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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas remia veiksmingesnės organizacijos sukūrimą, 
kuri būtų įtraukta į Europos teisinę sistemą.
Naujas pavadinimas Europos telekomunikacijų reguliuotojų institucija (ETRI) reikštų nedidelį 
organizacijos pobūdžio pokytį ir atspindėtų, kad ETRI sudaryta iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų (NRI) atstovų. Naujas subjektas neturėtų institucijos galių, tačiau būtų ir toliau 
įtrauktas į Europos teisinę sistemą.

Reglamento decentralizuoto pobūdžio stiprinimas
Persvarstyta reglamento formuluote siekiama pateikti priemonę, kuri neprieštarauja 
ilgalaikiam tikslui pakeisti ex-ante reglamentą konkurencijos teise, ir užtikrinama, kad 
Europos elektroninių ryšių reguliavimas remtųsi decentralizuota nepriklausomų reguliuotojų 
sistema, kurioje NRI vaidina lemiamą vaidmenį.

Aukščiausia ETRI sprendimus priimanti organizacija būtų Reguliavimo valdyba. Reguliavimo 
valdyba yra sudaryta iš NRI ir jai pirmininkauja vienas iš narių, kurį skiria Reguliavimo 
valdyba vienerių metų kadencijai. Reguliavimo valdyba kvalifikuota (dviejų trečdalių) balsų 
dauguma priima visus sprendimus, susijusius su ETRI funkcijomis. Administracinė valdyba, 
kaip numatyta Komisijos pasiūlymuose, nesukuriama.

Patobulintos valdymo taisyklės siekiant užtikrinti veiksmingą ir savalaikį reguliavimo 
sprendimų priėmimą
Būtų sukurta Vykdomoji valdyba, kuri būtų sudaryta iš daugiausiai penkių narių ( t. y. tų metų 
pirmininko, ankstesnio ir būsimo pirmininkų, kurie būtų pirmininko pavaduotojai, ir dviejų 
papildomų narių, kuriuos paskirtų Reguliavimo valdyba). Vykdomoji valdyba atsakinga už 
ETRI strateginį valdymą ir teikia patarimus ir nurodymus savo užduotis vykdančiam 
vykdomajam direktoriui.

Vykdomasis direktorius atsakingas už kasdienio ETRI veikimo valdymą ir veikia 
vadovaudamasis Vykdomosios valdybos nurodymais. Vykdomąjį direktorių turi skirti 
Reguliavimo valdyba trijų metų kadencijai (kuri vieną kartą gali būti pratęsta).
ETRI biuro veiklai turėtų vadovauti vykdomasis direktorius. Reguliavimo klausimų 
sprendimui biuras būtų sudarytas iš 15 ekspertų, deleguotų nacionalinių reguliuotojų, ir 15 
Bendrijos tarnautojų. Darbuotojų skaičius neturėtų viršyti 40. Šis skaičius yra akivaizdus 
sumažinimas lyginant su Europos elektroninių ryšių rinkos institucijos (EERRI) siūlomais 
darbuotojų skaičiais.

Kad galėtų pasinaudoti NRI žiniomis, ETRI įsteigtų darbo grupes, atsakingas už pagrindinius 
reguliavimo klausimus, susijusius su jų veikla; šiose grupėse NRI atstovai bendradarbiautų su 
ETRI atstovais.
Sutelkti įsipareigojimai siekiant stiprinti nuoseklius reguliavimo veiksmus

ETRI būtų atsakinga už penkis pagrindinius klausimus:

 prisidėti prie teisių gynimo priemonių įgyvendinimo nuoseklumo valstybėse 
narėse atliekant aktyvesnį vaidmenį pagal 7 straipsnyje numatytas procedūras; 
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 priimti bendras reguliavimo pozicijas, į kurias turėtų kuo labiau atsižvelgti 
nacionaliniai reguliuotojai; 

 teikti nuomonę Komisijai dėl tarptautinių rinkų tyrimo;

 konsultuoti spektro politikos klausimais, kurie svarbūs visai Europai (įskaitant 
Radijo spektro politikos grupę (RSPG) ir Radijo spektro komitetą (RSK));

 koordinuoti tarptautinę veiklą ir bendradarbiauti.
Be to, ETRI atliktų konkrečias administracines, registravimo ir stebėjimo užduotis, susijusias 
su visos Europos klausimais (panašiai, kaip numatyta EERRI), visų pirma užduotis, kuriomis 
būtų prisidedama prie didesnio vartotojų sąmoningumo lygio, jei tos užduotys neprieštarauja 
Komisijai taikomoms įgaliojimo taisyklėms, išskyrus tas užduotis, kurios susijusios su tinklų 
apsaugos klausimais.

ETRI biudžetas būtų iš dalies finansuojamas iš ES biudžeto ir iš tiesioginių valstybių narių 
(per NRI) įnašų. Būtų sukurtas Biudžeto komitetas, susidedantis iš Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos atstovų, kad galima būtų patvirtinti tą ETRI biudžeto dalį, kurią siūloma finansuoti 
iš Bendrijos lėšų. Bendrijos lėšų panaudojimą tvirtintų ir stebėtų Parlamentas ir Taryba, o jo 
įvykdymą patvirtintų Parlamentas.
ETRI metinė darbo programa baigiama rengti pasikonsultavus su Komisija ir pateikiama 
Parlamentui ir Tarybai.
Metinė ataskaita teikiama Komisijai, Tarybai ir Parlamentui.

Pirmininkas kasmet gali būti pakviestas dalyvauti atsakingo Parlamento komiteto ir Tarybos 
klausyme ir atsakyti į klausimus, susijusius su ETRI veikla.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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. en

Pagrindimas

Institucijai turėtų būti suteiktas naujas pavadinimas, kuriame būtų nurodytas reguliuotojų 
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buvimas institucijoje. 

Pakeitimas 2

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. 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.

Or. en

Pagrindimas

Naujame pavadinime nurodomi pagrindinių funkcijų pokyčiai. Nuorodos į tinklų ir 
informacijos saugumą turėtų būti išbrauktos, nes ETRI tokių funkcijų nevykdytų.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Institucijos tikslai ir užduotys neturi 
pažeisti valstybių narių kompetencijos 
tinklų ir informacijos saugumo srityje, 
kuri nepatenka į EB sutarties taikymo 
sritį, visų pirma kompetencijos, kuri 
patenka į Europos Sąjungos sutarties V ir 
VI antraštinių dalių taikymo sritį. Jokiais 
atvejais institucijos tikslai ir užduotys 
neturi pažeisti veiklos, susijusios su 
visuomenės saugumu, gynyba, valstybės 
veiksmais baudžiamosios teisės srityje ir 
valstybės saugumu, įskaitant valstybės 
ekonominę gerovę, kai klausimai yra susiję 

5. Institucijos tikslai ir užduotys neturi 
pažeisti veiklos, susijusios su visuomenės 
saugumu, gynyba, valstybės veiksmais 
baudžiamosios teisės srityje ir valstybės 
saugumu, įskaitant valstybės ekonominę 
gerovę, kai klausimai yra susiję su 
valstybės saugumo reikalais.
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su valstybės saugumo reikalais.

Or. en

Pagrindimas
Šio pakeitimo atveju taip pat naujame pavadinime nurodytas pagrindinių funkcijų 
pasikeitimas;  nuorodos į tinklų ir informacijos saugumą turėtų būti išbrauktos, nes ETRI 
tokių funkcijų nevykdytų.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) rengia bendrąsias pozicijas, gaires ir 
gerosios patirties pavyzdžius siekiant 
reguliavimo priemones taikyti 
nacionaliniu lygmeniu ir stebi jų 
įgyvendinimą valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas
Pasiūlytu pakeitimu siekiama pabrėžti ETRI užduotį didinti priemonių nuoseklumą teikiant 
patarimus NRI ir stebint įgyvendinimą.

