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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.



PR\717944LT.doc 3/80 PE404.717v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

AIŠKINAMOJI DALIS........................................................................................................77



PE404.717v01-00 4/80 PR\717944LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT



PR\717944LT.doc 5/80 PE404.717v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių 
ryšių rinkos institucijos įsteigimo
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai
(COM(2007)0699),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0428/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos 
komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, 
Teisės reikalų komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones
(A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2004 m. kovo 10 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 460/2004, įsteigiančiame Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą 
(toliau − ENISA reglamentas), 2004 m. 
penkeriems metams buvo įsteigta Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(ENISA), kurios tikslas − užtikrinti 
aukštą ir veiksmingą Bendrijos tinklų ir 
informacijos saugumo lygį, siekiant 

Išbraukta.
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Europos Sąjungos piliečių, vartotojų, 
įmonių ir valstybinio sektoriaus 
organizacijų labui formuoti tinklų ir 
informacijos saugumo kultūrą, tuo 
prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 2007 m. birželio 1 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros 
(ENISA) vertinimo buvo pateiktas išorės 
ekspertų ataskaitos vertinimas, kuriame 
įvertinami agentūros veiklos rezultatai 
nuo jos įsteigimo, ENISA vykdomosios 
valdybos rekomendacijos dėl ENISA 
reglamento ir pradedamos viešosios 
konsultacijos. Pagrindinėse tos ekspertų 
ataskaitos išvadose buvo patvirtintas 
politikos, kuria buvo grindžiamas ENISA 
įsteigimas, pagrįstumas ir ENISA 
pirminiai tikslai, visų pirma jos įnašas 
siekiant tikros elektroninių ryšių vidaus 
rinkos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Tuo pat metu buvo nurodytos kelios 
problemos, visų pirma su jos organizacine 
struktūra, įvairiais įgūdžiais ir darbuotojų 
skaičiumi bei logistikos sunkumais susiję 
klausimai. Pagrindinės ENISA funkcijos 
turėtų kisti, kad sudarytų esminę 
institucijos dalį. Tai, remiantis aiškiau 
apibrėžtais tikslais ir užduotimis, turėtų 
užtikrinti, kad tuos tikslus ir užduotis 
veiksmingiau, sutelkčiau ir ekonomiškiau, 
laikantis geresnio reguliavimo principų 
galėtų įvykdyti viena institucija, turinti 
kompetenciją ES elektroninių ryšių tinklų 
ir paslaugų reguliavimo sistemos 
klausimų srityje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4

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 įsteigti naują įstaigą –
Europos telekomunikacijų reguliuotojų 
instituciją (toliau – ETRI). ETRI
veiksmingai skatintų vidaus rinkos 
įgyvendinimą teikdama pagalbą Komisijai 
ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms
(toliau – NRI). 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.
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(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. 
Patvirtinus šį pakeitimą atitinkamai reikės 
pataisyti visą tekstą.)

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Šis reglamentas ir juo įsteigiama 
institucija turėtų būti sudedamoji 
Bendrijos elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemos dalis. Šiuo atžvilgiu institucijos
vaidmuo yra svarbus ypač įgyvendinant 
mechanizmus, kuriais numatyta stiprinti 
elektroninių ryšių vidaus rinką ir tam 
tikromis aplinkybėmis atlikti rinkos 
tyrimus.

(17) ETRI vaidmuo yra svarbus ypač 
įgyvendinant mechanizmus, kuriais 
numatyta stiprinti elektroninių ryšių vidaus 
rinką ir tam tikromis aplinkybėmis atlikti 
rinkos tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Institucija turėtų padėti Komisijai 
visais su numerių perkeliamumu susijusių 
Bendrijos įsipareigojimų išplėtimo 
klausimais. Toks išplėtimas galėtų visų 
pirma būti susijęs su perkeltinos 
informacijos aprėptimi arba tinklų 
rūšimis (t. y., fiksuotojo arba judriojo 
ryšio tinklas), tarp kurių turi būti 
perkeliami numeriai ir informacija. 
Keičiant šį įpareigojimą reikėtų atsižvelgti 

Išbraukta.
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į kainas paslaugų gavėjams, į įmonėms 
tenkančias keitimo išlaidas ir į valstybių 
narių patirtį. 

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) ETRI atliktoje metinėje apžvalgoje 
būtų nurodyta geriausia praktika ir 
tebeliekančios kliūtys, apžvalga būtų 
prisidėta prie Europos Sąjungoje 
keliaujančių piliečių naudos lygio 
didinimo.

Or. en

Pakeitimas 8

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 

(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, reikalui esant, 
prašyti ETRI suteikti nepriklausomų 
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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.

ekspertų konsultaciją dėl radijo dažnių 
naudojimo Bendrijoje.

Or. en

Pakeitimas 9

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) Nors siekiant pažangesnės Europos 
žiniomis grįstos ekonomikos pagrindinis 
sektorius yra būtent elektroninių ryšių 
sektorius, o 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.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Institucija visų pirma turėtų įvertinti, 
ar Bendrijos lygmeniu reikia bendros 
atrankos procedūros tokioms naudojimo 
teisėms, kurioms taikomos suderintos 
sąlygos, konsultuoti Komisiją dėl sąlygų ir 
kriterijų, taikytinų tokioje atrankos 
procedūroje, ir priimti bei vertinti įmonių 
prašymus dėl tokių naudojimo teisių. 
Institucijos užduotis taip pat būtų 
prireikus konsultuoti Komisiją dėl tokių 
naudojimo teisių panaikinimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 11

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 
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 

Išbraukta.
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saugumu susijusios nuostatos. Komisijos 
ir valstybių narių prašymu institucija 
teikia technines konsultacijas; jos 
nuomonė turėtų palengvinti nuoseklų tų 
direktyvų taikymą nacionaliniu lygmeniu. 

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Elektroninių ryšių teikėjams už 
leidimų sistemos valdymą ir naudojimo 
teisių suteikimą gali būti nustatomi 
administraciniai mokesčiai. Be 
administracinių mokesčių, už radijo 
dažnių ir numerių naudojimą galėtų būti 
imami naudojimo mokesčiai. Siekiant 
sumažinti administracinę naštą įmonėms, 
bendros atrankos procedūros atveju 
institucija turėtų surinkti 
administracinius ir naudojimo mokesčius 
ir paskirstyti juos valstybėms narėms.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Institucija, skatindama informacijos 
mainus tarp nacionalinių institucijų ir 
pateikdama atitinkamą informaciją 
visuomenei lengvai prieinamu būdu, turėtų 
prisidėti prie geriausios reguliavimo 

(27) Investicijos ir naujovės elektroninių 
ryšių sektoriuje yra glaudžiai susijusios, 
todėl ETRI, skatindama informacijos 
mainus tarp nacionalinių institucijų ir 
pateikdama atitinkamą informaciją 
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praktikos kūrimo ir nuoseklaus 
reguliavimo taikymo elektroninių ryšių 
sektoriuje. Institucija turėtų turėti 
galimybę spręsti ekonominius ir techninius 
klausimus ir gauti naujausią turimą 
informaciją, kad galėtų reaguoti į 
besivystančios informacinės visuomenės 
keliamus ekonominius ir techninius 
uždavinius, pavyzdžiui, tokiose srityse kaip 
tinklų ir informacijos saugumas ir radijo 
dažninio atpažinimo įrenginiai.

visuomenei lengvai prieinamu būdu, turėtų 
prisidėti prie geriausios reguliavimo 
praktikos kūrimo ir nuoseklaus 
reguliavimo taikymo elektroninių ryšių 
sektoriuje. ETRI turėtų turėti galimybę 
spręsti ekonominius ir techninius 
klausimus ir gauti naujausią turimą 
informaciją, kad galėtų reaguoti į 
besivystančios informacinės visuomenės 
keliamus ekonominius ir techninius 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 14

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.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 15

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 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.

