklausomą pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu panaikinamos visos abejonės dėl NRI nepriklausomybės tiek atskirai 
nacionaliniu, tiek kolektyviai Europos lygmeniu, nes tai – veiksmingo šio sektoriaus 
reguliavimo pagrindas.

Pakeitimas 151
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Institucijos struktūra turėtų būti 
tinkama jos vykdytinoms užduotims atlikti. 

(32) ETRI struktūra turėtų būti tinkama jos 
vykdytinoms užduotims atlikti. Struktūra 
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Patirtis su panašiomis Bendrijos 
institucijomis suteikia šiek tiek gairių šiuo 
atžvilgiu, bet struktūra turėtų būti
pritaikyta specialiems Bendrijos 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 
poreikiams. Pirmiausia reikia visapusiškai 
atsižvelgti į specialų nacionalinių 
reguliavimo institucijų vaidmenį ir jų 
nepriklausomą pobūdį.

turėtų būti pritaikyta specialiems Bendrijos 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 
poreikiams. Pirmiausia reikia visapusiškai 
atsižvelgti į specialų NRI vaidmenį 
nacionaliniu ir Europos lygmeniu ir jų 
nepriklausomą pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu panaikinamos visos abejonės dėl NRI nepriklausomtbės.

Pakeitimas 152
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Institucijos struktūra turėtų būti 
tinkama jos vykdytinoms užduotims atlikti. 
Patirtis su panašiomis Bendrijos 
institucijomis suteikia šiek tiek gairių šiuo 
atžvilgiu, bet struktūra turėtų būti 
pritaikyta specialiems Bendrijos 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 
poreikiams. Pirmiausia reikia visapusiškai 
atsižvelgti į specialų nacionalinių 
reguliavimo institucijų vaidmenį ir jų 
nepriklausomą pobūdį.

(32) ETRI struktūra turėtų būti paprasta ir 
tinkama jos vykdytinoms užduotims atlikti. 
Joje turi dirbti ne daugiau kaip 30 
darbuotojų. Struktūra turėtų būti pritaikyta 
specialiems Bendrijos elektroninių ryšių 
reguliavimo sistemos poreikiams. 
Pirmiausia reikia visapusiškai atsižvelgti į 
specialų nacionalinių reguliavimo 
institucijų vaidmenį ir jų nepriklausomą 
pobūdį.

Or. en
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Pakeitimas 153
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Institucijos struktūra turėtų būti 
tinkama jos vykdytinoms užduotims atlikti. 
Patirtis su panašiomis Bendrijos 
institucijomis suteikia šiek tiek gairių šiuo 
atžvilgiu, bet struktūra turėtų būti 
pritaikyta specialiems Bendrijos 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 
poreikiams. Pirmiausia reikia visapusiškai 
atsižvelgti į specialų nacionalinių 
reguliavimo institucijų vaidmenį ir jų 
nepriklausomą pobūdį.

(32) ETRI struktūra turėtų būti tinkama jos 
vykdytinoms užduotims atlikti. Struktūra 
turėtų būti pritaikyta specialiems Bendrijos 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 
poreikiams. Pirmiausia reikia visapusiškai 
atsižvelgti į specialų NRI vaidmenį ir jų 
nepriklausomą pobūdį visais lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Institucija turėtų turėti būtinus 
įgaliojimus reguliavimo funkcijoms 
veiksmingai ir visiškai savarankiškai 
vykdyti. Todėl Reguliavimo valdyba, kaip 
ir nacionaliniu lygmeniu, turėtų veikti 
nepriklausomai nuo jokių rinkos interesų, 
neprašyti ir nepriimti jokių vyriausybės 
arba kito viešojo arba privačiojo subjekto 
nurodymų. 

(33) ETRI turėtų turėti būtinus įgaliojimus 
savo funkcijoms veiksmingai ir visiškai 
savarankiškai vykdyti. Reguliavimo 
valdyba, kišdamasi į rinkos reguliavimo 
klausimus, kaip ir nacionaliniu lygmeniu, 
turėtų veikti nepriklausomai nuo jokių 
rinkos interesų, neprašyti ir nepriimti jokių 
vyriausybės arba kito viešojo arba 
privačiojo subjekto nurodymų.

Or. es

Pagrindimas

Institucija turėtų atlikti ne reguliavimo, o tik konsultavimo funkciją.
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Pakeitimas 155
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Institucija turėtų ne tik laikytis 
nepriklausomumu ir skaidrumu pagrįstų 
veiklos principų, bet ir būti atvira 
organizacija ryšiams su pramone, 
vartotojais ir kitomis suinteresuotosiomis 
šalimis. Institucija turėtų stiprinti įvairių 
tinklų ir informacijos saugumo srityje 
veikiančiųjų dalyvių bendradarbiavimą, 
inter alia, rengdama reguliarias 
konsultacijas su pramone, mokslinių 
tyrimų centrais ir kitomis susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis bei 
sukurdama bendradarbiavimo tinklą 
Bendrijos įstaigoms, valstybių narių 
paskirtoms viešojo sektoriaus įstaigoms, 
privačiajam sektoriui ir vartotojų 
įstaigoms.

(37) ETRI turėtų ne tik laikytis 
nepriklausomumu ir skaidrumu pagrįstų 
veiklos principų, bet ir būti atvira 
organizacija ryšiams su, inter alia,
pramone, vartotojais, sąjungomis, 
valstybinio sektoriaus įstaigomis, 
mokslinių tyrimų centrais ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Tinkamais 
atvejais ETRI turėtų padėti Komisijai 
skleisti gerąją patirtį įmonėms ir ja keistis.

Or. en

Pagrindimas

ETRI turėtų būti suteikta galimybė konsultuoti įvairias elektroninių ryšių sektoriaus 
suinteresuotąsias šalis ir su jomis sąveikauti.

Pakeitimas 156
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Kad būtų užtikrintas visiškas 
institucijos savarankiškumas ir 

(40) Kad būtų užtikrintas visiškas ETRI
savarankiškumas ir nepriklausomumas, ji 
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nepriklausomumas, ji turėtų turėti 
savarankišką biudžetą. Bendrijos biudžeto 
procedūra taikoma ir toliau tais atvejais, 
kai subsidijos mokamos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto. Be to, Audito 
Rūmai turėtų vykdyti sąskaitų auditą 
pagal 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų 
reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 185 straipsnyje, 91 straipsnį.

turėtų turėti savarankišką biudžetą. Vienas 
trečdalis biudžeto skiriamas iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto, o likusius du 
trečdalius lėšų suteikia NRI. Valstybės 
narės įpareigojamos užtikrinti, kad NRI 
gaus tinkamą ir neginčijamą finansavimą 
šiam tikslui. Šis finansavimo metodas 
neturi poveikio ETRI nepriklausomybei 
nuo valstybių narių ir Europos Komisijos.

Or. en

Pakeitimas 157
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Komisija turėtų turėti galimybę skirti
finansines baudas įmonėms, 
neteikiančioms informacijos, kuri būtina 
institucijai jos užduotims veiksmingai 
vykdyti. Be to, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad jose taikoma tinkama 
veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių 
baudų skyrimo įmonėms, nesilaikančioms 
šiame reglamente nustatytų įpareigojimų, 
sistema. 