Pakeitimas 5

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 nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms reguliavimo 
klausimais;

Or. en
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Pagrindimas

Be kitų rinkos dalyvių institucija turėtų teikti konsultacijas ir vartotojams. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) teikia konsultacijas ir pagalbą 
Komisijai ir bet kuriai valstybės narės 
paskirtai kompetentingai įstaigai dėl bet 
kokio tinklų ir informacijos saugumo 
klausimo, patenkančio į institucijos 
kompetencijos sritį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence 
of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration 
of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related 
issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or 
at least ineffective in addressing) such issues at the community level.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) priima individualius sprendimus dėl 
Europos telefonijos numeracijos erdvės 
(ETNS) numerių naudojimo teisių 
suteikimo;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
ETRI negali priimti sprendimų, susijusių su ETNS numeriais, nes tokios galios suteiktos 
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Komisijai. Taip pat, atsižvelgiant į, tikėtina, nedidelį tokių procedūrų skaičių, nėra pagrįsta ir 
neatitinka proporcionalumo principo šią užduotį perduoti vykdyti agentūrai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) padeda Komisijai atrinkti įmones, 
kurioms suteikiamos radijo dažnių ir 
numerių naudojimo teisės;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ETRI teiktų konsultacijas (panašiai kaip ir bet kuriuo kitu klausimu, įskaitant 7 straipsnio 
procedūras) Komisijai ir kitoms kompetentingoms įstaigoms, kurios atsakingos už dažnius, 
kad jos savo pareigas galėtų vykdyti veiksmingiau. ETRI neperimtų dabartinių procedūrų iš 
Komisijos (tai nurodyta veiksmažodžiu „padeda“), nes tokios procedūros numatytos 
Komisijai ir, atsižvelgiant į, tikėtina, nedidelį tokių procedūrų skaičių, nėra pateisinta ir 
neatitinka proporcingumo principo šią užduotį perduoti vykdyti agentūrai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) renka ir paskirsto mokesčius už radijo 
dažnių ir numerių naudojimo teises;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ETRI negali rinkti ir paskirstyti mokesčių už naudojimą, nes ETRI neperimtų užduoties 
vykdyti dabartines licencijavimo procedūras. Taip pat, atsižvelgiant į, tikėtina, nedidelį tokių 
procedūrų skaičių, nėra pateisinta ir neatitinka proporcingumo principo šią užduotį perduoti 
vykdyti kitai institucijai.
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Pakeitimas 10

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 institucija Komisijai 
ir nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms teikia nuomones visais su 
elektroniniais ryšiais susijusiais klausimais.
Institucija taip pat gali savo iniciatyva 
Komisijai arba nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms teikti nuomones 
visais su elektroniniais ryšiais susijusiais 
klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 11

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. Institucija visų pirma prisideda prie 
suderinto Pagrindų direktyvos ir 
specialiųjų direktyvų nuostatų taikymo, 
padėdama Komisijai rengti 
rekomendacijas, sprendimus arba 
technines įgyvendinimo priemones, kurias
Komisija turi priimti pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 19 
straipsnį. Institucija šiuo atžvilgiu pagal 
savo kompetenciją taip pat teikia paramą, 
susijusią su visais tyrimais arba teisės 
aktais, Europos Parlamentui.   

Or. en
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Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų saugumą ir vientisumą, 
įskaitant su saugumo ir (arba) vientisumo 
pažeidimais susijusius klausimus, pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 13a straipsnį ir Direktyvos 
2002/58/EB (Direktyva dėl privatumo ir 
elektroninių ryšių) 4 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 13

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;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.
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Pakeitimas 14

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;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) pagal Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyva) 6a ir 6b straipsnius:

Išbraukta.

(i) suderintas sąlygas, susijusias su radijo 
dažnių arba numerių naudojimo teisėmis;
(ii) koordinuotai arba suderintai 
suteikiamų naudojimo teisių pakeitimą 
arba panaikinimą;
(iii) įmonių, kurioms galėtų būti suteiktos
individualios radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisės, leidžiančios teikti 
paslaugas keliose valstybėse, atranką.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.



PE404.762v01-00 12/57 PA\718429LT.doc

LT

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(pa) Radijo spektro politikos grupės 
(RSPG) ir (arba) Radijo spektro komiteto 
(RSK) arba kitų atitinkamų institucijų 
tinkamą konsultavimą klausimais, už 
kuriuos institucija atsakinga, jei šie 
klausimai turi poveikį arba jiems turi 
poveikį spektro valdymas. 

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija kiek įmanoma atsižvelgia į 
institucijos pateiktas nuomones ir viešai 
paaiškina, kaip į jas buvo atsižvelgta.

Or. en

Pagrindimas

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
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Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us.
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Institucijos teikiamos konsultacijos 
nacionalinių rinkų apibrėžimo ir tyrimų 
klausimais 

1. Komisija informuoja instituciją, kai 
Komisija veikia pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 
straipsnio 4 ir 8 dalis.

1. Komisija informuoja instituciją, kai 
Komisija veikia pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 
straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija pateikia Komisijai nuomonę
apie atitinkamą priemonės projektą per 4 
savaites nuo tos dienos, kai buvo 
informuota apie tai. Nuomonėje pateikiama 
išsami ir objektyvi analizė, ar priemonės 
projektas yra kliūtis vienai bendrai rinkai ir 
ar ji suderinama su Bendrijos teise, 
pirmiausia su Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 8 straipsnyje 
minimais tikslais. Prireikus institucija 
nurodo, ką reikia pakeisti priemonės 
projekte siekiant užtikrinti, kad šie tikslai 
būtų kuo veiksmingiau pasiekti.

2. Komisijai pateikia prašymą dėl 
institucijos nuomonės apie atitinkamą 
priemonės projektą per 4 savaites nuo tos 
dienos, kai buvo informuota apie tai. 
Nuomonėje pateikiama išsami ir objektyvi 
analizė, ar priemonės projektas yra kliūtis 
vienai bendrai rinkai ir ar ji suderinama su 
Bendrijos teise, pirmiausia su Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 8 
straipsnyje minimais tikslais. Prireikus 
Komisija paprašo institucijos nurodyti, ką 
reikia pakeisti priemonės projekte siekiant 
užtikrinti, kad šie tikslai būtų kuo 
veiksmingiau pasiekti.
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Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paprašius institucija Komisijai pateikia
visą turimą informaciją 2 dalyje 
nurodytoms užduotims atlikti.

3. Komisija gali paprašyti institucijos 
pateikti jai visą turimą informaciją 2 dalyje 
nurodytoms užduotims atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į teisių gynimo priemones buvo išbraukta iš šios nuostatos siekiant atspindėti 
nuomonę, kad Komisijos veto teisė neturėtų būti taikoma teisių gynimo priemonėms. Vis dėlto, 
kaip minėta anksčiau kalbant apie 4 straipsnį, mes manome, kad ETRI šioje srityje turi atlikti 
tam tikrą vaidmenį, kuris taip pat turėtų būti atspindėtas atitinkamuose Pagrindų direktyvos 
pakeitimuose.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis
Institucijos atliekama nacionalinių rinkų 

apžvalga

Išbraukta.

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 
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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.
2. Prireikus, prieš pateikdama savo 
nuomonę Komisijai, institucija gali 
konsultuotis su susijusiomis 
nacionalinėmis konkurencijos 
institucijomis.
3. Paprašius institucija Komisijai pateikia 
visą turimą informaciją 1 dalyje 
nurodytoms užduotims atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Visas 6 straipsnis turėtų būti išbrauktas, nes ETRI negali vykdyti rinkos tyrimo procedūros, 
nes ji neturi atitinkamų žinių apie vietos sąlygas, kurios reikalingos veiksmingai procedūrai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai Komisija nustato tarpvalstybinę 
rinką pagal Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 15 straipsnio 4 dalį, 
institucija, bendradarbiaudama su 
nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis, atlieka rinkos tyrimą pagal 
tos direktyvos 16 straipsnio 5 dalį ir 
pateikia apie tai nuomonę Komisijai.

2. Kai Komisija nustato tarpvalstybinę 
rinką pagal Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 15 straipsnio 4 dalį, 
institucija paprašius gali padėti
nacionalinėms reguliavimo institucijoms,
kurios atlieka bendrą rinkos tyrimą pagal 
tos direktyvos 16 straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.