(29) Kad Bendrijoje 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.

Or. en
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Pakeitimas 16

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.

Or. en

Pakeitimas 17

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. 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.

Or. en
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Institucijos sklandžiam darbui 
užtikrinti reikia, kad jos direktorius būtų 
skiriamas atsižvelgiant į nuopelnus ir 
dokumentais patvirtintus administracinius 
bei valdymo įgūdžius, taip pat į 
kompetenciją ir patirtį elektroninių ryšių 
tinklų, paslaugų ir rinkų srityje, kad jis 
savo pareigas atliktų visiškai 
nepriklausomai ir galėtų lanksčiai 
organizuoti vidinį institucijos darbą. 
Direktorius turėtų užtikrinti, kad institucija
veiksmingai atliktų savo užduotis 
išlaikydama savo nepriklausomumą.

(34) ETRI sklandžiam darbui užtikrinti 
reikia, kad jos generalinis direktorius būtų 
skiriamas atsižvelgiant į nuopelnus ir 
dokumentais patvirtintus administracinius 
bei valdymo įgūdžius, taip pat į 
kompetenciją ir patirtį elektroninių ryšių 
tinklų, paslaugų ir rinkų srityje, kad jis 
savo pareigas atliktų visiškai 
nepriklausomai ir galėtų lanksčiai 
organizuoti vidinį ETRI darbą. 
Generalinis direktorius turėtų užtikrinti, 
kad ETRI veiksmingai atliktų savo 
užduotis išlaikydama savo 
nepriklausomumą.
(Šis pakeitimas (termino „direktorius“ 
pakeitimas terminu „generalinis 
direktorius“) taikomas visam tekstui. 
Patvirtinus šį pakeitimą atitinkamai reikės 
pataisyti visą tekstą.)

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Būtina užtikrinti, kad šalys, kurioms 
turi poveikio institucijos sprendimai, 
galėtų pasinaudoti būtinomis teisių 
gynimo priemonėmis. Turėtų būti 
nustatytas atitinkamas skundų pateikimo 
mechanizmas, kad institucijos sprendimus 
būtų galima apskųsti specializuotai 
Apeliacinei tarybai, kurios sprendimus 

Išbraukta.
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savo ruožtu galima apskųsti Teisingumo 
Teismui. 

Or. en

Pakeitimas 20

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Todėl institucijos procedūromis turėtų 
būti užtikrinta, kad ji galėtų naudotis 
specialistų kompetencija ir patirtimi 

(38) Todėl ETRI procedūromis turėtų būti 
užtikrinta, kad ji galėtų naudotis specialistų 
kompetencija ir patirtimi elektroninių ryšių 
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elektroninių ryšių sektoriuje, ypač srityse, 
kurios techniškai sudėtingos ir kuriose 
pokyčiai spartūs, tokiose kaip tinklų ir 
informacijos saugumas.

sektoriuje, ypač srityse, kurios techniškai 
sudėtingos ir kuriose pokyčiai spartūs.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Kad būtų užtikrinta, jog institucijai 
atliekant užduotis, susijusias su tinklo ir 
informacijos saugumu, būtų 
pasinaudojama būtinomis žiniomis ir 
patirtimi, turėtų būti paskirtas vyriausiasis 
tinklų apsaugos pareigūnas. Turėtų būti 
įsteigta Nuolatinė suinteresuotųjų šalių 
grupė, konsultuojanti vyriausiąjį tinklų 
apsaugos pareigūną, skatinanti dalytis 
patirtimi ir geriausia praktika šiais 
klausimais ir palaikanti nuolatinį dialogą 
su privačiuoju sektoriumi, vartotojų 
organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Kad būtų užtikrintas visiškas 
institucijos savarankiškumas ir 
nepriklausomumas, ji turėtų turėti 
savarankišką biudžetą. Bendrijos biudžeto 

(40) Kad būtų užtikrintas visiškas ETRI
savarankiškumas ir nepriklausomumas, ji 
turėtų turėti savarankišką biudžetą. Vienas 
trečdalis biudžeto skiriamas iš Europos 
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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. 

Sąjungos bendrojo biudžeto, o likusius du 
trečdalius pajamų suteikia NRI. Valstybės 
narės įpareigojamos užtikrinti, kad NRI 
gaus tinkamą ir besąlygišką finansavimą 
šiam tikslui.

Or. en

Pakeitimas 24

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, pareikalavus ETRI, turėtų 
turėti galimybę skirti baudas įmonėms, 
neteikiančioms 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 25

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Savo veiklos ribose bei siekdama savo 
tikslų ir įgyvendindama savo užduotis, 
institucija visų pirma turėtų laikytis
Bendrijos institucijoms taikomų nuostatų 
dėl slaptų pobūdžio dokumentų tvarkymo. 
Kai tinkama, tikslinga užtikrinti nuoseklų 
ir saugų keitimąsi informacija pagal šį 
reglamentą.

(43) Savo veiklos ribose bei siekdamos
savo tikslų ir įgyvendindamos savo 
užduotis, NRI visų pirma turėtų užtikrinti, 
kad ETRI laikytųsi Bendrijos institucijoms 
taikomų nuostatų dėl slaptų pobūdžio 
dokumentų tvarkymo. Kai tinkama, 
tikslinga užtikrinti nuoseklų ir saugų 
keitimąsi informacija pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Institucija turėtų taikyti atitinkamus
Bendrijos teisės aktus, reglamentuojančius 
galimybę visuomenei susipažinti su 
dokumentais, kaip nustatyta 2001 m. 
gegužės 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 
dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais, asmenų apsaugą tvarkant 
asmens duomenis, kaip nustatyta 2000 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo.

(44) NRI turėtų užtikrinti, kad ETRI taiko 
atitinkamus Bendrijos teisės aktus, 
reglamentuojančius galimybę visuomenei 
susipažinti su dokumentais, kaip nustatyta 
2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 
dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais, asmenų apsaugą tvarkant 
asmens duomenis, kaip nustatyta 2000 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo.