(42) Komisija turėtų turėti galimybę imtis 
reikiamų priemonių, jeigu įmonės
nesuteikia informacijos, kuri būtina ETRI
jos užduotims veiksmingai vykdyti. Be to, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jose 
taikoma tinkama veiksmingų, proporcingų 
ir atgrasančių baudų skyrimo įmonėms, 
nesilaikančioms šiame reglamente 
nustatytų įpareigojimų, sistema. 

Or. en
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Pakeitimas 158
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
49a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) 2014 m. sausio 1 d. turėtų būti 
peržiūrima ir įvertinama, ar ateityje reikia 
išplėsti ETRI įgaliojimus. Jei šis 
išplėtimas pateisinamas, reikėtų 
apsvarstyti biudžeto ir procedūrines 
nuostatas bei žmogiškuosius išteklius.

Or. en

Pakeitimas 159
Alexander Alvaro

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 elektroninių ryšių 
reguliavimo institucijų valdyba (angl. 
ERBEC), kurios atsakomybė nustatyta 
šiame reglamente. Komisija konsultuojasi 
su ERBEC vykdydama savo funkcijas 
pagal Pagrindų direktyvą ir specialiąsias 
direktyvas, kaip nustatyta šiame 
reglamente.
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste).

Or. en

Pagrindimas

Siekiama oficialiai įtvirtinti išplėstus buvusios Europos reguliuotojų grupės (ERG), kaip 
konsultantės ir bendros Europos reguliavimo politikos koordinatorės, įgaliojimus. Ši sąvoka 
taikoma visame tekste.
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Pakeitimas 160
Jorgo Chatzimarkakis

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 reguliuotojų grupė 
(ERG), kurios atsakomybė nustatyta šiame 
reglamente.
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste).

Or. en

Pagrindimas

Naujos agentūros kurti nereikia. Jos vietoje turėtų būti sukurta ES teisėje įtvirtinta išplėsta 
ERG arba į ją panaši įstaiga. 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 gana stiprų pagrindą padaryti ERG juridiniu asmeniu ir 
taip suteikti jai daugiau galių ir užtikrinti jos nepriklausomybę.

Pakeitimas 161
David Hammerstein

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 
išvardytas užduotis, ji prisideda prie 
geresnio elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų vidaus rinkos veikimo, įskaitant 
visų pirma visos Bendrijos elektroninių 
ryšių plėtrą ir aukštą bei veiksmingą 

2. Institucija veikia Pagrindų direktyvos ir 
specialiųjų direktyvų taikymo srityje ir 
remiasi nacionalinių reguliavimo institucijų 
žiniomis. Vykdydama II ir III skyriuose 
išvardytas užduotis, ji prisideda prie 
geresnio elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų vidaus rinkos veikimo, įskaitant 
visų pirma: 
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tinklų ir informacijos saugumą.

a) geresnę galimybę veikti tarpusavyje 
sąveikaujančioms tarpvalstybinėms ryšių 
rinkoms,
b) nediskriminacinę galimybę patekti į 
elektroninių ryšių rinkas,
c) rinkos perėjimo prie laisvų 
informacijos infrastruktūros priemonių, 
pvz., interneto, valdymą,
d) nacionalinės reguliavimo veiklos 
nuoseklumą.

Or. en

Pagrindimas

Institucija turėtų atlikti konkurencijos skatinimo funkciją. Ji negali „plėtoti“ visos Bendrijos 
elektroninių ryšių. Pagrindiniai jos uždaviniai – valdyti struktūrinį tradicinių 
telekomunikacijų rinkų perėjimą prie interneto aplinkos ir kovoti su kliūtimis patekti į rinką ir 
diskriminacija, užtikrinant nuoseklią visų Europos reguliavimo institucijų veiklos koncepciją.

Pakeitimas 162
Patrizia Toia

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 
išvardytas užduotis, ji prisideda prie 
geresnio elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų vidaus rinkos veikimo, įskaitant 
visų pirma visos Bendrijos elektroninių 
ryšių plėtrą ir aukštą bei veiksmingą 
tinklų ir informacijos saugumą.

2. ETRI veikia Pagrindų direktyvos ir 
specialiųjų direktyvų taikymo srityje ir 
remiasi nacionalinių reguliavimo institucijų 
žiniomis. Vykdydama II ir III skyriuose 
išvardytas užduotis, ji prisideda prie 
geresnio elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų vidaus rinkos veikimo, įskaitant 
visų pirma skatinimą veiksmingai ir 
nuosekliai taikyti elektroninių ryšių 
reguliavimo sistemą ir visos Bendrijos 
elektroninių ryšių plėtrą.

Or. en
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Pakeitimas 163
Erika Mann

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 
išvardytas užduotis, ji prisideda prie 
geresnio elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų vidaus rinkos veikimo, įskaitant 
visų pirma visos Bendrijos elektroninių 
ryšių plėtrą ir aukštą bei veiksmingą 
tinklų ir informacijos saugumą.

2. ETRI veikia Pagrindų direktyvos ir 
specialiųjų direktyvų taikymo srityje ir 
remiasi nacionalinių reguliavimo institucijų 
žiniomis. Vykdydama II ir III skyriuose 
išvardytas užduotis, ji prisideda prie 
nacionalinio elektroninių ryšių sektoriaus 
reguliavimo tobulinimo ir geresnio 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus 
rinkos veikimo, įskaitant visų pirma visos 
Bendrijos elektroninių ryšių plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 164
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. ETRI padeda keistis informacija ir 
užtikrinti, kad NRI priimtų tarpusavyje 
suderintus sprendimus. ETRI yra NRI 
sprendimų priėmimo organizacinis 
pagrindas; ETRI priima bendras 
pozicijas, teikia pastabas, konsultuoja 
Komisiją ir padeda NRI visais klausimais, 
susijusiais su Pagrindų direktyvoje ir 
specialiosiose direktyvose NRI 
priskirtomis funkcijomis.

Or. en
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Pakeitimas 165
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Įsigaliojus šiam reglamentui Taryba ir 
Europos Parlamentas priima sprendimą 
įsteigti biurą, kad ETRI turėtų 
pakankamai išteklių. Sprendime 
numatoma, kad biuras darbo sąlygų ir 
biudžeto įsipareigojimų požiūriu yra 
Bendrijos administracijos dalis; tose 
srityse, kuriose reikia užtikrinti 
nepriklausomą ETRI funkcijų vykdymą, 
sprendime numatomos specialios 
nuostatos dėl šio biuro darbuotojų. Be to, 
sprendime pateikiamos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojamas pirmas ETRI posėdis 
ir numatoma, kas jame pirmininkauja.
Biuras įsteigiamas Briuselyje.

