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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl nuomonės dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro 
vertinimo ataskaitos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į nuomonę dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ir Biuro vertinimo ataskaitos (SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI)),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi EERRI buvo sukurta siekiant prisidėti prie techninių ir politinių gairių rengimo 
baigiant kurti vidaus rinką;

B. kadangi vertinimo ataskaitoje pažymimas ir pripažįstamas EERRI ir EERRI biuro 
vertingumas, visų pirma 7 ir 7a straipsniuose nustatytų procedūrų požiūriu, taip pat tinklo 
neutralumo bei tarptautinio tarptinklinio ryšio (angl. roaming) srityse;

C. kadangi nuo EERRI ir EERRI biuro įsteigimo praėjo nedaug laiko;

D. kadangi principu „iš apačios į viršų“ užtikrinama, kad būtų palaikomas atgalinis ryšys su 
nacionalinėmis rinkomis;

E. kadangi nacionalinės aplinkybės gali apsunkinti bendrųjų pozicijų nustatymą, todėl gali 
būti sunkiau pasiekti susitarimą ir gali susilpnėti ES vidaus rinkai skirtas požiūris;

F. kadangi pastarojo meto iniciatyvos (visų pirma susijusios su išlaidų peržiūros procesais), 
kurių imtasi nacionaliniu lygmeniu, galėtų sutrikdyti nepriklausomumo principo 
įgyvendinimą;

G. kadangi nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI) yra nevienalytės, nes kartais turi itin 
skirtingus įgaliojimus savo buveinės šalyse, kai kurios vykdo užduotis, susijusias tik su 
rinkos reguliavimu, o kitos – susijusias ne tik su rinkos reguliavimu, bet ir tinklo 
saugumu, privatumu, domenų registrais, spektro bei vartotojų paslaugomis ir kt.; 

H. kadangi šiuo metu EERRI biuras gali būti naudojamas neoptimaliai;

I. kadangi EERRI biuras yra Rygoje, Latvijoje, o Briuselyje priimama dauguma svarbių 
reguliavimo sprendimų;

J. kadangi kai kurios kitose šalyse įsteigtos Bendrijos agentūros taip pat turi pagalbinį skyrių 
Briuselyje;
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K. kadangi dauguma ekspertų darbo grupės susitikimų vyko Briuselyje arba juos rengė NRI;

L. kadangi nauda vartotojams yra vienas iš pagrindinių elektroninių ryšių vidaus rinkos 
tikslų;

M. kadangi EERRI Europos lygmeniu priimami sprendimai turėtų sukurti ES pridėtinę vertę;

1. mano, kad vertinimo ataskaita iš esmės yra tinkama ir suderinta;

2. mano, kad dar galima tobulinti EERRI ir EERRI biuro veiklą;

3. mano, kad NRI atlieka svarbų vaidmenį reguliavimo sistemoje, nes nacionalinės rinkos 
turi nekintamų skirtumų, susijusių su tinklo topologija, jos taip pat skiriasi pagal vartotojų 
paklausos tendencijas, demografiją ir kt.;

4. mano, kad EERRI atlieka lemiamą vaidmenį reguliavimo sistemoje kaip subjektas, kurio 
užduotis – derinti nacionalinius faktinius ir reguliavimo skirtumus siekiant baigti kurti 
elektroninių ryšių vidaus rinką;

5. rekomenduoja stiprinti EERRI vaidmenį siekiant palengvinti bendrųjų pozicijų nustatymą, 
kad būtų galima sutvirtinti į vidaus rinką orientuotą požiūrį;

6. mano, jog, visapusiškai suderinus užduotis, NRI atliekamas tarp valstybių narių, kad jos 
visos turėtų kompetenciją visais aspektais, tiesiogiai susijusiais su elektroninių ryšių 
vidaus rinka, galima būtų prisidėti prie geresnio EERRI veikimo;

7. ragina valstybes nares užtikrinti, kad NRI nepriklausomumas būtų stiprinamas, o ne 
silpninamas;

8. mano, kad EERRI ir EERRI biuro funkcijos bei struktūra turėtų būti keičiamos, 
atsižvelgiant į elektroninių ryšių vidaus rinkos kūrimo užbaigimo lygį;

9. laikosi nuomonės, kad sunku įvertinti, kuriai įstaigai ar institucijai EERRI yra atskaitinga 
ir už ką ji turėtų būti atsakinga;

10. rekomenduoja, kad EERRI stiprintų savo vidaus atskaitomybę, metinėje darbo programoje 
aiškiai nurodydama savo tikslus, taip pat metinėje ataskaitoje nurodytų savo laimėjimus 
bei pažangą, pasiektą įgyvendinant šiuos tikslus; 

11. mano, jog EERRI turėtų turėti daugiau galimybių priimti strateginius sprendimus, kad 
sprendimų priėmimo procesas būtų labiau pagrįstas principu „iš viršaus į apačią“;

12. rekomenduoja stiprinti jau pripažintą EERRI atstovavimą Briuselyje;