PE404.762v01-00 16/57 PA\718429LT.doc

LT

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai institucija padaro išvadą, kad 
konkurencija tam tikroje tarpvalstybinėje 
rinkoje nėra veiksminga, ji kartu su 
nuomone Komisijai 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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucija, prieš pateikdama savo 
nuomonę pagal 1 arba 3 dalį, 
pasikonsultuoja su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir 
nacionalinėmis konkurencijos 
institucijomis ir surengia viešąsias 
konsultacijas pagal šio reglamento 41 
straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.
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Pakeitimas 25

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 dalyje
nurodytoms užduotims atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Ne nacionalinių rinkų (kur NRI turi išlaikyti galią imtis priemonių) atveju Komisijos galios 
imtis priemonių, susijusių su tarpvalstybinėmis rinkomis, yra pripažįstamos, vis dėlto, 
konkretaus ETRI teikiamų nuomonių turinio ir metodologijos nustatymas yra nepagrįstas ir 
neatitinka proporcingumo principo, be to, yra nelanksti nuostata, ypač kadangi nėra 
precedento, susijusio su tarpvalstybinių rinkų tyrimu. 

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija gali priimti sprendimus, 
susijusius su Europos telefonijos 
numeracijos erdvės (ETNS) numerių 
naudojimo teisių suteikimu pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 10 straipsnį. Ji taip pat 
atsakinga už Europos telefonijos 
numeracijos erdvės (ETNS) 
administravimą ir plėtrą valstybių narių, 
kurioms skirtas kodas 3883, vardu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuorodos į ETRI galias priimti sprendimus yra išbrauktos (žr. taip pat pagrindimą, susijusį 
su 3 straipsniu).
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Pakeitimas 27

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 arba savo iniciatyva
institucija atitinkamai konsultuoja 
Komisiją, RSPG ir (arba) RSK arba kitas 
atitinkamas institucijas  klausimais, už 
kuriuos institucija atsakinga ir kurie 
susiję su radijo spektro naudojimu
elektroniniams ryšiams Bendrijoje, taip pat 
atitinkamai glaudžiai bendradarbiaudama 
su RSPG ir RSK teikia bendrą 
konsultaciją Komisijai, susijusią su 
Sprendimo 676/2002/EB (Sprendimas dėl 
radijo spektro) 6 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų bendrųjų politikos tikslų 
rengimu.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paprašius institucija teikia konsultacijas 
Komisijai dėl Sprendimo 676/2002/EB 
(Sprendimas dėl radijo spektro) 6 
straipsnio 3 dalyje nurodytų bendrųjų 
politikos tikslų rengimo, kai tie tikslai yra 
susiję su elektroninių ryšių sektoriumi.

3. Paprašius arba savo iniciatyva
institucija teikia konsultacijas RSPG ir 
(arba) RSK arba kitoms atitinkamoms 
institucijoms, susijusioms su jų 
konsultacijomis 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.

Or. en
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Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 29

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.

4. Institucija atitinkamai prisideda prie 
Komisijos, RSPG, RSK arba kitos 
atitinkamos institucijos skelbiamų
numatomos radijo dažnių klausimų raidos 
elektroninių ryšių sektoriuje ir politikoje 
ataskaitų, kuriose nurodomi galimi 
poreikiai bei uždaviniai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimais siekiama tiksliau apibrėžti ETRI vaidmenį, susijusį su radijo dažniais, ir
paaiškinti, kad jos pagrindinis uždavinys yra teikti konsultacijas ne tik Komisijai, bet 
konkrečioms institucijoms (RSK ir RSPG), kurioms jau pavestos su radijo dažniais susijusios 
užduotys. ETRI neturėtų būti pavestos užduotys, kurios paskirtos RSK ir RSPG, nes tai būtų 
neveiksminga ir kiltų su reguliavimo ir dažnių kompetencijomis susijusi painiava, tačiau ETRI 
turėtų papildyti šių institucijų veiklą, siekiant užtikrinti, kad elektroninių ryšių politikos tikslai 
būtų vienodi visose atitinkamose elektroninių ryšių sektoriuje veikiančiose institucijose.

Pakeitimas 30

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 

1. Komisijos ir (arba) RSPG ir RSK arba 
kitų atitinkamų institucijų prašymu 
institucija pagal Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyva) 6a straipsnį teikia 
nuomonę apie tame straipsnyje numatytų 
įgyvendinimo priemonių taikymo sritį ir 
turinį. Tai gali pirmiausia apimti 
institucijos pateikiamą tokios naudos 
vertinimą, kurią bendrai elektroninių ryšių 
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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.

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, 
įvardijimą.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai institucijos nuomonė pagal 1 dalį 
yra susijusi su naudojimo teisių bendros 
atrankos procedūros, kuri patenka į 
Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) 6b straipsnio taikymo sritį, 
įgyvendinimu, toje nuomonėje visų pirma:

Išbraukta.

(a) įvardijamos elektroninių ryšių 
paslaugos, kurias teikiant tarpvalstybiniu 
mastu Bendrijoje būtų naudinga, jei teisės
naudoti radijo dažnius arba numerius 
būtų suteikiamos taikant vieną bendrą 
procedūrą ir vienodas sąlygas;
(b) įvardijami numeriai arba numerių 
intervalai, kuriuos būtų galima naudoti 
tokioms paslaugoms;
(c) įvertinamas faktinės arba galimos 
tokių paslaugų paklausos lygis 
Bendrijoje;
(d) nurodomas bet koks naudojimo teisių, 
siūlomų pagal bendrą atrankos procedūrą 
ir procedūras, kurių turėtų būti laikomasi 
atrenkant įmones, kurioms turėtų būti 
suteikiamos tokios teisės, apribojimas, 
kurio, institucijos nuomone, reikia, 
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prireikus deramai atsižvelgiant į 
Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) 7 straipsnyje nustatytus 
principus.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos prašymu institucija paaiškina 
arba papildo bet kokią pagal 1 dalį pateiktą 
nuomonę per tame prašyme nurodytą 
laikotarpį.

3. Komisijos arba RSPG ir (arba) RSK 
arba kitos atitinkamos institucijos
prašymu institucija paaiškina arba papildo 
bet kokią pagal 1 dalį pateiktą nuomonę 
per tame prašyme nurodytą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Nors vidaus rinkai naudinga, kad ETRI teikdama Komisijai nuomones prisidėtų prie 
Komisijos pastangų, susijusių su leidimų sąlygų ir procedūrų derinimu, bet koks konkretus 
reikalavimas, susijęs su tokios nuomonės turiniu, prieštarautų lankstumo principui ir trukdytų 
ETRI veiksmingai panaudoti NRI žinias.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis
Pasiūlymas dėl įmonių atrankos

Išbraukta.

Institucija pagal Direktyvos 2002/20/EB 
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(Leidimų direktyva) 6b straipsnį:
(a) priima ir tvarko įmonių prašymus 
suteikti radijo dažnių ir numerių 
naudojimo teises ir surenka įmonėms 
pagal bendrą atrankos procedūrą 
nustatytus administracinius mokesčius;
(b) atlieka bendrą atrankos procedūrą ir 
pasiūlo įmones, kurioms pagal tas 
nuostatas gali būti suteiktos individualios 
naudojimo teisės;
(c) teikia Komisijai ataskaitą, kurioje 
nurodo informaciją apie gautus 
prašymus, pateikia tų prašymų vertinimą, 
pasiūlo įmones, kurios labiausiai atitinka 
reikalavimus, taikomus suteikiant 
individualias naudojimo teises, ir 
pagrindžia šią atranką nurodydama 
susijusioje įgyvendinimo priemonėje 
nustatytus atrankos kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

ETRI neturėtų atlikti jokio aktyvaus vaidmens vykdant atrankos procedūras Bendrijos 
lygmeniu, nes tokių pareigų perdavimas iš Komisijos ETRI nėra pagrįstas atsižvelgiant į 
galimą tokių procedūrų skaičių.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis
Radijo dažnių ir numerių naudojimo 

teisių, suteiktų pagal bendras procedūras, 
panaikinimas

Išbraukta.

Komisijos prašymu institucija pateikia 
Komisijai nuomonę apie naudojimo teisių, 
suteiktų pagal bendras procedūras, 
numatytas Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyva) 6b straipsnyje, 
panaikinimą. Šioje nuomonėje 
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išnagrinėjama, ar yra rimtų ir 
pakartotinių naudojimo teisėms taikomų 
sąlygų pažeidimų.