Or. en

Pakeitimas 166
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio įžanginė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdama savo užduotis pagal šį 
reglamentą, institucija:

Atlikdama savo užduotis pagal šį 
reglamentą, ETRI:

Or. en
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Pakeitimas 167
Erika Mann

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) šiame reglamente numatytais atvejais 
savo iniciatyva pateikia nuomonę, 
rekomendacijas ir priima sprendimus
visais su ETRI funkcijomis susijusiais 
klausimais;

Or. en

Pagrindimas

ETRI atlieka tik šiame reglamente jai numatytas funkcijas. Ji turi būti nepriklausoma įstaiga, 
veikianti savo iniciatyva.

Pakeitimas 168
Dragoş Florin David

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, nacionalinių reguliavimo 
institucijų prašymu arba savo iniciatyva 
pateikia nuomonę ir padeda Komisijai 
suteikdama jai papildomą techninę paramą 
ir kitą reikalingą techninę informaciją 
visais su elektroniniais ryšiais susijusiais 
klausimais;

Or. ro
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Pakeitimas 169
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) teikia techninę pagalbą ir padeda 
atvirojo kodo bendruomenėms, 
kuriančioms pagrindinius Europos ryšių 
infrastruktūros elementus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu didelę dalį Europos elektroninių ryšių infrastruktūros kuria atvirojo kodo 
bendruomenės. Naujoji institucija turi šioms bendruomenėms padėti ir skleisti informaciją 
apie reguliavimo veiklą Europos lygmeniu.

Pakeitimas 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) teikia rekomendacijas nacionalinėms
reguliavimo institucijoms dėl 
tarpvalstybinių ginčų ir e. prieinamumo 
klausimais.

(i) konsultuoja nacionalines reguliavimo 
institucijas dėl tarpvalstybinių ginčų ir
tinkamais atvejais e. prieinamumo 
klausimais.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų vengti sąvokos „rekomendacija“, nes ji Bendrijos teisėje įgijo specialią reikšmę.
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Pakeitimas 171
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) parengia ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Komisijai metinę ataskaitą 
apie elektroninių ryšių tinklų ir 
informacijos sistemų saugumą daugiausia 
dėmesio skirdama konkrečių 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikimui, ypač e. vyriausybės paslaugų 
srityje, ir siūlo Komisijai patvirtinti 
priemones, kuriomis būtų gerinamas šių 
tinklų ir sistemų saugumas.  

Or. ro

Pagrindimas

Konkrečių informacinės visuomenės paslaugų, ypač e. vyriausybės paslaugų, saugumą turėtų 
aptarti Parlamentas ir Komisija.

Pakeitimas 172
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) suteikia programinę įrangą, 
licencijuotą pagal Europos Sąjungos 
viešąją licenciją arba su ja suderinamą 
licenciją.

Or. en

Pagrindimas

Institucija gali skelbti ne tik konferencijas, bet ir programinę įrangą nacionalinėms 
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reguliavimo institucijoms ar galutiniams vartotojams. Šiuo pakeitimu tai išdėstoma aiškiau.

Pakeitimas 173
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisijos prašymu ETRI teikia 
nuomones visais su elektroniniais ryšiais 
susijusiais klausimais, kaip nustatyta 
šiame reglamente. ETRI taip pat gali 
teikti nuomones šiais klausimais 
Komisijai ir NRI savo iniciatyva. Tam 
tikrais atvejais ETRI siūlo alternatyvius 
sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai nustatyti, kad ETRI atlieka tik šiame reglamente numatytas funkcijas.

Pakeitimas 174
Nikolaos Vakalis

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. ETRI 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. ETRI 
atsako už reguliavimo reikalavimų 
laikymosi kontrolę, pasitelkdama 
nuoseklius metinius pagrindinių rezultatų 
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rodiklius (angl. KPI), kuriais įvertinami 
rezultatai ir nustatomi likę trūkumai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad esamų nuostatų dėl vietinės linijos atsiejimo įgyvendinimas būtų suderintas, 
būtina nuolatinė kontrolė ir vertinimas. ETRI turėtų būti įgaliota prižiūrėti, kad vietinės 
linijos atsiejimas būtų įgyvendinamas tinkamai, ir teikti gerosios patirties gaires dėl 
laikotarpių, kainų ir taikomų procedūrų. ETRI nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų 
pateikti vienodas gaires, kaip įgyvendinimą vertinti pagal metinius pagrindinių rezultatų 
rodiklius, kurie apimtų laikotarpius ir vietinės linijos diegimą, informacijos sistemų paslaugų 
lygį, kainas ir sąlygas.

Pakeitimas 175
Anni Podimata

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. ETRI 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. ETRI 
atsako už reguliavimo reikalavimų 
laikymosi kontrolę, pasitelkdama 
nuoseklius metinius pagrindinių rezultatų 
rodiklius (angl. KPI), kuriais įvertinami 
rezultatai ir nustatomi likę trūkumai.

Or. en

Pagrindimas

ETRI turėtų būti įgaliota prižiūrėti, kad vietinės linijos atsiejimas vyktų tinkamai, ir teikti 
aiškias gerosios patirties gaires dėl laikotarpių, kainų ir taikomų procedūrų.
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Pakeitimas 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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. ETRI visų pirma prisideda prie 
suderinto Pagrindų direktyvos ir 
specialiųjų direktyvų nuostatų taikymo, 
Komisijos prašymu jai padėdama rengti 
rekomendacijas arba sprendimus, kuriuos 
Komisija turi priimti šio reglamento 
3 straipsnyje nurodytais klausimais pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 19 straipsnį.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka ankstesniuose pakeitimuose išdėstytą pasiūlymą dėl ETRI.

Pakeitimas 177
Catherine Trautmann

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) tam tikrų nacionalinių rinkų tyrimus 
pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 16 straipsnį ir tinkamais 
atvejais regioninių ar vietos rinkų 
tyrimus;

Or. en

Pagrindimas

ETRI atlieka konsultacinį vaidmenį nagrinėdama nacionalinę ir tam tikrais atvejais regioninę 
ar vietos rinką.
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Pakeitimas 178
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) veiksmingą vieno skubios pagalbos 
iškvietimo telefono numerio „112“ diegimą 
pagal Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 26 
straipsnį;

(h) vieno skubios pagalbos iškvietimo 
telefono numerio „112“ diegimą ir 
veiksmingo jo naudojimo kontrolę pagal 
Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyva) 26 straipsnį;

Or. ro

Pakeitimas 179
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) atsietos prieigos prie vietinės linijos 
įgyvendinimo skaidrumo priemones pagal 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 9 straipsnį;

(m) atsietos prieigos prie vietinės linijos 
įgyvendinimo skaidrumo priemones pagal 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 9 straipsnį. Šios priemonės 
pirmiausia apima 2000 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 2887/2000 dėl 
atsietos prieigos prie vietinės linijos1

tikslus, pvz., vietinių linijų gamybos ir 
pristatymo laikotarpius ir sąlygas, 
susitarimų dėl paslaugų lygio kainą ir 
paslaugų lygį, taip pat informacijos 
sistemų sąlygas, kuriomis užtikrinama 
galimybė gauti konkrečią informaciją;
_____________________
1 OL L 336, 2000 12 30, p. 4.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant, kad esamų nuostatų dėl vietinės linijos atsiejimo įgyvendinimas būtų suderintas, 
būtina nuolatinė kontrolė ir vertinimas. ETRI turėtų būti įgaliota prižiūrėti, kad vietinės 
linijos atsiejimas vyktų tinkamai, ir teikti aiškias gerosios patirties gaires dėl laikotarpių, 
kainų ir taikomų procedūrų. ETRI nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų pateikti 
vienodas gaires, kaip įgyvendinimą vertinti pagal metinius pagrindinių rezultatų rodiklius, 
kurie apimtų laikotarpius ir vietinės linijos diegimą, informacijos sistemų paslaugų lygį, 
kainas ir sąlygas.