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Trečiosios šalys galėtų dalyvauti 
institucijos darbe pagal atitinkamus su 
Bendrija sudarytus susitarimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) Reikėtų užtikrinti sklandų ENISA 
tebevykdomos veiklos, priklausančios 
institucijos kompetencijai, perdavimą. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Šio reglamento įgyvendinimui 
būtinos priemonės turėtų būti priimtos 
pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos 
sprendimą 1999/468/EB, nustatantį 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai suderinti šio 
reglamento priede nurodytą informaciją 
su techniniais arba rinkos pokyčiais. 
Kadangi tos priemonės yra bendro 
pobūdžio ir skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, 
jos turi būti priimtos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Kadangi valstybės narės negali 
vienos deramai pasiekti siūlomos veiklos 
tikslų, būtent geresnio elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų vidaus rinkos veikimo 
ir visos Bendrijos elektroninių ryšių 
plėtros, nes šio reglamento taikymo sritis 
aprėpia visą Europą, ir kadangi Bendrijos 
lygmeniu šiuos tikslus galima geriau 
pasiekti, Bendrija gali priimti priemones 
pagal Sutarties 5 straipsnyje nurodytą 
subsidiarumo principą. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šis reglamentas neapima 
daugiau, nei yra būtina šiems tikslams 
pasiekti. 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 32

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), kurios 
atsakomybė nustatyta šiame reglamente. 
Komisija konsultuojasi su ETRI 
vykdydama savo funkcijas pagal Pagrindų 
direktyvą ir specialiąsias direktyvas, kaip 
nustatyta šiame reglamente.

Or. en

Pakeitimas 33

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 visos Bendrijos elektroninių 
ryšių plėtrą.

Or. en
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Pakeitimas 34

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 su valstybės saugumo reikalais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35

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
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Pakeitimas 36

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

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 38

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
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Pakeitimas 39

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) teikia rekomendacijas nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms dėl 
tarpvalstybinių ginčų ir, jei reikia, e. 
prieinamumo klausimais.

Or. en

Pakeitimas 40

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.

Or. en

Pakeitimas 41

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 

2. Siekdama skatinti Pagrindų direktyvos 
ir specialiųjų direktyvų nuostatų taikymą, 
Komisija taip pat prašys ETRI pagalbos 
rengiant rekomendacijas arba sprendimus, 
kuriuos Komisija turi priimti pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
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2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 19 
straipsnį.

direktyva) 19 straipsnį. Europos 
Parlamentas taip pat gali ETRI prašyti 
tokios pagalbos, kuri pagal ETRI
funkcijas yra susijusi su visais tyrimais 
arba teisės aktais.

Or. en

Pakeitimas 42

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

Pakeitimas 43

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
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Pakeitimas 44

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) su ETRI kompetencija susijusius 
klausimus, jei šie klausimai turi poveikį 
arba jiems turi poveikį spektro valdymas;

Or. en

Pakeitimas 45

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
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Be to, institucija vykdo specialias 5–23 
straipsniuose nustatytas užduotis.

4. Be to, Komisija gali paprašyti ETRI 
vykdyti specialias 5–23 straipsniuose 
nustatytas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija ir NRI, kiek įmanoma,
atsižvelgia į ETRI pateiktas nuomones. 
Komisija ir NRI viešai paaiškina, kaip į 
tokias nuomones buvo atsižvelgta.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

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 klausimais

Or. en
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Pakeitimas 49

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. ETRI 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 Komisija 
paprašo ETRI nurodyti, ką reikia pakeisti 
priemonės projekte siekiant užtikrinti, kad 
šie tikslai būtų kuo veiksmingiau pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Institucijos atliekama nacionalinių rinkų 

apžvalga
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 
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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

Pakeitimas 51

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
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija atlieka užduotis, susijusias 
su suderintų numerių intervalų 
administravimu ir valdymu pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 10 straipsnio 4 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucija su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis nagrinėja ir 
klausimus, susijusius su sukčiavimu 
naudojant numeracijos išteklius arba 
netinkamu jų naudojimu Bendrijoje, ypač 
kai teikiamos tarpvalstybinės paslaugos. 
Institucija gali pateikti nuomonę apie 
veiksmus, kurių gali būti imtasi Bendrijos 
ar nacionaliniu lygmeniu, sprendžiant su 
tokiu sukčiavimu arba netinkamu 
naudojimu susijusius klausimus bei kitus 
vartotojams rūpimus klausimus dėl 
numeracijos.

3. Komisijos prašymu, ETRI su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
nagrinėja ir klausimus, susijusius su 
sukčiavimu naudojant numeracijos 
išteklius arba netinkamu jų naudojimu 
Bendrijoje, ypač kai teikiamos 
tarpvalstybinės paslaugos. Institucija gali 
pateikti nuomonę apie veiksmus, kurių gali 
būti imtasi Bendrijos ar nacionaliniu 
lygmeniu, sprendžiant su tokiu sukčiavimu 
arba netinkamu naudojimu susijusius 
klausimus bei kitus vartotojams rūpimus 
klausimus dėl numeracijos.

Or. en
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 55

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 atitinkamai konsultuoja 
Komisiją, Radijo spektro politikos grupę 
(toliau – RSPG) ir (arba) Radijo spektro 
komitetą (toliau – RSK) klausimais, už 
kuriuos ETRI atsakinga ir kurie turi 
poveikį arba kuriems turi poveikį radijo 
spektro naudojimas elektroniniams 
ryšiams Bendrijoje. ETRI taip pat 
atitinkamai glaudžiai bendradarbiauja su 
RSPG ir RSK.

Or. en
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija gali paprašyti ETRI teikti
konsultacijas RSPG ir RSK dėl pastarųjų
Komisijai teikiamų konsultacijų 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

Pakeitimas 57

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. Komisija gali paprašyti ETRI prisidėti 
prie metinės numatomos radijo dažnių 
klausimų raidos elektroninių ryšių 
sektoriuje ir politikoje ataskaitos, ypač 
nurodant galimus poreikius bei 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos prašymu institucija pagal 
Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 

1. Komisija pagal Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyva) 6a straipsnį gali 
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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.

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 59

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 
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atrenkant įmones, kurioms turėtų būti 
suteikiamos tokios teisės, apribojimas, 
kurio, institucijos nuomone, reikia, 
prireikus deramai atsižvelgiant į 
Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) 7 straipsnyje nustatytus 
principus.

Or. en

Pakeitimas 60

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. Komisija gali paprašyti ETRI paaiškinti
arba papildyti bet kokią pagal 1 dalį 
pateiktą nuomonę per tame prašyme 
nurodytą laikotarpį. 

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Pasiūlymas dėl įmonių atrankos
Institucija pagal Direktyvos 2002/20/EB 
(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;
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(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

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos prašymu institucija pateikia 
Komisijai nuomonę apie naudojimo teisių, 
suteiktų pagal bendras procedūras, 
numatytas Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyva) 6b straipsnyje, 
panaikinimą.

Komisija gali paprašyti ETRI pateikti 
Komisijai, RSPG ar RSK nuomonę apie 
naudojimo teisių, suteiktų pagal bendras 
procedūras, numatytas Direktyvos 
2002/20/EB (Leidimų direktyva) 6b 
straipsnyje, panaikinimą.

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis Išbraukta.
Tinklų ir informacijos saugumas



PE404.717v01-00 38/80 PR\717944LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

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.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

ETRI gali savo iniciatyva teikti Komisijai 
nuomonę 4 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 
1 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 
1 dalyje, 21 ir 22 straipsniuose nurodytais 
klausimais.

Or. en
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Administracinių mokesčių už institucijos 

teikiamas paslaugas rinkimas
1. Komisija nustato administracinius 
mokesčius įmonėms už institucijos 
suteiktas paslaugas, remdamasi 
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 
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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

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Radijo dažnių ir numerių naudojimo 

teisių naudojimo mokesčių ir su bendra 
atrankos procedūra susijusių 

administracinių mokesčių surinkimas ir 
paskirstymas

1. Radijo dažnių ir numerių naudojimo 
teisių naudojimo mokesčių ir su bendra 
atrankos procedūra susijusių 
administracinių mokesčių surinkimas ir 
paskirstymas. 
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 
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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 
nurodytus administracinius mokesčius, jie 
paskirstomi atitinkamoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms pagal 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
pateiktas vertes.