Or. en

Pagrindimas

Visas 13 straipsnis turėtų būti išbrauktas remiantis  pastabomis dėl 11 ir 12 straipsnių. 

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis
Tinklų ir informacijos saugumas

Išbraukta.

Be 4 straipsnio 3 dalies b punkte ir 19 
straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų 
užduočių, institucija prisideda prie tinklų 
ir informacijos saugumo kultūros plėtros:
(a) lengvindama Komisijos ir valstybių 
narių bendradarbiavimą kuriant 
bendruosius metodus, skirtus užkirsti 
kelią tinklo ir informacijos saugumo 
problemoms, jas spręsti ir į jas reaguoti;
(b) patardama Komisijai mokslinių tyrimų 
tinklų ir informacijos saugumo bei 
veiksmingo rizikos prevencijos 
technologijų naudojimo klausimais; 
skatindama rizikos vertinimo veiklą, 
suderinamus rizikos valdymo sprendimus 
bei tyrimus, susijusius su prevencijos 
valdymo sprendimais, viešojo ir privačiojo 
sektoriaus organizacijose, ir
(c) prisidėdama prie tokių Bendrijos 
pastangų bendradarbiaujant su 
trečiosiomis šalimis ir tam tikrais atvejais 
su tarptautinėmis organizacijomis, 
kuriomis siekiama skatinti bendrą 
visuotinį požiūrį į tinklų ir informacijos 
saugumo problemas.
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Or. en

Pagrindimas

ETRI neturėtų atlikti užduočių ir turėti pareigų, susijusių su tinklų saugumo klausimais. 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) ir ETRI sujungimas sukeltų 
painiavą, susijusią su politikos tikslais, prioritetais ir valdymu, ir kitus neprognozuojamus ir
nereikalingus sunkumus ir kiltų pavojus sklandžiam pakeistos tvarkos įvedimui ir 
veiksmingumui. 

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis
Institucijos iniciatyva

Išbraukta.

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. en

Pagrindimas

Nuostata yra nereikalinga ir turėtų būti išbraukta atsižvelgiant į patobulintą 4 straipsnio 
formuluotę.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis
Administracinių mokesčių už institucijos 

teikiamas paslaugas rinkimas

Išbraukta.

1. Komisija nustato administracinius 
mokesčius įmonėms už institucijos 
suteiktas paslaugas, remdamasi 
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institucijos nuomone ir laikydamasi 54 
straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. 
Institucija surenka šiuos administracinius 
mokesčius.
2. Administraciniai mokesčiai atskiroms 
įmonėms nustatomi objektyviai, skaidriai 
ir proporcingai, taip sumažinant 
papildomas administracines sąnaudas ir 
susijusias išlaidas.
3. 1 dalyje minimi administraciniai 
mokesčiai gali apimti:
(a) administracines sąnaudas, kurias 
institucija patiria dėl atrankos procedūros 
administravimo pagal 12 straipsnį;
(b) skundų nagrinėjimą pagal 34 
straipsnį;
(c) administracines sąnaudas, kurias 
institucija patiria administruodama 
Europos telefonijos numeracijos erdvę 
pagal 8 straipsnį.
Visi mokesčiai nustatomi ir mokami 
eurais.
4. Administracinių mokesčių suma 
nustatoma tokia, kad įplaukų iš šių 
mokesčių iš esmės pakaktų visoms 
suteiktų paslaugų sąnaudoms padengti.
5. Institucija kasmet skelbia savo 
administracinių sąnaudų ir mokesčių 
apžvalgą. Atsižvelgdama į bet kokį visos 
mokesčių sumos ir visų administracinių 
sąnaudų skirtumą, ji pateikia Komisijai 
nuomonę, kurioje nurodomi atitinkami 
darytini mokesčių patikslinimai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsižvelgiama į tai, kad ETRI neturėtų teikti paslaugas, už kurias būtų pagrįsta 
rinkti administracinius mokesčius.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis
Radijo dažnių ir numerių naudojimo 

teisių naudojimo mokesčių ir su bendra 
atrankos procedūra susijusių 

administracinių mokesčių surinkimas ir 
paskirstymas

Išbraukta.

1. Kai pagal Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyva) 6b straipsnį įmonėms 
nustatomi radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių, suteiktų pagal bendrą 
atrankos procedūrą, naudojimo 
mokesčiai, institucija yra atsakinga už 
tokių naudojimo mokesčių surinkimą ir 
paskirstymą. 
Pagal Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) 6b straipsnį institucija, gavusi 
naudojimo mokesčius, per Komisijos 
nustatytą laikotarpį ir Komisijos nustatytu 
santykiu paskirsto juos atitinkamoms 
valstybėms narėms ir institucijai.
Jei Komisija nenustato laikotarpio ir 
santykio, naudojimo mokesčiai 
paskirstomi atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės narės, kuri turėjo suteikti 
naudojimo teises per paskutinius visus 
metus iki atrankos procedūros pradžios, 
gyventojų skaičių.
2. Institucija yra atsakinga už 
administracinių mokesčių, nustatytų po 
radijo dažnių arba numerių naudojimo 
teisėms taikomos bendros atrankos 
procedūros atrinktoms įmonėms ir 
skirtoms administracinėms nacionalinių 
reguliavimo institucijų sąnaudoms, 
patiriamoms stebint, ar laikomasi bendrų 
sąlygų, padengti, surinkimą ir 
paskirstymą. 
Institucijai gavus pirmoje pastraipoje 
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nurodytus administracinius mokesčius, jie 
paskirstomi atitinkamoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms pagal 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
pateiktas vertes.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis išbraukiamas visas siekiant nurodyti, kad ETRI nedalyvautų naudojimo 
mokesčių ir administracinių mokesčių surinkime ir paskirstyme.

Pakeitimas 39

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. 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, 
padėtį ir pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 40

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, visais su 
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elektroniniais ryšiais susijusiais klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucija renka atitinkamą 
informaciją, visų pirma pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 13a 
straipsnį, kad išanalizuotų esamus ir 
atsirandančius pavojus. Ji visų pirma 
Europos lygmeniu analizuoja tokius 
pavojus, kurie galėtų turėti poveikį 
elektroninių ryšių tinklų atsparumui ir 
prieinamumui, per juos gaunamos ir 
siunčiamos informacijos autentiškumui, 
vientisumui ir konfidencialumui, ir 
pateikia tyrimo rezultatus valstybėms 
narėms ir Komisijai. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Institucija prisideda prie sąmoningumo 
didinimo ir galimybės visiems paslaugų 
gavėjams laiku gauti objektyvią ir išsamią 
informaciją tinklų ir informacijos 
saugumo klausimais, inter alia, 

5. Institucija prisideda prie sąmoningumo 
didinimo ir galimybės visiems paslaugų 
gavėjams laiku gauti objektyvią ir išsamią 
informaciją, inter alia skatindama keistis 
turima geriausia praktika bei siekdama 
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skatindama keistis turima geriausia 
praktika, įskaitant paslaugų gavėjų 
įspėjimo būdus, bei siekdama viešojo ir 
privačiojo sektoriaus iniciatyvų sinergijos.

viešojo ir privačiojo sektoriaus iniciatyvų 
sinergijos.

Or. en

Pagrindimas

Planavimo ir išteklių skyrimo tikslais su mokymais susijusios pareigos, nurodytos 2 dalies c 
punkte, turėtų būti griežčiau apibrėžtos. 4 dalis išbraukiama visa, o 5 dalies išbraukiama 
dalis, siekiant atsižvelgti į pareigų, susijusių su tinklų saugumu, išbraukimą.

Pakeitimas 43

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. 
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. en
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Pagrindimas

Pagrindimas

Pakeitime atspindėtas vartotojų apsaugos pabrėžimas.

Pakeitimas 44

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, (e) Nuolatinė suinteresuotųjų šalių grupė,

(f) Apeliacinė taryba.

Or. en

Administracinė valdyba keičiama „Reguliavimo valdyba“ 25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 46 ir 49 
straipsniuose.

Reguliavimo valdyba keičiama „Vykdomąja valdyba“  28, 30 ir 37 straipsniuose.

Direktorius keičiamas „vykdomuoju direktoriumi“ 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 45 ir 46 
straipsniuose. 