Pakeitimas 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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;

(o) Pagrindų direktyvoje ir specialiosiose 
direktyvose nurodytus ETRI 
kompetencijai priklausančius klausimus,
jeigu jie daro poveikį spektro valdymui 
arba spektro valdymas daro poveikį jiems;

Or. es

Pagrindimas

Būtų tikslinga direktyvose nurodyti, kokie klausimai priklauso Institucijos kompetencijai.

Pakeitimas 181
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija ir NRI, kiek įmanoma, 
atsižvelgia į ETRI pateiktas nuomones. 
Jeigu atsižvelgdama į skirtingas rinkos 
sąlygas ir skirtingų reguliavimo 
koncepcijų tarpusavio priklausomybę, 
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ETRI siūlo alternatyvius sprendimus, o 
NRI apsvarsto, kuris sprendimas 
geriausiai tinka jų reguliavimo 
koncepcijai. NRI ir Komisija viešai 
paaiškina, kaip atsižvelgta į ETRI 
nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Siūlant sprendimus reikia atsižvelgti į esamus nacionalinių rinkų skirtumus.

Pakeitimas 182
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos teikiamos konsultacijos 
nacionalinių rinkų apibrėžimo ir tyrimų bei 

teisių gynimo priemonių klausimais

ETRI teikiamos konsultacijos nacionalinių 
rinkų apibrėžimo ir tyrimų bei teisių 

gynimo priemonių klausimais

Or. en

Pagrindimas

Net ir panaikinus Komisijos veto teisę teisių gynimo priemonių klausimais, ETRI šioje srityje 
turėtų atlikti tam tikrą vaidmenį.

Pakeitimas 183
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos teikiamos konsultacijos 
nacionalinių rinkų apibrėžimo ir tyrimų bei 

ETRI teikiamos konsultacijos nacionalinių 
rinkų apibrėžimo ir tyrimų bei teisių 
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teisių gynimo priemonių klausimais gynimo priemonių klausimais

Or. en

Pakeitimas 184
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos teikiamos konsultacijos 
nacionalinių rinkų apibrėžimo ir tyrimų bei 

teisių gynimo priemonių klausimais

ETRI teikiamos konsultacijos nacionalinių 
rinkų apibrėžimo ir tyrimų bei teisių 

gynimo priemonių klausimais

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti tekstą su Direktyva (2002/21/EB) dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos, kurioje ETRI turi atlikti tam tikrą funkciją teisių gynimo 
priemonių atžvilgiu, reikia išsaugoti nuorodą į jas.

Pakeitimas 185
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos teikiamos konsultacijos 
nacionalinių rinkų apibrėžimo ir tyrimų bei 
teisių gynimo priemonių klausimais

ETRI teikiamos konsultacijos nacionalinių 
rinkų apibrėžimo ir tyrimų bei teisių 
gynimo priemonių klausimais

Or. en

Pagrindimas

Net ir panaikinus Komisijos veto teisę teisių gynimo priemonių klausimais, ETRI siūlomų 
teisių gynimo priemonių srityje turėtų atlikti tam tikrą vaidmenį.
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Pakeitimas 186
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos atliekama nacionalinių rinkų 
apžvalga

ETRI atliekama nacionalinių rinkų 
apžvalga

Or. en

Pakeitimas 187
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

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 
turinčios didelę įtaką toje rinkoje ir kokie 
atitinkami įpareigojimai turi būti joms 
nustatyti.

1. Jei ETRI 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 
turinčios didelę įtaką toje rinkoje ir kokie 
atitinkami įpareigojimai turi būti joms 
nustatyti. Šie įpareigojimai atitinka 
direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyvos) 8-9 ir 13a straipsnių nuostatas 
ir direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyvos) 17 straipsnio 
nuostatas.

Or. en
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Pagrindimas

Jeigu NRI per direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 straipsnio 6 dalyje nustatytą 
laiką neužbaigia atitinkamos rinkos analizės, Komisija turėtų turėti galimybę prašyti, kad 
ETRI pateiktų nuomonę ir į ją įtrauktų taikytinos priemonės projektą.

Pakeitimas 188
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Nacionalinių reguliavimo institucijų 
prašymu institucija su jomis 
bendradarbiauja, teikia joms paramą ir 
technines konsultacijas, kad būtų kuo 
geriau įdiegtas skubios pagalbos 
iškvietimo telefono numeris „112“. 

Or. ro

Pakeitimas 189
Catherine Trautmann

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 ETRI konsultuoja Komisiją ir 
(arba) Radijo spektro komitetą (toliau –
RSK) klausimais, už kuriuos ETRI 
atsakinga ir kurie turi poveikį radijo 
spektro naudojimui elektroniniams 
ryšiams Bendrijoje arba kuriems šis 
naudojimas turi poveikį. ETRI tam tikrais 
atvejais bendradarbiauja su RSK.

Or. en
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Pagrindimas

Ši nuoroda į RSK užtikrina, kad tekstas atitiktų direktyvą 2002/21/EB (Pagrindų direktyvą).

Pakeitimas 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Europos institucija neturėtų atlikti jokios funkcijos nei dažnių klausimais, nei srityse, 
paminėtose Sprendimo dėl spektro 6 straipsnyje (santykiai su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis įstaigomis), nes šiuo tikslu už dažnius atsakingos NRI turėtų būti sudedamoji 
Institucijos dalis.

Pakeitimas 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 uždavinius.

Išbraukta.
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Or. es

Pagrindimas

Dažnio klausimai neturėtų priklausyti Institucijos kompetencijai.

Pakeitimas 192
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos prašymu institucija pagal 
Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) 6a straipsnį teikia Komisijai
nuomonę apie tame straipsnyje numatytų 
įgyvendinimo priemonių taikymo sritį ir 
turinį. Tai gali pirmiausia apimti 
institucijos pateikiamą tokios naudos 
vertinimą, kurią bendrai elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų rinkai gali duoti pagal 
Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) 6a straipsnį Komisijos priimtos 
įgyvendinimo priemonės ir paslaugų, 
kurias būtų galima teikti Bendrijoje ir 
kurioms būtų naudingos tokios priemonės, 
įvardijimas.