Or. en

Pakeitimas 67

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.

Or. en
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Pakeitimas 68

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, ir

Or. en

Pakeitimas 69

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 NRI
mokymus visais su elektroniniais ryšiais 
susijusiais klausimais. 

Or. en

Pakeitimas 70

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, 

Išbraukta.
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vientisumui ir konfidencialumui, ir 
pateikia tyrimo rezultatus valstybėms 
narėms ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 71

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,
skatindama keistis turima geriausia 
praktika, įskaitant paslaugų gavėjų 
įspėjimo būdus, bei siekdama viešojo ir 
privačiojo sektoriaus iniciatyvų sinergijos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Spektro informacijos registro ir judriojo 

tarptinklinio ryšio duomenų bazės 
valdymas

1. Kad būtų užtikrintos suderintos 
galimybės gauti informaciją apie radijo 
dažnių naudojimą Bendrijoje, visuomenė 
turi galėti naudotis registru, veikiančiu 
kaip bendrasis prieigos taškas ir skirtu 
teikti informaciją apie spektro naudojimą 
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kiekvienoje valstybėje narėje. Informaciją 
apie radijo dažnių naudojimą reguliariai 
teikia valstybės narės, atsižvelgdamos į 
institucijos prašymą šiuo tikslu. Institucija 
yra atsakinga už registro valdymą ir
skelbimą. Į registrą įtraukiama šio 
reglamento priede nurodyta informacija 
bei bet kokia kita institucijos nuomone 
reikalinga informacija. Komisija gali 
patvirtinti įgyvendinimo priemones, kad 
suderintų priedą su technine arba rinkos 
raida. Tos priemonės, kuriomis siekiama 
iš dalies pakeisti neesmines šio 
reglamento nuostatas, priimamos 
laikantis 54 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
procedūros.
2. Institucija yra atsakinga už balso ir 
duomenų paslaugų kainodaros duomenų 
bazės valdymą ir skelbimą judriojo ryšio 
vartotojams, kurie naudojasi tarptinkliniu 
ryšiu Bendrijoje, įskaitant tam tikrais 
atvejais ir specialias išlaidas, susijusias su 
tarptinkliniame tinkle siunčiamais ir 
gaunamais skambučiais atokiuose 
Bendrijos regionuose. Institucija stebi 
tokių kainų pokyčius ir skelbia metinę 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija stebi elektroninių ryšių rinkos 
pokyčius, visų pirma mažmenines 
dažniausiai vartotojų naudojamų produktų 
ir paslaugų kainas. 

1. Komisija gali paprašyti ETRI stebėti
elektroninių ryšių rinkos pokyčius, visų 
pirma mažmenines dažniausiai vartotojų 
naudojamų produktų ir paslaugų kainas. 

Or. en
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Pakeitimas 74

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. ETRI 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. Ši ataskaita pristatoma Europos 
Parlamente, kuris gali nuspręsti pateikti 
nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 75

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. Komisija gali paprašyti ETRI, skelbiant
metinę ataskaitą, pateikti nuomonę apie 
priemones, kurių būtų galima imtis 
sprendžiant problemas, nustatytas vertinant 
1 dalyje nurodytus klausimus. Ši nuomonė 
pristatoma Europos Parlamente.
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Or. en

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucija periodiškai skelbia
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 18 straipsnyje nurodytos 
skaitmeninės interaktyvios televizijos 
paslaugų sąveikos ataskaitą.

4. Komisija gali paprašyti ETRI
periodiškai skelbti Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 18 straipsnyje 
nurodytos skaitmeninės interaktyvios 
televizijos paslaugų sąveikos ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos prašymu 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. 

1. Komisijos prašymu ETRI konsultuoja 
Komisiją ir valstybes nares, kaip gerinti 
elektroninių ryšių paslaugų ir galinių 
įrenginių sąveiką, prieinamumą ir 
naudojimą, ypač kai tai yra tarpvalstybinės 
sąveikos klausimai, atsižvelgiant į 
ypatingus neįgalių galutinių paslaugos 
gavėjų ir vyresnio amžiaus žmonių 
poreikius. 

Or. en
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija ir pagal Direktyvos 
2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų 
direktyva) 33 straipsnio 3 dalį institucijos 
gauta informacija, institucija skelbia 
metinę priemonių, kurių buvo imtasi, kad 
neįgalūs galutiniai paslaugų gavėjai 
turėtų geresnes galimybes naudotis 
elektroninių ryšių paslaugomis ir 
įrenginiais, ataskaitą. Ataskaitoje 
nurodomos priemonės, kurių galima būtų 
imtis Bendrijos arba nacionaliniu 
lygmeniu, kad būtų pagerintas 
prieinamumas. Prireikus institucija gali 
teikti rekomendacijas dėl priemonių, 
kurių būtų galima imtis nacionaliniu 
lygmeniu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos prašymu institucija gali atlikti 
tam tikras papildomas užduotis.

Komisijos prašymu ETRI gali atlikti tam 
tikras papildomas užduotis, dėl kurių 
sutaria visi ETRI nariai.

Or. en
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos organai ETRI organai

Instituciją sudaro: ETRI sudaro:
(a) Administracinė valdyba (a) Reguliavimo valdyba

(b) Reguliavimo valdyba
(c) direktorius (c) generalinis direktorius

(d) vyriausiasis tinklų apsaugos 
pareigūnas
(e) Nuolatinė suinteresuotųjų šalių grupė
(f) Apeliacinė taryba.

(Šis pakeitimas (termino „Administracinė 
valdyba“ pakeitimas terminu 
„Reguliavimo valdyba“ ir termino 
„direktorius“ pakeitimas terminu 
„generalinis direktorius“) taikomas visam 
tekstui. Patvirtinus šį pakeitimą atitinkamai 
reikės pataisyti visą tekstą.)

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

1. Reguliavimo valdybą sudaro po vieną 
narį iš kiekvienos valstybės narės (toks 
narys yra nepriklausomos NRI vadovas 
arba aukšto lygio atstovas, atsakingas už 
kasdienį reguliavimo sistemos taikymą 
valstybėje narėje. NRI paskiria po vieną 
pakaitinį narį iš kiekvienos valstybės 
narės. Komisija iš anksto sutarusi su 



PR\717944LT.doc 49/80 PE404.717v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

vieną kartą. Reguliavimo valdyba dalyvauja stebėtojo 
teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 82

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 pirmininko 
pavaduotoją. Jei pirmininkas negali eiti 
savo pareigų, jį automatiškai pakeičia 
pirmininko pavaduotojas. Pirmininko ir 
pirmininko pavaduotojo kadencija trunka 
vienerius metus pagal rinkimo 
procedūras, kurios nustatytos Darbo 
tvarkos taisyklėse.

Or. en

Pakeitimas 83

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. 

3. Generalinio direktoriaus šaukiami 
Reguliavimo valdybos posėdžiai vyksta 
bent keturis kartus per metus įprastų 
sesijų forma. 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 
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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.

posėdžiuose stebėtojo teisėmis. 
Reguliavimo valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 84

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. 