Pagrindimas

Pakeitime atspindimas valdymo struktūros pasikeitimas ir išbraukiamos pareigos ir 
institucijos (vyriausiasis tinklų apsaugos pareigūnas ir Apeliacinė taryba), kurios, 
atsižvelgiant į pasiūlytus 3 straipsnio pakeitimus, tapo nereikšmingos ir nereikalingos.



PA\718429LT.doc 31/57 PE404.762v01-00

LT

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Administracinė valdyba Išbraukta.
1. Administracinę valdybą sudaro dvylika 
narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis –
Taryba. Administracinės valdybos nariai 
skiriami taip, kad būtų užtikrinti 
aukščiausi kompetencijos standartai, 
nepriklausomumas ir įvairių sričių 
ekspertų atstovavimas. Narių kadencija 
yra penkeri metai, ji gali būti pratęsta 
vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Reguliavimo valdyba veikia kaip 
stebėtoja, ją sudaro po vieną narį iš 
kiekvienos valstybės narės (toks narys yra 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vadovas arba aukšto lygio atstovas, 
atsakingas už kasdienį reguliavimo 
sistemos taikymą toje valstybėje narėje).
Komisija ir Europos laisvosios prekybos 
asociacijos (ELPA) valstybių bei 
besirengiančių narystei šalių nacionalinių 
reguliavimo institucijų atstovai turi 
stebėtojo statusą.

Or. en
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Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinė valdyba iš savo narių 
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.

2. Reguliavimo valdyba iš savo narių 
išrenka pirmininką ir kitus Vykdomosios 
valdybos narius. Pirmininkas renkamas 
vienerių metų kadencijai. Prieš 
pradėdamas eiti pirmininko pareigas, 
narys iš pradžių vienerius metus eina 
pirmininko pavaduotojo pareigas.
Pasibaigus jo kaip pirmininko kadencijai 
šis narys taip pat vienerius metus eina 
pirmininko pavaduotojo pareigas.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 48

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 
nenumatyta kitaip.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekvienas narys turi vieną balsą. Darbo 
tvarkos taisyklėse nustatoma išsamesnė 
balsavimo tvarka, ypač sąlygos, kuriomis 
vienas narys gali veikti kito nario vardu, 
taip pat tam tikrais atvejais kvorumą 
reglamentuojančios taisyklės.

5. Kiekvienas narys turi vieną balsą.

Or. en

Pagrindimas

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 29 
straipsnio 2 dalį skiria direktorių.

1. Reguliavimo valdyba pagal 29 
straipsnio 2 dalį skiria vykdomąjį
direktorių.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su direktoriumi, 
Administracinė valdyba pagal 31 
straipsnio 2 dalį skiria vyriausiąjį tinklų 
apsaugos pareigūną.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reguliavimo valdyba priima visus 
sprendimus, susijusius su institucijos 
funkcijų vykdymu, kaip nurodyta 3 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Administracinė valdyba pagal 27 
straipsnio 1 dalį skiria Reguliavimo 

Išbraukta.
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valdybos narius.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba pagal 33 
straipsnio 1 dalį skiria Apeliacinės tarybos 
narius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 55

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.

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.

Or. en
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Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 56

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 
vykdomajam direktoriui.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Administracinė valdyba priima metinę 
institucijos veiklos ataskaitą ir ne vėliau 
kaip iki birželio 15 d. pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Audito Rūmams. Kaip numatyta 28 
straipsnio 4 dalyje, į šią ataskaitą 
įtraukiamas atskiras skyrius, skirtas 
institucijos reguliavimo veiklai per 
ataskaitinius metus, kurį tvirtina 
Reguliavimo valdyba.

11. Reguliavimo valdyba priima metinę 
institucijos veiklos ataskaitą ir ne vėliau 
kaip iki birželio 15 d. pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Audito Rūmams. Kaip numatyta 28 
straipsnio 4 dalyje, į šią ataskaitą 
įtraukiamas atskiras skyrius, skirtas 
institucijos reguliavimo veiklai per 
atitinkamus metus, įskaitant priemones, 
skirtas skatinti vartotojų sąmoningumui, 
kurį tvirtina Reguliavimo valdyba.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Administracinė valdyba priima savo 
darbo tvarkos taisykles.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Administracinė valdyba bus pašalinta iš valdymo struktūros, jos užduotis ir pareigas 
perims Reguliavimo valdyba, į Komisijos pasiūlymą įtrauktas Administracinės valdybos ir 
Reguliavimo valdybos užduotis ir pareigas vykdys viena institucija. Užduočių sąrašas yra 
patikslintas, siekiant atsižvelgti į tai, kad ETRI nepriims sprendimų (ir nerinks mokesčių už 
procedūrą) ir nevykdys su tinklų saugumu susijusių pareigų.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Administracinė valdyba teikia 
Komisijai nuomonę dėl administracinių 
mokesčių, kuriuos institucija, vykdydama 
savo užduotis, gali imti iš įmonių 16 
straipsnyje nurodytu būdu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Administracinė valdyba bus pašalinta iš valdymo struktūros, jos užduotis ir pareigas 
perims Reguliavimo valdyba, į Komisijos pasiūlymą įtrauktas Administracinės valdybos ir 
Reguliavimo valdybos užduotis ir pareigas vykdys viena institucija. Užduočių sąrašas yra 
patikslintas, siekiant atsižvelgti į tai, kad ETRI nepriims sprendimų (ir nerinks mokesčių už 
procedūrą) ir nevykdys su tinklų saugumu susijusių pareigų.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo valdyba Išbraukta.
1. Reguliavimo valdybą sudaro po vieną 
narį iš kiekvienos valstybės narės (toks 
narys yra nepriklausomos nacionalinės 
reguliavimo institucijos vadovas, 
atsakingas už kasdienį reguliavimo 
sistemos taikymą valstybėje narėje), 
direktorius ir vienas balso teisės neturintis 
Komisijos atstovas. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos skiria po vieną 
pakaitinį atstovą iš kiekvienos valstybės 
narės. 

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorius yra Reguliavimo valdybos 
pirmininkas.

2. Vykdomąją valdybą sudaro daugiausiai 
penki nariai, du iš jų yra Reguliavimo 
valdybos pirmininko pavaduotojai, vienas 
iš jų yra Reguliavimo valdybos 
pirmininkas. Vykdomosios valdybos 
susirinkimus sušaukia pirmininkas.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo valdyba iš savo narių 
renka pirmininko pavaduotoją. Jei 
pirmininkas negali vykdyti savo pareigų, jį 
pakeičia pirmininko pavaduotojas. 
Pirmininko pavaduotojo kadencija trunka 
dvejus su puse metų ir gali būti pratęsta. 
Tačiau bet kuriuo atveju pirmininko 
pavaduotojo kadencija baigiasi, kai jis 
nustoja būti Reguliavimo valdybos nariu.

3. Jei pirmininkas negali vykdyti savo 
pareigų, jį pakeičia bet kuris pirmininko 
pavaduotojas.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reguliavimo valdyba sprendimus 
priima paprasta narių balsų dauguma. 
Kiekvienas narys ar pakaitinis atstovas, 
išskyrus direktorių ir Komisijos atstovą,
turi po vieną balsą.

4. Jei šiame reglamente nenurodyta 
kitaip, Vykdomoji valdyba sprendimus 
priima paprasta balsų dauguma.
Kiekvienas Vykdomosios valdybos narys
turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius 
po lygiai, lemia pirmininko balsas.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas kartu su kitu pakeitimu, susijusiu su šiuo straipsniu.
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vykdydama šiuo reglamentu nustatytas 
užduotis, Reguliavimo valdyba veikia 
savarankiškai ir nesiekia gauti arba vykdyti 
valstybių narių vyriausybių nurodymų arba 
įgyvendinti viešųjų ar privačiųjų interesų.

6. Vykdydama šiuo reglamentu nustatytas 
užduotis, institucija per Reguliavimo 
valdybą arba Vykdomąją valdybą veikia 
savarankiškai ir nesiekia gauti arba vykdyti 
valstybių narių vyriausybių nurodymų arba 
įgyvendinti viešųjų ar privačiųjų interesų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimuose atspindėta, kad nors Reguliavimo valdyba perims Administracinės valdybos 
užduotis ir pareigas, taip pat bus sukurta Vykdomoji valdyba, kurią sudarys ribotas iš 
Reguliavimo valdybos narių išrinktų narių skaičius (įskaitant pirmininką ir du pirmininko 
pavaduotojus).