1. Komisija pagal Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyva) 6a straipsnį gali 
paprašyti ETRI pateikti Komisijai, RSPG 
ar RSK nuomonę apie tame straipsnyje 
numatytų įgyvendinimo priemonių taikymo 
sritį ir turinį. Tai gali pirmiausia apimti 
ETRI pateikiamą tokios naudos vertinimą, 
kurią bendrai elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų rinkai gali duoti pagal Direktyvos 
2002/20/EB (Leidimų direktyva) 6a 
straipsnį Komisijos priimtos įgyvendinimo 
priemonės ir paslaugų, kurias būtų galima 
teikti Bendrijoje ir kurioms būtų naudingos 
tokios priemonės, įvardijimas.

Or. en

Pakeitimas 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Institucijos iniciatyva
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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.

Or. es

Pagrindimas

Suderinamos kompetencijos sritys, kurios, manoma, turėtų priklausyti Europos institucijai.

Pakeitimas 194
Erika Mann

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

1. ETRI, 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. 
Atsižvelgdama į skirtingas rinkos sąlygas, 
skirtingų reguliavimo koncepcijų 
tarpusavio priklausomybę ir laikydamasi 
suderintos reguliavimo sistemos, ETRI 
gali parengti alternatyvius problemų 
sprendimus.

Or. en
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Pakeitimas 195
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pavesdama vykdyti ir pati vykdydama 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų, taip 
pat jų reguliavimo ir apsaugos tyrimus, ir

(b) pavesdama vykdyti ir pati vykdydama 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų
sąveikos tyrimus, ir

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „apsauga“ nepakankamai tiksli. Konkurencija rinkoje geriausiai užtikrinama atidžiai 
prižiūrint sąveiką, nes ji susijusi su tikslu skatinti konkurenciją. Formuluotė patikslinama.

Pakeitimas 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pavesdama vykdyti ir pati vykdydama 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų, taip 
pat jų reguliavimo ir apsaugos tyrimus, ir

(b) pavesdama vykdyti ir pati vykdydama 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų, taip 
pat jų reguliavimo tyrimus ETRI 
kompetencijai priklausančiais klausimais, 
kaip nustatyta Pagrindų direktyvoje ir 
specialiosiose direktyvose,

Or. es

Pagrindimas

Ataskaitų iš Institucijos arba ETRI turėtų būti galima pareikalauti tik jos kompetencijai 
priklausančiomis temomis.
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Pakeitimas 197
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pavesdama vykdyti ir pati vykdydama 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų, taip 
pat jų reguliavimo ir apsaugos tyrimus, ir

(b) pavesdama vykdyti ir pati vykdydama 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų, taip 
pat e. vyriausybės paslaugų bei sistemų ir 
jų reguliavimo tyrimus, ir

Or. ro

Pagrindimas

E. vyriausybės paslaugos turėtų atlikti gyvybiškai svarbų vaidmenį už elektroninių ryšių tinklų 
saugumą atsakingos institucijos veikloje.  

Pakeitimas 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) organizuodama arba skatindama NRI 
mokymus ETRI kompetencijai 
priklausančiais klausimais, kaip nustatyta 
Pagrindų direktyvoje ir specialiosiose 
direktyvose.

Or. es

Pagrindimas

Ataskaitų iš Institucijos arba ETRI turėtų būti galima pareikalauti tik jos kompetencijai 
priklausančiomis temomis.
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Pakeitimas 199
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) be to, kartu su valstybėmis narėmis 
įgyvendindama Komisijos priemones,
kuriomis užtikrinama elektroninių ryšių 
tinklų, informacijos sistemų ir 
elektroninių registrų sąveika, kaip 
reikalaujama Bendrijos teisėje.  

Or. ro

Pagrindimas

Tam tikri projektai, reikalingi siekiant užtikrinti elektroninių ryšių tinklų, informacijos 
sistemų ir elektroninių registrų sąveiką, kaip reikalaujama Bendrijos teisėje, turėtų būti 
įgyvendinami Bendrijos lygmeniu ir įtraukiami į Bendrijos biudžetą.   

Pakeitimas 200
David Hammerstein

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 ISO 32000:2008, 
ISO/IEC 26300:2006, arba ISO/IEC 
15445:2000 forma.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas. Jame paminimi populiariausi ISO standartai, privalomi daugelio valstybių 
narių vyriausybių agentūroms.
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Pakeitimas 201
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. ETRI suteikia galimybę visuomenei 
gauti tokią informaciją lengvai prieinama 
forma; esant pateisinamoms priežastims, 
laikomasi konfidencialumo.

Or. en

Pakeitimas 202
Dragoş Florin David

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, 
Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai gauti tokią informaciją lengvai 
prieinama forma.

Or. ro

Pakeitimas 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucija, skelbdama metinę ataskaitą, 
gali teikti Komisijai nuomonę apie 
priemones, kurių būtų galima imtis 
sprendžiant problemas, nustatytas vertinant 
1 dalyje nurodytus klausimus.

3. ETRI, skelbdama metinę ataskaitą, 
pateikia Komisijai nuomonę apie 
priemones, kurių būtų galima imtis 
sprendžiant problemas, nustatytas vertinant 
1 dalyje nurodytus klausimus.
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Or. es

Pagrindimas

Institucijos ataskaita turėtų būti teikiama ne tik Komisijos prašymu, nes logiška, kad jeigu 
Institucija arba ETRI praneša apie padėtį rinkose, toje ataskaitoje turi būti ne tik įvardytos 
esamos problemos, bet ir siūlomi tinkami sprendimai nelaukiant, kol Komisija tos ataskaitos 
paprašys.

Pakeitimas 204
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
institucija konsultuoja Komisiją ir 
valstybes nares, kaip gerinti elektroninių 
ryšių paslaugų ir galinių įrenginių sąveiką, 
prieinamumą ir naudojimą, ypač kai tai yra 
tarpvalstybinės sąveikos klausimai. 
Institucija įsteigia grupę, kurią sudaro 
valstybių narių, elektroninių ryšių 
pramonės įmonių asociacijų, galutinių 
paslaugų gavėjų asociacijų ir neįgaliems 
galutiniams paslaugų gavėjams 
atstovaujančių asociacijų atstovai. Grupė 
taip pat atsižvelgia į ypatingus neįgalių 
galutinių paslaugos gavėjų ir vyresnio 
amžiaus žmonių poreikius. 

Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
institucija konsultuoja Komisiją ir 
nacionalines reguliavimo institucijas, kaip 
gerinti elektroninių ryšių paslaugų ir 
galinių įrenginių sąveiką, prieinamumą ir 
naudojimą, ypač kai tai yra tarpvalstybinės 
sąveikos klausimai, atsižvelgdama į 
ypatingus neįgalių galutinių paslaugos 
gavėjų ir vyresnio amžiaus žmonių 
poreikius.

Or. ro

Pakeitimas 205
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinė valdyba iš savo narių 2. Reguliavimo valdyba iš savo narių 
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išrenka 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.

išrenka pirmininką ir pirmininko 
pavaduotoją. Jei pirmininkas negali eiti 
savo pareigų, jį automatiškai pakeičia 
pirmininko pavaduotojas. Vadovaujantis 
darbo tvarkos taisyklėse nustatyta rinkimų
tvarka, Pirmininko ir pirmininko 
pavaduotojo kadencija trunka dvejus su 
puse metų.