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vykdydama šiame reglamente 
nustatytus uždavinius, Reguliavimo 
valdyba veikia nepriklausomai ir neprašo 
ir nepriima jokių valstybių narių 
vyriausybių arba kito viešojo arba 
privačiojo subjekto nurodymų.

Or. en
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Sekretoriato paslaugas Reguliavimo 
valdybai teikia ETRI.

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio antraštinė dalis ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Administracinės valdybos užduotys Reguliavimo valdybos užduotys

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

1. Reguliavimo valdyba pagal 25 
straipsnio 2 dalį skiria Pirmininką ir 
Pirmininko pavaduotoją bei pagal [26 
straipsnio 13b dalį] – generalinį 
direktorių. Reguliavimo valdyba priima 
visus sprendimus, susijusius su ETRI
funkcijų vykdymu, kaip nurodyta šio 
reglamento 3 straipsnyje. 

Or. en

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su direktoriumi, 
Administracinė valdyba pagal 31 

Išbraukta.
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straipsnio 2 dalį skiria vyriausiąjį tinklų 
apsaugos pareigūną.

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Administracinė valdyba pagal 27 
straipsnio 1 dalį skiria Reguliavimo 
valdybos narius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 90

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

Pakeitimas 91

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 

5. Pasikonsultavusi su Komisija, iki 
kiekvienų metų rugsėjo 30 d. Reguliavimo
valdyba priima ETRI kitų metų darbo 
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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.

programą ir pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 94

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Administracinė valdyba pagal 47 
straipsnį patvirtina specialias nuostatas dėl 
teisės susipažinti su institucijos 
dokumentais.

10. Reguliavimo valdyba ETRI vardu
pagal 47 straipsnį patvirtina specialias 
nuostatas dėl teisės susipažinti su 
institucijos dokumentais.

Or. en
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Pakeitimas 97

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 
ETRI 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. Europos Parlamentas 
gali paprašyti Reguliavimo valdybos 
pirmininko arba generalinio direktoriaus
ataskaitoje išnagrinėti tam tikrus su ETRI 
veikla susijusius klausimus.

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Administracinė valdyba priima savo
darbo tvarkos taisykles.

12. Reguliavimo valdyba priima ETRI
darbo tvarkos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Administracinė valdyba teikia 
Komisijai nuomonę dėl administracinių 
mokesčių, kuriuos institucija, vykdydama 

Išbraukta.
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savo užduotis, gali imti iš įmonių 16 
straipsnyje nurodytu būdu.

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 13a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a. Reguliavimo valdyba pagal savo 
kompetenciją teikia generaliniam 
direktoriui nuomonę prieš priimant 4–23 
straipsniuose nurodytas nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus. Be to, 
Reguliavimo valdyba teikia patarimus 
generaliniam direktoriui šiam atliekant 
savo užduotis.
(Pakeistas 28 straipsnio 1 dalies tekstas, 
terminą „direktorius“ keičiant terminu 
„generalinis direktorius“.)

Or. en

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 13b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b. Reguliavimo valdyba skiria 
generalinį direktorių. Valdyba priima tokį 
sprendimą trijų ketvirtadalių narių balsų 
dauguma. Generalinis direktorius
nedalyvauja rengiant tokias nuomones ar 
balsuojant dėl jų.

Or. en
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Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 13c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13c. Reguliavimo valdyba pagal 26 
straipsnio 5 dalį ir 30 straipsnio 4 dalį bei 
atsižvelgdama į pagal 37 straipsnį 
parengtą biudžeto projektą tvirtina su 
ETRI veikla susijusią ateinančių metų 
darbo programą.
(Pakeistas 28 straipsnio 3 dalies tekstas, 
terminą „institucija“ keičiant terminu 
„ETRI“.)

Or. en

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 13d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13d. Reguliavimo valdyba tvirtina atskirą 
su reguliavimo veikla susijusią metinės 
ataskaitos dalį, kaip nurodyta 26 
straipsnio 11 dalyje ir 30 straipsnio 9 
dalyje.
(28 straipsnio 4 dalies tekstas.)

Or. en
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Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Reguliavimo valdyba

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.
2. Direktorius yra Reguliavimo valdybos 
pirmininkas.
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.
4. Reguliavimo valdyba sprendimus 
priima paprasta narių balsų dauguma. 
Kiekvienas narys ar pakaitinis atstovas, 
išskyrus direktorių ir Komisijos atstovą, 
turi po vieną balsą.
5. Reguliavimo valdyba priima savo darbo 
tvarkos taisykles.
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.
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7. Sekretoriato paslaugas Reguliavimo 
valdybai teikia institucija.

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Reguliavimo 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.
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.
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.

(28 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys įtrauktos į 
atitinkamai 26 straipsnio 13a, 13c, ir 13d 
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dalis.)

Or. en

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio antraštinė dalis ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktorius Generalinis 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. ETRI vadovauja generalinis direktorius, 
kuris savarankiškai atlieka savo pareigas.
Generalinis direktorius nesiekia gauti ir 
nepriima jokios vyriausybės ar jokios kitos 
įstaigos nurodymų.

Or. en

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Prieš paskiriant direktoriumi, 
Administracinės valdybos atrinktas 
kandidatas gali būti pakviestas padaryti 
pareiškimą kompetentingame Europos 
Parlamento komitete ir atsakyti į komiteto 
narių klausimus.

2. Generalinį direktorių skiria 
Reguliavimo valdyba, atsižvelgdama į 
nuopelnus, sugebėjimus ir patirtį 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų srityje. 
Prieš paskiriant direktoriumi Reguliavimo 
valdybos atrinktą kandidatą, dėl jo 
neįpareigojančią nuomonę gali pareikšti 
Europos Parlamentas ir Komisija. Šiuo 
tikslu kandidatas pakviečiamas padaryti 
pareiškimą kompetentingame Europos 
Parlamento komitete ir atsakyti į komiteto 
narių klausimus.
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Or. en

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies 1 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, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
tai gali būti pateisinama ETRI užduotimis 
ir reikalavimais, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė 
valdyba, pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba. Administracinė valdyba priima 
sprendimą trijų ketvirtadalių narių balsų 
dauguma.

5. Generalinį direktorių nušalinti nuo 
pareigų savo sprendimu gali tik 
Reguliavimo valdyba, atsižvelgdama į 
Europos Parlamento nuomonę. 
Reguliavimo valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. en
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Pakeitimas 110

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 nustato 
Reguliavimo valdybos darbotvarkę. Jis 
Reguliavimo valdybos darbe dalyvauja be 
teisės balsuoti.

Or. en

Pakeitimas 111

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 įgyvendinimą; 
patarimus jam teikia Reguliavimo valdyba.