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Sekretoriato paslaugas Reguliavimo 
valdybai teikia institucija.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimuose atspindėta, kad nors Reguliavimo valdyba perims Administracinės valdybos 
užduotis ir pareigas, taip pat bus sukurta Vykdomoji valdyba, kurią sudarys ribotas iš 
Reguliavimo valdybos narių išrinktų narių skaičius (įskaitant pirmininką ir du pirmininko 
pavaduotojus).
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis

Reguliavimo valdybos užduotys

28 straipsnis 

Vykdomosios valdybos užduotys
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 atsakinga už 
atstovavimą institucijai ir užtikrinimą, kad 
institucija savo veiklą vykdo pagal šio 
reglamento nuostatas. Be to, Vykdomoji
valdyba teikia patarimus vykdomajam
direktoriui šiam atliekant savo užduotis.

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.

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

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime parodoma, kad Vykdomoji valdyba būtų atsakinga už visą ETRI veiklą ir 
atstovautų institucijai.
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis 

Direktorius

29 straipsnis

Vykdomasis direktorius
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. Institucijai vadovauja vykdomasis 
direktorius, kuris savo pareigas atlieka 
vadovaudamasis Vykdomosios valdybos 
nurodymais.

2. Direktorių skiria Administracinė
valdyba, pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba ir atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų srityje ir rinkdamasi bent 
iš dviejų Komisijos pasiūlytų kandidatų.

2. Vykdomąjį direktorių skiria 
Reguliavimo valdyba atsižvelgdama į 
nuopelnus, sugebėjimus ir patirtį 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų srityje.

3. Direktoriaus kadencija trunka penkerius
metus. Iki šio laikotarpio pabaigos likus 
devyniems mėnesiams, Komisija pradeda 
vertinimą. Vertindama Komisija visų pirma 
atsižvelgia į:

3. Vykdomojo direktoriaus kadencija 
trunka tris metus. Iki šio laikotarpio 
pabaigos likus devyniems mėnesiams, 
Reguliavimo valdyba pradeda vertinimą.
Vertindama Reguliavimo valdyba visų 
pirma atsižvelgia į:

a) direktoriaus darbą; a) vykdomojo direktoriaus darbą;

b) institucijos pareigas ir reikalavimus 
vėlesniais metais.

b) institucijos pareigas ir reikalavimus 
vėlesniais metais.

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 institucijos 
užduotimis ir reikalavimais, 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, 

Jei kadencija nepratęsiama, vykdomasis
direktorius toliau eina pareigas tol, kol 
paskiriamas naujas direktorius.
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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.

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 šį sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

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

Or. en

Pagrindimas

Direktoriaus statusas yra apsvarstytas iš naujo ir pareigos pavadintos vykdomojo 
direktoriaus pareigomis, siekiant atsižvelgti į vykdomojo direktoriaus vaidmens pasikeitimą 
persvarstytoje  valdymo struktūroje. Vykdomąjį direktorių renka Reguliavimo valdyba, jis yra 
vadovas, atsakingas už kasdienės veiklos klausimus. Kadangi vykdomasis direktorius veikia 
vadovaudamasis Vykdomosios valdybos nurodymais, jis negali būti atskaitingas Parlamentui 
ir Tarybai. 

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktoriaus užduotys Vykdomojo direktoriaus užduotys

1. Direktorius atsako už atstovavimą 
institucijai ir jos valdymą.

1. Vykdomasis direktorius Vykdomosios 
valdybos gali būti įgaliotas atstovauti
institucijai tam tikrais klausimais ir atsako 
už institucijos valdymą.

Or. en

Pagrindimas

Vykdomojo direktoriaus (kuris pakeičia direktorių) užduotys patikslintos, siekiant atitikimo 
kitų straipsnių pakeitimams.
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Pakeitimas 69

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

Vykdomojo direktoriaus (kuris pakeičia direktorių) užduotys patikslintos, siekiant atitikimo 
kitų straipsnių pakeitimams.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienais metais direktorius rengia 
institucijos kitų metų darbo programos 
projektą ir pateikia jį Reguliavimo valdybai 
ir Komisijai ne vėliau kaip iki tų metų 
birželio 30 d.

4. Kiekvienais metais vykdomasis
direktorius rengia institucijos kitų metų 
darbo programos projektą ir pateikia jį 
Reguliavimo valdybai. Reguliavimo 
valdyba patvirtina darbo programos 
projektą ir pateikia jį Komisijai ne vėliau 
kaip iki tų metų birželio 30 d.

Jis pateikia darbo programą iki rugsėjo 1 
d. Administracinei valdybai priimti.

Or. en

Pagrindimas

Vykdomojo direktoriaus (kuris pakeičia direktorių) užduotys patikslintos, siekiant atitikimo 
kitų straipsnių pakeitimams.
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis
Vyriausiasis tinklų apsaugos pareigūnas

Išbraukta.

1. Vyriausiasis tinklų apsaugos 
pareigūnas yra atsakingas už institucijos 
užduočių, susijusių su tinklų ir 
informacijos saugumu, koordinavimą. 
Vyriausiasis tinklų apsaugos pareigūnas 
yra pavaldus direktoriui ir jam atsiskaito. 
Jis rengia su šia veikla susijusios metinės 
darbo programos projektą. 
2. Vyriausiąjį tinklų apsaugos pareigūną 
penkerių metų laikotarpiui skiria 
Administracinė valdyba, atsižvelgdama į 
nuopelnus, įgūdžius ir patirtį, svarbius 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
klausimų požiūriu, ir rinkdamasi bent iš 
dviejų Komisijos pasiūlytų kandidatų.
3. Vyriausiasis tinklų apsaugos 
pareigūnas gali būti nušalintas nuo 
pareigų tik Administracinės valdybos, 
pasikonsultavusios su direktoriumi, 
sprendimu. Administracinė valdyba 
priima šį sprendimą trijų ketvirtadalių 
narių balsų dauguma.
4. Pasikonsultavusi su direktoriumi ir 
remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
Administracinė valdyba vieną kartą ir ne 
ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui gali 
pratęsti vyriausiojo tinklų apsaugos 
pareigūno kadenciją tais atvejais, jei tai 
gali būti pagrįsta institucijos pareigomis ir 
reikalavimais.

Or. en

Pagrindimas

ETRI neperimtų ENISA paskirtų užduočių, todėl Vyriausiojo tinklų apsaugos pareigūno 
pareigos yra nereikalingos (žr. taip pat 3 straipsnio pakeitimus).
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

1. Reguliavimo valdyba įsteigia Nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
ekspertų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, visų pirma, 
informacijos ir ryšių technologijų pramonei 
(darbdavių ir darbuotojų atstovams), 
vartotojų grupėms ir akademiniams 
ekspertams tinklų ir informacijos saugumo 
srityje. Konsultuodamasi su vykdomuoju
direktoriumi, ji nustato procedūras, visų 
pirma susijusias su grupės narių skaičiumi, 
sudėtimi, narių skyrimu ir veikla.

2. Grupei pirmininkauja vyriausiasis tinklų 
apsaugos pareigūnas. Jos narių kadencijos 
trukmė yra dveji su puse metų. Grupės 
nariai negali būti Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos nariai.

2. Grupei pirmininkauja vykdomasis 
direktorius. Jos narių kadencijos trukmė 
yra dveji su puse metų. Grupės nariai 
negali būti Reguliavimo valdybos nariai.

3. Komisijos atstovai turi teisę dalyvauti 
grupės posėdžiuose ir jos veikloje.

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.

4. Grupė gali patarti Reguliavimo valdybai
jai 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. en

Pagrindimas

Nuolatinė suinteresuotųjų šalių grupė yra svarbi institucijos dalis, nes joje atstovaujama 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims ir vartotojų bei darbdavių ir darbuotojų atstovų 
interesams.
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis
Apeliacinė taryba

Išbraukta.

1. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai, atrinkti iš 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
konkurencijos institucijų arba kitų 
nacionalinių ar Bendrijos institucijų 
dabartinių arba buvusių vyresniųjų 
pareigūnų, turinčių reikalingos patirties 
elektroninių ryšių srityje. Apeliacinė 
taryba skiria pirmininką.
2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus 
kvietimui pareikšti susidomėjimą, 
Apeliacinės tarybos narius skiria 
Administracinė valdyba, pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba.
3. Apeliacinės tarybos narių kadencija yra 
penkeri metai. Ji gali būti pratęsta. 
Apeliacinės tarybos nariai sprendimus 
priima savarankiškai. Jie neprivalo 
vykdyti jokių nurodymų. Jie negali užimti 
kitų pareigų institucijoje, jos 
Administracinėje valdyboje arba 
Reguliavimo valdyboje. Apeliacinės 
tarybos narys negali būti nušalintas 
nepasibaigus kadencijai, išskyrus atvejus, 
kai jis pripažįstamas kaltu dėl sunkaus 
nusižengimo, o Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba, 
priima sprendimą dėl jo nušalinimo.
4. Apeliacinės tarybos nariai negali 
dalyvauti apeliacinio skundo nagrinėjime, 
jei turi asmeninių interesų arba anksčiau 
dalyvavo kaip kurios nors proceso šalies 
atstovai arba dalyvavo priimant apskųstą 
sprendimą.
Jei dėl vienos iš pirmoje pastraipoje 
paminėtų priežasčių ar kurios nors kitos 
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priežasties Apeliacinės tarybos narys 
mano, kad kitas narys neturėtų dalyvauti 
nagrinėjant kurį nors apeliacinį skundą, 
jis atitinkamai informuoja apie tai 
Apeliacinę tarybą. Remdamasi bet kuria 
pirmoje pastraipoje nurodyta priežastimi 
arba įtarusi Apeliacinės tarybos narį 
šališkumu, bet kuri iš apeliacinio skundo 
nagrinėjimo proceso šalių gali 
paprieštarauti dėl to nario dalyvavimo 
procese. Prieštaravimas negali būti 
grindžiamas narių pilietybe, taip pat jis 
nepriimtinas, jei viena iš apeliacinio 
skundo nagrinėjimo proceso šalių, 
žinodama apie prieštaravimo priežastį, 
ėmėsi procedūrinio veiksmo.
5. Apeliacinė taryba, nedalyvaujant 
atitinkamam jos nariui, priima sprendimą 
dėl veiksmų, kurių imsis 4 dalyje 
nurodytais atvejais. Tokiam sprendimui 
priimti šį narį Apeliacinėje taryboje 
pakeičia pakaitinis narys, išskyrus 
atvejus, kai pakaitinis narys taip pat 
negali dalyvauti dėl panašių aplinkybių. 
Jeigu taip atsitinka, pirmininkas skiria 
pavaduojantį narį, atrinktą iš kitų 
pakaitinių narių.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ETRI nepriimtų apeliacinių sprendimų, šis straipsnis tampa nereikalingas.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis
Skundai

Išbraukta.

1. Apeliacinė taryba yra atsakinga už 
sprendimų dėl su sprendimais arba 
priemonėmis, kurių 8 straipsnio 1 dalies 
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taikymo srityse imasi institucija, susijusių 
skundų priėmimą.
2. Apeliacinės tarybos sprendimai 
priimami kvalifikuotąja mažiausiai 
keturių iš šešių narių balsų dauguma. 
Apeliacinė taryba sušaukiama, kai reikia.
3. Pagal 1 dalį pateikus apeliacinį skundą 
sprendimas tebegalioja. Tačiau, jei 
Apeliacinė taryba mano, kad tai 
reikalinga dėl susiklosčiusių aplinkybių, ji 
gali laikinai sustabdyti ginčytino 
sprendimo taikymą.
4. Apeliacinis skundas su nurodytomis 
priežastimis institucijai pateikiamas raštu 
per du mėnesius nuo pranešimo apie 
sprendimą ar priemonę konkrečiai įmonei 
dienos arba, jei to nebuvo padaryta, – per 
du mėnesius nuo tos dienos, kai institucija 
paskelbė savo priemonę arba sprendimą. 
Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl 
apeliacinio skundo per du mėnesius nuo 
jo pateikimo. 
5. Jei skundas yra priimtinas, Apeliacinė 
taryba tiria, ar jis tinkamai pagrįstas. 
Nagrinėdama apeliacinį skundą, 
kiekvieną kartą, kai reikia, ji kviečia šalis 
pareikšti pastabas dėl Apeliacinės tarybos 
pateiktų pranešimų arba dėl kitų 
apeliacinio skundo nagrinėjimo šalių 
pateiktų pranešimų per nustatytus 
terminus. Apeliacinio skundo nagrinėjimo 
šalys turi teisę pateikti žodinius 
paaiškinimus. 
6. Laikydamasi šiame straipsnyje
nurodytų sąlygų, Apeliacinė taryba gali 
naudotis visais įgaliojimais, kurie 
priklauso institucijos kompetencijai, arba 
ji gali perduoti bylą kompetentingam 
institucijos padaliniui. Tokiai įstaigai 
Apeliacinės tarybos sprendimas yra 
privalomas.
7. Apeliacinė taryba patvirtina savo darbo 
tvarkos taisykles.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi ETRI nepriimtų apeliacinių sprendimų, šis straipsnis tampa nereikalingas.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis
Ieškinių pateikimas Pirmosios instancijos 

teismui ir Teisingumo Teismui

Išbraukta.

1. Pagal Sutarties 230 straipsnį Pirmosios 
instancijos teismui arba Teisingumo 
Teismui galima pateikti ieškinį, kuriame 
ginčijamas Apeliacinės tarybos priimtas 
sprendimas, o tais atvejais, kai Taryba 
tokios teisės neturi, – institucijos priimtas 
sprendimas.
2. Jei institucija nepriima jokio 
sprendimo, pagal Sutarties 232 straipsnį 
Pirmosios instancijos teismui arba 
Teisingumo Teismui gali būti pateikiamas 
ieškinys dėl neveikimo.
3. Institucija privalo imtis būtinų 
priemonių Pirmosios instancijos teismo 
arba Teisingumo Teismo sprendimui 
vykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ETRI nepriimtų apeliacinių sprendimų, šis straipsnis tampa nereikalingas.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos įplaukas sudaro: 1. Institucijos įplaukas sudaro:
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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),

c) Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą pagal 
Finansinio reglamento 185 straipsnį;

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

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

e) visi valstybių narių arba jų reguliavimo 
institucijų savanoriški įnašai;

e) valstybių narių arba jų reguliavimo 
institucijų įnašai.

Or. en

Pagrindimas

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above 
proposal does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State 
contributions and community funding. In order to ensure that the amount of contributions 
from the Member States is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to 
require the Member States to provide a sufficient level of funding to the national regulatory 
authorities enabling proper financing of a significant portion of the budget of BERT.
However, as BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of 
the underlying community policy in electronic communications, it is justified that BERT 
receives community funding, which would serve as the other primary source of the budget of 
BERT.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
vasario 15 d. direktorius sudaro 
preliminarų biudžeto projektą, apimantį 
veiklos išlaidas, ir kitais finansiniais metais 
numatomų darbų programą, ir tą projektą 
kartu su numatomų pareigybių sąrašu 
pateikia Administracinei valdybai.
Kiekvienais metais Administracinė valdyba 
pagal direktoriaus parengtą projektą sudaro 
kitų finansinių metų institucijos įplaukų ir 

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
vasario 15 d. vykdomasis direktorius 
sudaro preliminarų biudžeto projektą, 
apimantį veiklos išlaidas, ir kitais 
finansiniais metais numatomų darbų 
programą, ir tą projektą kartu su numatomų 
pareigybių sąrašu pateikia Reguliavimo
valdybai. Kiekvienais metais Reguliavimo
valdyba pagal vykdomojo direktoriaus 
parengtą projektą sudaro kitų finansinių 
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išlaidų sąmatą. Administracinė valdyba
nusiunčia Komisijai šią sąmatą, į kurią 
įtraukiamas personalo plano projektas, ne 
vėliau kaip iki kovo 31 d. Prieš 
patvirtinant sąmatą, direktoriaus 
parengtas projektas nusiunčiamas 
Reguliavimo valdybai, kuri gali pateikti 
nuomonę apie projektą.

metų institucijos įplaukų ir išlaidų sąmatą 
nurodydama sumas, kurios 
finansuojamos iš Bendrijos lėšų (36 
straipsnio c punktas) ir valstybių narių 
įnašų (36 straipsnio e punktas).
Vykdomasis direktorius nusiunčia 
Reguliavimo valdybai ir institucijos 
biudžeto komitetui („Biudžeto komitetas“)
šią sąmatą, į kurią įtraukiamas personalo 
plano projektas.