Or. en

Pakeitimas 206
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
teisėmis. Administracinės valdybos 
nariams, atsižvelgiant į jos darbo tvarkos 
taisykles, gali padėti patarėjai arba 
ekspertai. Sekretoriato paslaugas 
Administracinei valdybai teikia institucija.

3. Pirmininko šaukiami eiliniai 
Reguliavimo valdybos posėdžiai vyksta 
mažiausiai keturis kartus per metus.
Reguliavimo valdyba taip pat gali rinktis
išimtinai pirmininko iniciatyva arba 
Komisijos ar ne mažiau kaip trečdalio jos 
narių prašymu. Reguliavimo valdyba gali 
pakviesti bet kokį asmenį, kurio nuomonė 
gali būti svarbi, dalyvauti posėdžiuose 
stebėtojo teisėmis. Reguliavimo valdybos 
nariams, atsižvelgiant į jos darbo tvarkos 
taisykles, gali padėti patarėjai arba 
ekspertai.

Or. en

Pagrindimas

ETRI valdymo valdybos posėdžius turėtų šaukti jos pirmininkas. Tai nekenktų generalinio 
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direktoriaus einamosioms pareigoms (pvz., rengti darbotvarkę, siųsti pranešimus apie 
posėdžius).

Pakeitimas 207
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
teisėmis. Administracinės valdybos 
nariams, atsižvelgiant į jos darbo tvarkos 
taisykles, gali padėti patarėjai arba 
ekspertai. Sekretoriato paslaugas 
Administracinei valdybai teikia institucija.

3. Generalinio direktoriaus šaukiami 
eiliniai Reguliavimo valdybos posėdžiai 
vyksta mažiausiai keturis kartus per metus. 
Pirmininko iniciatyva arba Komisijos ar ne 
mažiau kaip trečdalio jos narių prašymu 
gali būti rengiami neeiliniai posėdžiai. 
Reguliavimo valdyba gali pakviesti bet 
kokį asmenį, kurio nuomonė gali būti 
svarbi, dalyvauti posėdžiuose stebėtojo 
teisėmis. Reguliavimo valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai.

Or. en

Pagrindimas

Tvirtai pasitikint bendro reguliavimo priemonėmis, kurias taikant ETRI nuomones reiškia 
balsuodama, kyla rizika, kad keturių posėdžių per metus gali neužtekti, norint užduotį atlikti 
laiku.
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Pakeitimas 208
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
teisėmis. Administracinės valdybos 
nariams, atsižvelgiant į jos darbo tvarkos 
taisykles, gali padėti patarėjai arba 
ekspertai. Sekretoriato paslaugas 
Administracinei valdybai teikia institucija.

3. Pirmininko šaukiami eiliniai 
Reguliavimo valdybos posėdžiai vyksta 
mažiausiai keturis kartus per metus.
Reguliavimo valdyba taip pat gali rinktis
išimtinai pirmininko iniciatyva arba 
Komisijos ar ne mažiau kaip trečdalio jos 
narių prašymu. Reguliavimo valdyba gali 
pakviesti bet kokį asmenį, kurio nuomonė 
gali būti svarbi, dalyvauti posėdžiuose 
stebėtojo teisėmis. Reguliavimo valdybos 
nariams, atsižvelgiant į jos darbo tvarkos 
taisykles, gali padėti patarėjai arba 
ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 209
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių posėdyje 
dalyvaujančių narių balsų dauguma.

4. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių posėdyje dalyvaujančių 
narių balsų dauguma, jei šiame 
reglamente, Pagrindų direktyvoje ar 
specialiosiose direktyvose nenustatyta 
kitaip.

Reguliavimo valdyba dviejų trečdalių jos 
narių balsų dauguma tvirtina ETRI darbo 
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tvarkos taisykles. Šiomis darbo tvarkos 
taisyklėmis užtikrinama, kad Reguliavimo 
valdybos nariams prieš kiekvieną posėdį 
visada būtų pateikiamos išsamios 
darbotvarkės ir pasiūlymų projektai, kad 
jie, prieš balsuodami, turėtų galimybę 
pateikti pakeitimų.

Or. en

Pakeitimas 210
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių posėdyje 
dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių posėdyje dalyvaujančių 
narių balsų dauguma, jei šiame 
reglamente, Pagrindų direktyvoje ar 
specialiosiose direktyvose nenustatyta 
kitaip. Šie sprendimai pateikiami 
Komisijai. 

Or. ro

Pakeitimas 211
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių posėdyje 
dalyvaujančių narių balsų dauguma.

4. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
kvalifikuota balsų dauguma,
vadovaudamasi taisyklėmis, taikomomis 
balsuojant Taryboje pagal Europos 
bendrijos steigimo sutarties 205 straipsnio 
2 dalį.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą veiklą, tikslinga pasitelkti kvalifikuotos balsų daugumos taisyklę, 
taikomą Taryboje.

Pakeitimas 212
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui ir vyriausiajam tinklų 
apsaugos pareigūnui.

8. Reguliavimo valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
generaliniam direktoriui.

Or. en

Pakeitimas 213
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui ir vyriausiajam tinklų 
apsaugos pareigūnui.

8. Reguliavimo valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
generaliniam direktoriui.

Or. en

Pagrindimas

Generalinis direktorius turėtų ne vien veikti pagal sprendimus priimančios valdybos –
Reguliavimo valdybos patarimus, bet ir būti jai atskaitingas.
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Pakeitimas 214
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 13a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a. Reguliavimo valdyba teikia 
patarimus generaliniam direktoriui šiam 
atliekant savo užduotis.

Or. en

Pakeitimas 215
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 13a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a. Reguliavimo valdyba skiria 
generalinį direktorių. Reguliavimo 
valdyba šį sprendimą priima trijų 
ketvirtadalių balsų dauguma.

Or. en

Pakeitimas 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorius yra Reguliavimo valdybos
pirmininkas.

2. Reguliavimo valdyba iš savo narių 
renka pirmininką. 

Or. pl
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Pagrindimas

27 straipsnio 2 dalis prieštarauja 28 straipsnio 1 daliai. Remiantis Komisijos pasiūlymu, 
Europos elektroninių ryšių rinkos institucijos direktorius pats svarsto savo nuomones, nes jas 
pristato Reguliavimo valdyba, kuriai, vadovaujantis 27 straipsnio 2 dalimi, pirmininkauja 
direktorius. 

Pakeitimas 217
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktorius Generalinis direktorius

Or. en

Pakeitimas 218
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktorius Generalinis direktorius

Or. en

Pakeitimas 219
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijai vadovauja direktorius, kuris 
savarankiškai atlieka savo pareigas.
Nepažeidžiant Komisijos, Administracinės 

1. ETRI vadovauja generalinis direktorius, 
remdamasis Reguliavimo valdybos 
patarimais. Generalinis direktorius 
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valdybos ir Reguliavimo valdybos 
atitinkamų įgaliojimų, direktorius nesiekia 
gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar 
jokios kitos įstaigos nurodymų.

nesiekia gauti ir nepriima jokios 
vyriausybės ar jokios kitos įstaigos 
nurodymų.