Or. en

Pakeitimas 112

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 konsultavimo veiklos ir finansinių 
bei administracinių reikalų dalis.
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Or. en

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Vyriausiasis tinklų apsaugos pareigūnas

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.
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Or. en

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis Išbraukta.
Nuolatinė suinteresuotųjų šalių grupė

1. Vyriausiasis tinklų apsaugos 
pareigūnas įsteigia Nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
ekspertų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, visų pirma, 
informacijos ir ryšių technologijų 
pramonei, vartotojų grupėms ir 
akademiniams ekspertams tinklų ir 
informacijos saugumo srityje. 
Konsultuodamasis su direktoriumi, jis 
nustato procedūras, visų pirma susijusias 
su grupės narių skaičiumi, sudėtimi, 
narių skyrimu ir veikla.
2. Grupei pirmininkauja vyriausiasis 
tinklų apsaugos pareigūnas. Jos narių 
kadencijos trukmė yra dveji su puse metų. 
Grupės nariai negali būti Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos nariai.
3. Komisijos atstovai turi teisę dalyvauti 
grupės posėdžiuose ir jos veikloje.
4. Grupė gali patarti vyriausiajam tinklų 
apsaugos pareigūnui jam vykdant pagal šį 
reglamentą nustatytas pareigas, rengiant 
atitinkamų institucijos darbo programos 
dalių pasiūlymą ir užtikrinant ryšius su 
suinteresuotosiomis šalimis visais su 
darbo programa susijusiais klausimais.

Or. en
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Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Apeliacinė taryba

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.
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Jei dėl vienos iš pirmoje pastraipoje 
paminėtų priežasčių ar kurios nors kitos 
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

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.
Skundai

1. Apeliacinė taryba yra atsakinga už 
sprendimų dėl su sprendimais arba 
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priemonėmis, kurių 8 straipsnio 1 dalies 
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 
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tvarkos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis Išbraukta.
Ieškinių pateikimas Pirmosios instancijos 

teismui ir Teisingumo Teismui
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
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Pakeitimas 118

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 pagal 
2006 m. gegužės 6 d. tarpinstitucinį 
susitarimą;

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

(b) du trečdalius ETRI metinio 
finansavimo tiesiogiai įneša NRI. 
Valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, 
kad NRI bus suteiktas tinkamas 
finansavimas ir skirti žmogiškieji ištekliai 
užtikrinti joms ETRI paskirtas užduotis 
bei užtikrinti pastarosios tinkamą 
finansavimą. Valstybės narės turėtų 
nurodyti biudžeto eilutę, kurią NRI nuo 
tol naudos suteikti 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.

Or. en
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Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įmonės, teikiančios elektroninių ryšių 
tinklus ir paslaugas, teikia visą informaciją, 
įskaitant finansinę informaciją, kurios 
prašo institucija, kad galėtų vykdyti šiame 
reglamente nustatytas savo užduotis. 
Įmonės teikia informaciją nedelsdamos, kai 
gauna prašymą, ir laikydamosi institucijos
reikalaujamų terminų ir išsamumo. 
Institucija nurodo priežastis, 
pagrindžiančias informacijos prašymą.

1. Įmonės, teikiančios elektroninių ryšių 
tinklus ir paslaugas, teikia visą informaciją, 
įskaitant finansinę informaciją, kurios 
prašo ETRI, kad galėtų vykdyti šiame 
reglamente nustatytas savo užduotis. 
Įmonės teikia informaciją nedelsdamos, kai 
gauna prašymą, ir laikydamosi ETRI
reikalaujamų terminų ir išsamumo. 
Komisija gali paprašyti ETRI nurodyti
priežastis, pagrindžiančias informacijos 
prašymą.

Or. en

Pakeitimas 120

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.

ETRI, ketindama pateikti nuomonę pagal 
šio reglamento nuostatas, konsultuojasi, kai 
tinkama, su suinteresuotosiomis šalimis ir 
suteikia joms galimybę per pagrįstą 
laikotarpį pateikti pastabas apie nuomonės
projektą. Išskyrus atvejus, kai informacija 
yra konfidenciali, ETRI viešai skelbia 
konsultacijų procedūros rezultatus. 

Or. en
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Pakeitimas 121

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.

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

Or. en

Pakeitimas 122

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. Kai baudos skiriamos pagal šį straipsnį, 
Komisija skelbia tokių įmonių 
pavadinimus ir skiriamų baudų priežastis.

Or. en

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos darbuotojai, įskaitant 
direktorių, vyriausiąjį tinklų apsaugos 
pareigūną ir valstybių narių laikinai 
deleguotus pareigūnus, pateikia 
įsipareigojimų deklaraciją ir interesų 
deklaraciją, kurioje nurodo, jog neturi jokių 
tiesioginių arba netiesioginių interesų, 

ETRI darbuotojai, įskaitant Reguliavimo 
valdybą ir ETRI generalinį direktorių,
pateikia metinę įsipareigojimų deklaraciją 
ir interesų deklaraciją, kurioje nurodo, jog 
neturi jokių tiesioginių arba netiesioginių 
interesų, kurie galėtų būti laikomi 
pažeidžiančiais jų nepriklausomumą. 
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kurie galėtų būti laikomi pažeidžiančiais jų 
nepriklausomumą. Tokios deklaracijos 
pateikiamos raštu.

Tokios deklaracijos pateikiamos raštu.

Or. en

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija užtikrina, kad visuomenei ir 
bet kurioms suinteresuotosioms šalims 
prireikus būtų pateikiama objektyvi, 
patikima ir lengvai gaunama informacija, 
ypač susijusi su institucijos darbo 
rezultatais. Institucija taip pat nuolat viešai 
skelbia direktoriaus ir valstybių narių 
laikinai deleguotų pareigūnų pateiktas 
interesų deklaracijas ir ekspertų interesų 
deklaracijas.

2. ETRI užtikrina, kad visuomenei ir bet 
kurioms suinteresuotosioms šalims 
prireikus būtų pateikiama objektyvi, 
patikima ir lengvai gaunama informacija, 
ypač susijusi su institucijos darbo 
rezultatais. Institucija taip pat nuolat viešai 
skelbia Reguliavimo valdybos narių ir 
generalinio direktoriaus interesų 
deklaracijas.

Or. en

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucijos valdybų ir tarybos nariams, 
direktoriui, išorės ekspertams, institucijos
darbuotojams, įskaitant valstybių narių 
laikinai deleguotus pareigūnus, net ir tuo 
atveju, jei jie baigė eiti pareigas, taikomi 
konfidencialumo reikalavimai pagal 
Sutarties 287 straipsnį.

2. ETRI Reguliavimo valdybos nariams, 
generaliniam direktoriui, išorės 
ekspertams, ETRI darbuotojams, net ir tuo 
atveju, jei jie baigė eiti pareigas, taikomi 
konfidencialumo reikalavimai pagal 
Sutarties 287 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 126

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 127

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. ETRI darbuotojams 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.

Or. en
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Pakeitimas 128

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos veikloje gali dalyvauti Europos 
šalys, kurios su Bendrija yra sudariusios
susitarimus, kuriais tokios šalys priėmė ir 
taiko Bendrijos teisės aktus šio reglamento 
taikymo srityje. Laikantis atitinkamų šių 
susitarimų nuostatų, nustatoma tvarka, 
nurodant išsamias šių šalių dalyvavimo 
institucijos darbe taisykles, visų pirma dėl 
tokio dalyvavimo pobūdžio ir masto. Ši 
tvarka visų pirma apima nuostatas dėl 
finansinių įnašų ir darbuotojų. Jose gali 
būti numatytas atstovavimas Reguliavimo 
valdyboje be balsavimo teisės.