Biudžeto komitetą sudaro 16 narių, iš 
kurių 7 skiria Europos Parlamentas, 7 –
Taryba ir 2 – Komisija. Biudžeto 
komitetas priima sprendimus dviejų 
trečdalių savo narių balsų dauguma.
Biudžeto komitetas nėra nuolatinis 
organas. Biudžeto komitetas patvirtina 
sąmatą, įtrauktiną į biudžeto projektą, ir 
personalo planą kaip iš Bendrijos lėšų 
pagal 26 straipsnį finansuojamą sumą, ir 
nusiunčia šį sprendimą Reguliavimo 
valdybai ir Komisijai. 
Reguliavimo valdyba priima sprendimą 
dėl biudžeto projekto ir personalo plano 
atsižvelgdama į Biudžeto komiteto 
sprendimą ir prireikus priimdama 
sprendimą dėl sumos, padengiamos iš 
valstybių narių įnašų pagal 36 straipsnio 
e punktą.

Or. en

Pagrindimas

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pateikia sąmatą Europos 
Parlamentui ir Tarybai (toliau – biudžeto 
valdymo institucija) kartu su preliminariu 
Europos Bendrijų bendrojo biudžeto 
projektu. 

2. Komisija pateikia Biudžeto komiteto 
patvirtintą ir pagal šio straipsnio 1 dalį 
Komisijai nusiųstą sąmatą Europos 
Parlamentui ir Tarybai (toliau – „biudžeto 
valdymo institucija“) kartu su preliminariu 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
projektu.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 77 pakeitimą.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Administracinė valdyba nedelsdama 
praneša biudžeto valdymo institucijai apie 
savo ketinimą įgyvendinti bet kokį
projektą, kuris gali turėti reikšmingų 
finansinių padarinių biudžeto finansavimui, 
ypač apie bet kokius projektus, susijusius 
su nuosavybe, pvz., pastatų nuoma arba 
pirkimu. Apie tai ji praneša Komisijai. 
Jeigu bet kuri biudžeto valdymo institucijai 
priklausanti institucija ketina pareikšti 
nuomonę, ji per dvi savaites nuo 
informacijos apie statybų projektą gavimo 
dienos praneša Elektroninių ryšių rinkos
institucijai, kad ketina pareikšti nuomonę. 
Jeigu jokio atsakymo nėra, institucija gali 
pradėti vykdyti planuotus darbus.

6. Reguliavimo valdyba nedelsdama 
praneša biudžeto valdymo institucijai apie 
savo ketinimą įgyvendinti bet kokį 
projektą, kuris gali turėti reikšmingų 
finansinių padarinių biudžeto finansavimui, 
ypač apie bet kokius projektus, susijusius
su nuosavybe, pvz., pastatų nuoma arba 
pirkimu, tais atvejais, kai siūlomiems 
projektams reikalingas papildomas 
Bendrijos finansavimas pagal 36 
straipsnio c punktą. Tokiu atveju 
institucija apie tai praneša Komisijai. Jeigu 
bet kuri biudžeto valdymo institucijai 
priklausanti institucija ketina pareikšti 
nuomonę, ji per dvi savaites nuo 
informacijos apie statybų projektą gavimo 
dienos praneša institucijai, kad ketina 
pareikšti nuomonę. Jeigu jokio atsakymo 
nėra, institucija gali pradėti vykdyti 
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planuotus darbus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 77 pakeitimą.

Pakeitimas 80

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 pateikti nuomonę
pagal šio reglamento nuostatas, 
konsultuojasi, kai tinkama, su 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
suinteresuotųjų šalių grupę ir kitas 
vartotojų interesų grupes, 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. en

Pagrindimas

Pakeitimais siekiama atspindėti 3 straipsnio ETRI galių ir pareigų pasikeitimus.  ETRI 
siūloma ne turėti galias imtis priemonių, visų pirma ji būtų konsultacinė institucija, teikianti 
tik nuomones. Nuoroda į vartotojų interesų grupes siekiama užtikrinti, kad į vartotojų 
interesus būtų tinkamai atsižvelgiama. 

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos darbuotojai, įskaitant 
direktorių, vyriausiąjį tinklų apsaugos 
pareigūną ir valstybių narių laikinai 
deleguotus pareigūnus, pateikia 

Institucijos darbuotojai, įskaitant 
vykdomąjį direktorių ir valstybių narių 
laikinai deleguotus pareigūnus, pateikia 
įsipareigojimų deklaraciją ir interesų 
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įsipareigojimų deklaraciją ir interesų 
deklaraciją, kurioje nurodo, jog neturi jokių 
tiesioginių arba netiesioginių interesų, 
kurie galėtų būti laikomi pažeidžiančiais jų 
nepriklausomumą. Tokios deklaracijos 
pateikiamos raštu.

deklaraciją, kurioje nurodo, jog neturi jokių 
tiesioginių arba netiesioginių interesų, 
kurie galėtų būti laikomi pažeidžiančiais jų 
nepriklausomumą. Tokios deklaracijos 
pateikiamos raštu.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomame pakeitime siekiama atspindėti pasiūlymus dėl 3 ir 24 straipsnių pakeitimų, 
susijusių su vyriausiojo tinklų apsaugos pareigūno posto panaikinimu.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucijai atstovauja direktorius. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas atitinka persvarstytą valdymo struktūrą ir teisės atstovauti ETRI 
suteikimą Vykdomajai valdybai, numatytą 28 straipsnio 1 dalyje. 

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos darbuotojams, įskaitant 
direktorių ir vyriausiąjį tinklų apsaugos 
pareigūną, taikomi Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatai, kitų Europos 
Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir 
bendrai Europos bendrijos institucijų 
priimtos šių tarnybos nuostatų ir 
įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisyklės.

1. Institucijos darbuotojams, įskaitant 
vykdomąjį direktorių, išskyrus valstybių 
narių deleguotus ekspertus, taikomi 
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos 
nuostatai, kitų Europos Bendrijų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygos ir bendrai Europos 
bendrijos institucijų priimtos šių tarnybos 
nuostatų ir įdarbinimo sąlygų 
įgyvendinimo taisyklės.
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Or. en

Pagrindimas

Siūlomame pakeitime atspindimi pasiūlymai dėl 3 ir 24 straipsnių pakeitimų, susiję su 
vyriausiojo tinklų apsaugos pareigūno posto panaikinimu ir valdymo pokyčiais, t. y. 
Administracinės valdybos panaikinimu ir didesniu Reguliavimo valdybos vaidmeniu.

Pakeitimas 84

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 du metus nuo faktinės veiklos pradžios 
ir kas penkerius metus vėliau institucija 
įvertina savo veiklą. 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, nuomonę 
Bendrijos ir nacionaliniu lygmeniu. 
Ataskaita ir bet kokie susiję pasiūlymai 
siunčiami Europos Parlamentui, Tarybai ir
Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Komisija nekontroliuotų ETRI, būtų tinkamiau, jei ETRI pati kontroliuotų savo 
veiklą.  Vis dėlto, siekiant skaidrumo, ETRI parengta ataskaita turėtų būti siunčiama 
Komisijai. 
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

56 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Išbraukta.

1. Institucija 2011 m. kovo 14 d. prisiima 
atsakomybę už visą veiklą, kurią iki tos 
dienos vykdo Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūra ir kuri 
patenka į šio reglamento taikymo sritį.
2. Bet kokio Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros turimo 
kilnojamojo turto nuosavybės dalis 1 
dalyje nurodytą dieną perduodama 
institucijai ir toks perdavimas įsigalioja tą 
dieną.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išbraukti remiantis siūlomais 3 straipsnio pakeitimais (ENISA nesusijungtų su ETRI).