Or. en

Pakeitimas 220
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. ETRI vadovauja generalinis direktorius, 
kuris yra atskaitingas Reguliavimo 
valdybai ir atlikdamas savo pareigas veikia 
remdamasis jos nurodymais. Generalinis 
direktorius nesiekia gauti ir nepriima jokios 
vyriausybės ar jokios kitos įstaigos 
nurodymų.

Or. en

Pagrindimas

Generalinis direktorius yra aukščiausias personalo narys, atsakingas už ETRI veiklą ir 
atskaitingas Reguliavimo valdybai.

Pakeitimas 221
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktoriaus kadencijos trukmė –
penkeri metai. Iki šio laikotarpio pabaigos 
likus devyniems mėnesiams, Komisija 
pradeda vertinimą. Atlikdama šį 
vertinimą, Komisija ypatingą dėmesį 

3. Generalinio direktoriaus kadencijos 
trukmė – penkeri metai.
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skirs:
(a) direktoriaus darbą;
(b) institucijos pareigas ir reikalavimus 
vėlesniais metais.

Or. en

Pakeitimas 222
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
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.

4. Reguliavimo valdyba, atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą ir tik tais atvejais, kai 
tai gali būti pateisinama ETRI užduotimis 
ir reikalavimais, gali vieną kartą pratęsti 
generalinio direktoriaus kadenciją ne 
ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 223
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
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 

4. Reguliavimo valdyba, atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą ir tik tais atvejais, kai 
tai gali būti pateisinama ETRI užduotimis 
ir reikalavimais, gali vieną kartą pratęsti 
generalinio direktoriaus kadenciją ne 
ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.
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laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Generalinis direktorius yra aukščiausias personalo narys ir jo kadencijos pratęsimas neturėtų 
priklausyti nuo Komisijos iniciatyvos.

Pakeitimas 224
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprašyti direktoriaus pateikti pareigų 
vykdymo ataskaitą.

(6) Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti 
pareigų vykdymo ataskaitą. Jei to 
prireikia, atsakingas Europos Parlamento 
komitetas generalinį direktorių gali 
pakviesti padaryti pareiškimą ir atsakyti į 
komiteto narių klausimus. 

Or. ro

Pakeitimas 225
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktorius atsako už atstovavimą 
institucijai ir jos valdymą.

1. Generalinis direktorius atsako už ETRI
valdymą ir veikia vadovaudamasis 
Reguliavimo valdybos suteiktais 
įgaliojimais.

Or. en
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Pagrindimas

Reguliavimo valdyba gali įgalioti generalinį direktorių atstovauti ETRI. Vis dėlto pagrindinis 
ETRI atstovaujantis darinys turėtų būti Reguliavimo valdyba.

Pakeitimas 226
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktorius atsako už atstovavimą 
institucijai ir jos valdymą.

1. Reguliavimo valdyba gali įgalioti 
generalinį direktorių atstovauti ETRI 
konkrečiais klausimais. Jis taip pat atsako 
už ETRI valdymą.

Or. en

Pakeitimas 227
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorius rengia Administracinės
valdybos darbą. Jis Administracinės
valdybos darbe dalyvauja be teisės 
balsuoti.

2. Generalinis direktorius rengia 
Reguliavimo valdybos darbotvarkę. Jis
Reguliavimo valdybos darbe dalyvauja be 
teisės balsuoti.

Or. en

Pagrindimas

Generalinis direktorius turėtų ne nustatyti, o rengti darbotvarkę. Darbotvarkės nustatymas 
yra vykdomoji užduotis, kurią turėtų atlikti pirmininkas.
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Pakeitimas 228
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Generalinis direktorius yra aukščiausias personalo narys, atsakingas už ETRI veiklą ir 
atskaitingas Reguliavimo valdybai. Ši nuostata kilusi iš Komisijos pasiūlymo dėl Europos 
elektroninių ryšių rinkos institucijos (EERRI) ir neatitinka pasiūlymo dėl ETRI.

Pakeitimas 229
Fiona Hall

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. Generalinis direktorius atsako už ETRI
metinės darbo programos įgyvendinimo 
priežiūrą; patarimus jam teikia 
Reguliavimo valdyba.

Or. en

Pagrindimas

Generalinis direktorius turėtų būti aukščiausias personalo narys, atsakingas už ETRI veiklą. 
Tinkamas įgyvendinimas turėtų būti Reguliavimo valdybos pareiga. Generalinio direktoriaus 
pareiga turėtų būti to proceso priežiūra.
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Pakeitimas 230
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kiekvienais metais direktorius rengia 
institucijos veiklos metinės ataskaitos 
projektą, į kurį įtraukia atskiras institucijos
reguliavimo veiklos ir finansinių bei 
administracinių reikalų dalis.

8. Kiekvienais metais generalinis
direktorius rengia ETRI veiklos metinės 
ataskaitos projektą, į kurį įtraukia atskiras 
ETRI reguliavimo veiklos ir finansinių bei 
administracinių reikalų dalis.

Or. en

Pagrindimas

ETRI veikla apims ne tik patarimų ar konsultacijų teikimą Komisijai, bet ir bendrų pozicijų ir 
gerosios patirties rengimą, taip pat ją sudarančių NRI keitimąsi patirtimi. Žodis 
„reguliavimo“ yra platesnis ir apimtų visą veiklos sritį.

Pakeitimas 231
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Tvarkydamas institucijos personalo 
reikalus, direktorius naudojasi 49 
straipsnio 3 dalyje numatytais įgaliojimais.

9. Tvarkant ETRI personalo reikalus, 
Reguliavimo valdyba gali generaliniam 
direktoriui suteikti 49 straipsnio 3 dalyje 
numatytus įgaliojimus.

Or. en



AM\723731LT.doc 57/66 PE406.122v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 232
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos įplaukas sudaro: 1. ETRI įplaukos padalinamos taip:
(a) mokesčiai už institucijos teikiamas 
paslaugas;

(a) vienas trečdalis ETRI metinio 
finansavimo mokamas tiesiogiai kaip 
Bendrijos subsidija pagal atitinkamą EB 
biudžeto išlaidų kategoriją, kaip nustato 
biudžeto valdymo institucija, remdamasi 
2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės ir patikimo finansų valdymo
47 dalimi1;

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

(b) du trečdaliai ETRI metinio 
finansavimo tiesiogiai gaunama iš NRI. 
Valstybės narės užtikrina, kad NRI turėtų 
pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių, reikalingų dalyvauti ETRI darbe 
ir pastarąją tinkamai finansuoti. 
Valstybės narės nurodo biudžeto eilutę, 
kurią NRI turi naudoti, kad suteiktų 
išteklius ETRI iš savo metinių biudžetų. 
Biudžetai skelbiami 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 L 139, 2006 6 14, p. 1. Susitarimas, iš dalies 
pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu 2008/29/EB (OL L 6, 2008 1 10, p. 7).