ETRI veikloje gali dalyvauti Europos 
šalys, kurios su Bendrija yra sudariusios 
susitarimus, kuriais tokios šalys priėmė ir 
taiko Bendrijos teisės aktus šio reglamento 
taikymo srityje. Laikantis atitinkamų šių 
susitarimų nuostatų, nustatoma tvarka, 
nurodant išsamias šių šalių dalyvavimo 
ETRI darbe taisykles, visų pirma dėl tokio 
dalyvavimo pobūdžio ir masto. Po 
Reguliavimo valdybos sprendimo, šioje
tvarkoje gali būti numatytas atstovavimas 
Reguliavimo valdybos posėdžiuose be 
balsavimo teisės.

Or. en
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Pakeitimas 130

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 bendrąją ETRI
veikloje įgytos patirties 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 ir bet kokie susiję 
pasiūlymai siunčiami Europos Parlamentui 
ir Tarybai. Europos Parlamentas pateikia 
nuomonę dėl Komisijos ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

56 straipsnis Išbraukta.
Pereinamojo laikotarpio nuostatos

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 
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institucijai ir toks perdavimas įsigalioja tą 
dieną.

Or. en

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po penkerių metų nuo veiklos pradžios
ETRI nustoja veikusi, nebent Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija nustatys, 
kad rinkos sąlygos dar tiek nepasikeitė, 
kad nebereikėtų reguliuotojų institucijos.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindiniai faktai: pagrindų programos

Pirmas 2001 m. Komisijos pagrindų pasiūlymas buvo parengtas atsižvelgiant į Europos planą 
pradėti liberalizuoti Europos telekomunikacijų rinką. Atvėrus ir pertvarkius rinką, Europoje 
buvo sudarytos galimybės veikti rinkos struktūroms, kurios geriau panaudojo naujovių ir 
konkurencingos rinkos vystymo galimybes komunikacijų rinkoje. Po aštuonerių metų vykdant 
peržiūrą siekiama iš naujo įvertinti tai, kas pasiekta per šį laikotarpį, kritiškai išnagrinėti, ar 
sėkmingai ES reguliavimo bazė remia perėjimą prie konkurencingos ir integruotos rinkos ir, 
reikalui esant, pasiūlyti naujų minčių ar politikos krypčių.

Kalbant apskritai, didesnė konkurencija sektoriuje tapo pagrindiniu investicijų ir naujovių 
varikliu. Pastangos davė naudos, o liberalizavimo poveikis yra labai teigiamas – matomas 
augimas, kuriamos naujos darbo vietos, atsiranda naujų ekonominių ir socialinių galimybių. 
Šiandien telekomunikacijų paslaugų sektorius yra sparčiai augantis aukštos technologijos 
sektorius, kuriame diegiamos naujovės, yra aukštas investicijų ir produktyvumo lygis, o 
vidutinis pelnas dažnai viršija ne finansinio verslo ekonomikos vidurkį. Ši rinka yra labai 
svarbi ne finansinio verslo ekonomikos dalis – Eurostatas teigia, kad ši rinka 2005 m. sudarė 
vidutiniškai 3,5 proc. pridėtinės vertės ES 27 valstybėse narėse.

Kalbant apie konkurenciją konkurentų atžvilgiu, investicijos šiame sektoriuje viršijo 2005 m. 
investicijas JAV ir Azijos Ramiojo vandenyno regione. Tais metais Europos elektroninių 
komunikacijų paslaugų rinka siekė 273 mlrd. eurų. Vartotojai pajuto konkurencijos poveikį:
dėl konkurencijos tarp telekomunikacijų operatorių per pastaruosius 20 metų sumažėjo 
skambinimo kaina. 2000 – 2006 m. laikotarpiu ES vidutinis mokestis už trijų minučių 
skambutį sumažėjo 65 proc., o dešimties minučių pokalbio kaina sumažėjo 74 proc.

Nors liberalizavimas iki šiol vyko sėkmingai, mums vis dar tenka atsakomybė užtikrinti, kad 
būdami politikos formuotojais ir toliau mūsų bendrovėms sudarytume kuo palankesnes 
sąlygas, ypač atsižvelgiant į mūsų siekį įdiegti Europoje žinių ekonomiką ir į tai, kad 
telekomunikacijos yra labai svarbios siekiant šio tikslo. Negalime užmigti ant laurų. Vis dar 
yra kliūčių, trukdančių sukurti integruotą rinką. Yra neišspręstų tarptautinių klausimų ir 
skirtumų tarp valstybių narių, susijusių su prieiga prie plačiajuosčio ryšio, skaitmeninių 
technologijų diegimu ir paslaugomis. Norėdami užtikrinti visapusiškai bendrą rinką, 
privalome išspręsti šiuos klausimus.

Komisijos pasiūlymas dėl EERRI: pagrindinės problemos

Vykdydama Europos telekomunikacijų sistemos peržiūrą, Komisija pasiūlė įsteigti Europos 
elektroninių ryšių rinkos instituciją (EERRI) (COM(2007)0699; 2007/0249(COD)). Pranešėja 
mano, kad nors pasiūlymo idėja yra gera, pačiame pasiūlyme slypi keletas sunkumų. 
Komisijos pasiūlyme matyti ketinimas pagerinti bendrąją rinką. Tačiau šie su EERRI susiję 
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pasiūlymai gali, priešingai, apsunkinti Europos konkurenciją padidinant biurokratinę naštą ir 
tokiu būdu prieštaraujant Europos Komisijos siekiui įdiegti geresnį reglamentavimą, kurį 
viešai inicijuoja Pirmininkas J.M Barroso. Be to, tai taip pat prieštarauja subsidiarumo 
principams, nes iš valstybių narių ir jų veikiančių NRI atimami įgaliojimai. Siūloma 
institucija būtų be reikalo atitolinta nuo pačių rinkų, kurias ji turi reguliuoti, ir veiktų atskirai 
nuo tų, kurie išmano kasdieninius šių rinkų klausimus. Siūlomos institucijos įkūrimas ir 
veikimas prieštarauja ilgalaikiam tikslui pakeisti ex-ante reguliavimą konkurencine teise ir dėl 
to reguliavimo aiškumas sumažėtų, o Europos reglamentavimas taptų ne toks nuspėjamas. 
Labai sunku suvokti siūlymą dėl susiliejimo su ENISA. Tiesą pasakius, ENISA suliejimas su 
EERRI tiktai susilpnintų pastarosios funkcionavimą. Komisija neketina sutaupyti 
administravimo išlaidų, ir toks suliejimas tik pakenktų pagrindiniam agentūros darbo tikslui, 
nes būtų užkrautos nesusijusios su ENISA problemos.

Grįžti į pradžią: ETRI

Pranešėja mano, kad mums nereikėtų skubėti atsisakyti teigiamų Europos elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų reguliavimo institucijų grupės (ERG) savybių, nors pažymi, kad šiai
institucijai reikia tam tikrų reformų, kad ji galėtų toliau veikti. Pranešėja pažymi, kad 
Komisijos pasiūlyme dėl EERRI yra keletas sprendimo būdų, tačiau pranešėja mano, kad 
nereikia kurti gremėzdiškos Europos agentūros. Todėl pranešėja siūlo įsteigti ETRI (Europos 
telekomunikacijų reguliuotojų instituciją), kuriai tektų daugelis EERRI funkcijų, tačiau 
nereikėtų steigti didelės agentūros, o visas darbas būtų grindžiamas gera ERG praktika ir būtų 
pagerintas pastarosios institucijos veikimas bei darbo metodai, sustiprintas Komisijos 
įpareigojimas konsultuotis su šia nauja institucija ir kuo išsamiau atsižvelgti į jos nuomonę.
EB sutarties 95 straipsniu grindžiamas ETRI įsteigimas leistų įtvirtinti šiandieninę ERG 
Europos teisėje kaip oficialią patariamąją instituciją, kurios funkcijos ir atsakomybė būtų
aiškiai jai priskirti reglamentu. Tai ETRI suteiktų didesnį efektyvumą ir teisėtumą palyginti su 
dabartiniu, nes būtų užtikrintas veiksmingas nacionalinių reguliavimo institucijų (NRI) 
dalyvavimas ir neįkainojamos jų patirties panaudojimas.