Or. en
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Pakeitimas 233
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos įplaukas sudaro: 1. ETRI įplaukas sudaro:

(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);

(a) Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos 
Bendrijų bendrąjį biudžetą;

(d) bet koks 26 straipsnio 7 dalyje 
minimas palikimas, dovanos arba 
dotacijos.
(e) visi valstybių narių arba jų reguliavimo 
institucijų savanoriški įnašai.

(b) visi valstybių narių arba jų reguliavimo 
institucijų savanoriški įnašai.

Or. en

Pakeitimas 234
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Žinant, kad Europos institucija turi būti nepriklausoma, siūloma jos finansavimo struktūra 
labai nepalanki. Savanoriškų valstybių narių, NRI ir netgi trečiųjų šalių įmokų (dotacijų!) 
galimybė kelia didelį vienašališkos įtakos, ypač turtingų rėmėjų įtakos, pavojų. Šiuo požiūriu 
reikėtų tikrinti kiekvieną reguliavimo sprendimą. Visuomenė tokią sistemą vertintų irgi labai 
neigiamai.

Pakeitimas 235
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žinant, kad Europos institucija turi būti nepriklausoma, siūloma jos finansavimo struktūra 
labai nepalanki. Savanoriškų valstybių narių, NRI ir netgi trečiųjų šalių įmokų (dotacijų!) 
galimybė kelia didelį vienašališkos įtakos, ypač turtingų rėmėjų įtakos, pavojų. Šiuo požiūriu 
reikėtų tikrinti kiekvieną reguliavimo sprendimą. Visuomenė tokią sistemą vertintų irgi labai
neigiamai.

Pakeitimas 236
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucijos išlaidas sudaro personalo, 
administracijos, infrastruktūros ir veiklos 
išlaidos.

2. ETRI išlaidas sudaro personalo, 
administracijos, infrastruktūros ir veiklos 
išlaidos.

Or. en
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Pakeitimas 237
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visos institucijos įplaukos ir išlaidos turi 
būti numatomos kiekvieniems finansiniams 
metams, sutampantiems su kalendoriniais 
metais, ir įtraukiamos į jos biudžetą.

4. Visos įplaukos ir išlaidos turi būti 
numatomos kiekvieniems finansiniams 
metams, sutampantiems su kalendoriniais 
metais, ir įtraukiamos į jos biudžetą.

Or. en

Pakeitimas 238
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Organizacinė ir finansinė ETRI 
struktūra persvarstoma 2014 m. sausio 
1 d.

Or. en

Pakeitimas 239
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal 1 dalį prašoma informacija gali 
būti susijusi su dokumentais, reikalingais 
užtikrinti dviejų skirtingų elektroninių 
sistemų ar tinklų sąveiką, kad tarp jų būtų 
galima palaikyti ryšį ir keistis 
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duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Numatomas prašymas pateikti dokumentus apie sujungimą.

Pakeitimas 240
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali skirti įmonėms finansines 
baudas, jei įmonės nepateikia 41 
straipsnyje nurodytos informacijos. 
Baudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 241
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tinkamais atvejais institucija svarbias 
patentais dėl Europos standartų 
grindžiamas pretenzijas paskelbia 
negaliojančiomis, kai tai pateisinama 
siekiant užkirsti kelią patentų 
savininkams piktnaudžiauti savo 
patentais, pvz., neatkreipti 
standartizavimo įstaigos ir rinkų dalyvių 
dėmesio į žinomą patentą ar žinomą 
pateiktą patento paraišką, kol Europos 
standartas dar nepateiktas rinkai.
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Or. en

Pagrindimas

Šia priemone kovojama su slaptu ryšių standartų patentavimu, keliančiu didelį pavojų 
pasitikėjimui rinka, ir įgyvendinama TRIPS susitarimo 8 straipsnio 2 dalis ir 30 straipsnis. 
Taip pat žr. RIM gervuogių atvejį, kai įsikišo JAV vyriausybė.

Pakeitimas 242
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai baudos skiriamos pagal šį straipsnį, 
institucija skelbia tokių įmonių 
pavadinimus ir skiriamų finansinių baudų 
dydį bei priežastis.

3. Komisija pareikalauja, kad įmonės 
atkreiptų dėmesį į tai, kad nepateikė 
41 straipsnyje nurodytos informacijos 
(jeigu jos šios informacijos nepateikė). 
Prireikus, prašant ETRI, Komisija gali 
paskelbti šių įmonių pavadinimus.

Or. en

Pakeitimas 243
David Hammerstein

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Garso ir vaizdo perdavimo ir įrašymo 
paslaugos teikiamos taip, kad 
nepriklausytų nuo konkrečios 
technologijos.

Or. en
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Pagrindimas

Garso ir vaizdo perdavimo ir įrašymo paslaugos turi būti teikiamos taip, kad būtų užtikrinta 
kuo daugiau skaidrumo. 

Pakeitimas 244
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 8 straipsnį institucijos priimtų 
sprendimų gali būti pateiktas skundas 
ombudsmenui arba ieškinys Teisingumo 
Teismui, laikantis atitinkamai Sutarties 195 
ir 230 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3. Dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 8 straipsnį ETRI priimtų 
sprendimų gali būti pateiktas skundas 
ombudsmenui arba ieškinys Teisingumo 
Teismui, laikantis atitinkamai Sutarties 195 
ir 230 straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 245
Mary Honeyball

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 ETRI įdarbinti 
valstybių narių deleguotus nacionalinius 
ekspertus.

Or. en

Pagrindimas

ETRI turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti NRI specialistų žiniomis.
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Pakeitimas 246
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. ETRI turi dirbti ne daugiau kaip 30 
darbuotojų.

Or. en

Pagrindimas

ETRI struktūra turėtų būti nesudėtinga.

Pakeitimas 247
Pilar del Castillo Vera

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 Komisija skelbia ETRI veikloje 
įgytos patirties vertinimo ataskaitą. 
Vertinimas apima ETRI 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 siunčiama Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Europos 
Parlamentas pateikia nuomonę dėl 
Komisijos ataskaitos.

Or. en



AM\723731LT.doc 65/66 PE406.122v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 248
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po penkerių metų nuo faktinės veiklos 
pradžios ETRI nustoja veikusi, nebent 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
nustato, kad rinkos sąlygos dar tiek 
nepasikeitė, kad nebereikėtų reguliavimo 
institucijos. Šiuo tikslu Komisija paskelbia 
ataskaitą, kurioje įvertinamos rinkos 
sąlygos ir prognozuojamos tendencijos. 
Vertinimo ataskaita ir bet kokie su ja 
susiję pasiūlymai dėl teisės aktų laiku 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 249
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014 m. sausio 1 d. turėtų būti peržiūrima 
ir įvertinama, ar ateityje reikia išplėsti 
ETRI įgaliojimus. Jei šis išplėtimas 
pateisinamas, reikėtų apsvarstyti biudžeto 
ir procedūrines nuostatas bei 
žmogiškuosius išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Prieš nusprendžiant dėl būsimų ETRI perspektyvų būtina peržiūra.
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