Ką darytų ETRI?

ETRI būtų nepriklausoma ekspertė ir Komisijos patarėja ir išliktų nepriklausoma nuo valdžios 
ir verslo. Kaip ir EERRI, ETRI veiktų kaip pagrindinė patariamoji Komisijos įstaiga, tačiau 
ETRI teiktų patarimus ir atskiroms NRI, siekiant skatinti nuoseklų reguliavimo taikymą visoje
Europos Sąjungoje. ETRI reikštų savo nuomonę laisvai ir nebūtinai tik tuomet, kai to paprašo 
Komisija, bei toliau plėtotų šiandienines ERG išsamias bendras pozicijas dėl prioritetų rinkų, 
kurtų suderinamumo programą, kuri sektų NRI veiksmus ir nustatytų visus nepateisinamus 
nukrypimus.

Dabartinis subsidiarumo principu pagrįstas suderinimas turi ypatingą priežastį būti būtent 
toks, nes vidaus rinka yra vis dar sudaryta iš daugelio įvairių sudėtinių rinkų, turinčių savo 
ypatybes ir savo dinamiką. Todėl sanglauda reglamentavimo intervencijoje iš tiesų reiškia ne 
ką kita, kaip užtikrinimą, kad reglamentas taikomas proporcingai, o tam tikroje vietoje ir tam 
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tikru metu atsirandančius specialius konkurencijos klausimus sprendžia NRI, kurios tai 
geriausiai ir daro.

Be jokios abejonės ENISA uždaviniai nebūtų įtraukti į ETRI kompetenciją, ne vien tik dėl to, 
kad abiejų institucijų atsakomybė nėra visiškai vienoda, bet ypač dėl to, kad toks įtraukimas 
pakenktų ETRI nepriklausomybei.

Įvairių NRI spektro politika, sudėtis ir kompetencijos skiriasi priklausomai nuo valstybės 
narės, nes ne visos NRI turi kompetencijas šioje srityje. Dėl to Radijo spektro politikos grupė 
ir Radijo spektro komitetas turėtų tęsti savo užduotis ir nors ETRI nebus skirtas vadovaujantis 
Europos spektro politikos vaidmuo, vis tiek turi būti sukurta šių veikiančių institucijų artimo 
bendradarbiavimo sistema, pagal kurią ETRI galėtų patarti Komisijai, jei reikia, dėl įmonių
atrankos, kurioms suteikiamos teisės naudoti radijo dažnius ir skaičius, Europos licencijų 
suteikimo proceso metu.

Struktūra ir personalas

ETRI veiks skaidriai ir bus visiškai atskaitinga atitinkamoms Europos institucijoms. ETRI, 
kaip ir dabartinė ERG, bus sudaryta iš visų valstybių narių NRI atstovų. ETRI struktūra bus 
daug paprastesnė nei EERRI, tačiau ETRI turės savo personalą, kad būtų užtikrinta 
nepriklausomybė nuo Komisijos ir valstybių narių.
Reguliavimo valdybą sudarys 27 NRI atstovai. Siekiant padidinti NRI atskaitomybę, 
skaidrumą ir matomumą, bus įsteigtos generalinio direktoriaus pareigos. Europos Parlamentas 
galėtų pakviesti direktorių dalyvauti diskusijose ir informuoti Parlamento narius apie ETRI 
nuveiktą darbą ir pažangą. Direktorius taip pat suteiktų naujausią informaciją apie Europos 
elektroninių ryšių rinkos pokyčius.

Finansavimas ir skaidrumas

ETRI finansuojama taip: trečdalis biudžeto skiriama iš Bendrijos biudžeto, o kiti du trečdaliai 
– iš nacionalinių reguliavimo institucijų. Visose valstybėse narėse būtų patvirtintos nuostatos, 
kad NRI privalo gauti pakankamą finansavimą, kuris leistų tinkamai prisidėti prie ETRI 
finansavimo. Tokio biudžeto formavimo pagrindinė priežastis ta, kad trečdalis Bendrijos 
biudžeto užtikrins, jog ETRI yra įtvirtinta Bendrijos sistemoje ir tuo pačiu toks minimalus 
Bendrijos indėlis leis ETRI atsisakyti Europos agentūros savybių, kurios pavojai aptarti 
anksčiau. ETRI įtvirtinimas Bendrijos sistemoje užtikrins atskaitomybę ir skaidrumą. 
Norėdama gauti Europos Bendrijų finansavimą, ETRI turės atitikti tam tikrus Europos 
reikalavimus bei savo finansuotojams turės atsiskaityti už išlaidas. Bendras finansavimas 
leidžia geriau užtikrinti ETRI nepriklausomybę ir veiksmingumą už tą, kurį dabar turi ERG, 
bei skatina NRI teikti kokybišką pagalbą, nes pačios NRI prisideda prie ETRI finansavimo.

Atskaitomybė

Kaip jau minėta, ETRI privalės atsiskaityti už savo veiklą. ETRI pateiks išsamią metinę savo 
veiklos ataskaitą, kuri bus skelbiama viešai. ETRI sąskaitas tikrins Biudžeto kontrolės 
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komitetas. Siekiant užtikrinti skaidrumą, generalinis direktorius pateiks metinę savo interesų 
ataskaitą. Nors generalinį direktorių rinks Reguliavimo valdyba, šį procesą taip pat prižiūrės 
Europos Komisija ir Europos Parlamentas, kuriam skiriamas uždavinys pateikti 
neįpareigojančią nuomonę dėl siūlomo kandidato. Be to, Europos Parlamentas galės 
pareikalauti, kad generalinis direktorius ir (arba) bet kuris kitas Reguliavimo valdybos narys 
pateiktų Europos Parlamentui informaciją arba atvyktų į klausymus.

Aiški misija – aiškus laikotarpis

Nereikėtų pamiršti, kad institucija bus reikalinga tik laikinai. ETRI būtų perinamoji 
institucija, kuri veiktų tol, kol konkurencijos teisė ir rinka pasiektų ribą, kai nebereikės ex-
ante reglamento. Atsižvelgiant į tai, kad ši įstaiga veiks trumpą laiką, protingiau būtų laikytis 
ETRI modelio, o ne Komisijos siūlomo didžiulio aparato – EERRI. Neturi likti jokių abejonių 
ir dėl institucijos misijos. Turi būti visiškai aišku, kad institucija turi vienintelį tikslą – sukurti 
puikias sąlygas telekomunikacijų rinkai, kad ji kuo greičiau imtų veikti vien tik pagal bendrą 
konkurencijos įstatymą.