13. mano, kad EERRI biuro būstinės vieta gali būti kliūtis atliekant kasdienį darbą, 
elektroninių ryšių klausimu vykdomą Europos institucijose, tai itin svarbu EERRI ir tai 
kliudo veiksmingai naudotis EERRI biuru;

14. mano, kad EERRI biuro paskirtis turėtų būti persvarstyta ir tiksliau apibrėžta;
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15. rekomenduoja atlikti būtinus pakeitimus, kad EERRI biurui būtų sudarytos sąlygos 
veiksmingiau ir naudingiau remti EERRI atliekamą reikšmingą darbą, užuot teikus vien 
administracinę pagalbą;

16. mano, kad EERRI biuro būstinės vieta nesuteikia EERRI pridėtinės vertės;

17. mano, jog reikalingas didesnis konsolidavimas, siekiant užtikrinti, kad veiklos vykdytojai 
galėtų visapusiškiau pasinaudoti masto ekonomija, taip pat mano, kad EERRI šiame 
procese turėtų atlikti svarbų vaidmenį;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šio dokumento tikslas – bendrais bruožais pateikti pirminę pranešėjo nuomonę dėl EERRI ir 
EERRI biuro vertinimo (SWD(2013) 152), siekiant šiuo klausimu paskatinti svarstymus ir 
diskusijas, kad būtų galima parengti suderintą pranešimą.

Apskritai, pranešėjo nuomone, EERRI tinkamai vykdo savo veiklą. Atrodo, kad EERRI (ir 
pirmiau veikusios institucijos) laipsniškai stiprino nacionalinių reguliavimo institucijų 
tarpusavio pasitikėjimą, padėdamos veiksmingai siekti EERRI tikslų. Tačiau tai neturėtų 
kliudyti diskutuoti dėl galimybės sudaryti platesnių užmojų ir į vidaus rinką orientuotų tikslų, 
susijusių su EERRI ir EERRI struktūra, rinkinį. Kita vertus, regis, kyla tam tikrų problemų dėl 
paties EERRI biuro, taip pat EERRI ir Biuro santykių.

Viena vertus, vertinimo ataskaitoje pažymimas ir pripažįstamas EERRI ir EERRI biuro 
vertingumas nuo pat jų įsteigimo 2009 m., visų pirma vertinant 7 ir 7a straipsniuose nustatytų 
procedūrų požiūriu, taip pat tinklo neutralumo bei tarptautinio tarptinklinio ryšio srityse.

Kita vertus, vertinime taip pat pažymima, kad EERRI veiklą dar galima tobulinti. Toks 
pasiūlymas gali būti teikiamas dėl to, kad nuo EERRI įsteigimo praėjo nedaug laiko 
(institucija buvo įsteigta atlikus naujausią elektroninių ryšių reguliavimo sistemos 
persvarstymą), tačiau atrodo, jog dar galima apsvarstyti keletą kitų struktūrinių aspektų, visų 
pirma atsižvelgiant į tai, kad bus atliekamas kitas visa apimantis elektroninių ryšių sistemos 
persvarstymas.

Tobulinimo galimybės

Nepriklausomumas ir galimas nacionalinių ir ES interesų konfliktas

Remiantis vertinimo ataskaita, „EERRI nepriklausomas vaidmuo vis dar yra abejotinas“.

EERRI nepriklausomumas vertinamas a) ES institucijų, b) NRI ir c) valstybių narių (NRI 
nacionalinės nepriklausomybės) atžvilgiu.

Atrodo, kad nepriklausomumas nuo ES institucijų jau yra užtikrintas. Tačiau pagrindas, 
kuriuo remiantis šis nepriklausomumas užtikrinamas, ko gero, yra tas pats, kuris kelia 
abejonių dėl nepriklausomumo nuo NRI (o per šias institucijas – nuo valstybių narių), nes pati 
EERRI yra sudaryta iš NRI. Nors „visoje savo veikloje EERRI siekia tokių pat tikslų, kurie 
<…> nustatyti nacionalinėms reguliavimo institucijoms (NRI)”, tiesa ir tai, kad EERRI, 
spręsdama problemas, pateikia ES masto požiūrį: ji „prisideda prie elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų vidaus rinkos<...> veikimo gerinimo siekdama užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių 
ES reguliavimo sistemos taikymą“. Todėl kyla klausimas dėl galimo NRI vaidmens 
nacionalinėse rinkose ir EERRI vaidmens vidaus rinkoje konflikto. Principas „iš apačios į 
viršų“ turi tam tikrų privalumų, nes juo užtikrinamas atgalinis ryšys su nacionalinėmis 
rinkomis; lankstumas suteikia galimybę NRI atsižvelgti į nacionalines aplinkybes. Ir 
priešingai, nacionalinės aplinkybės gali sukelti sunkumų, kai siekiama sutarimo apibrėžiant 
bendrąją poziciją, ir susilpninti vienareikšmį ES į bendrąją rinką orientuotą požiūrį. Neseniai 
nacionaliniu lygmeniu imtasi iniciatyvų (visų pirma susijusių su išlaidų peržiūros procesu), 
kurios galėtų pakenkti nepriklausomumo principo įgyvendinimui.
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Atskaitomybė

Už ką EERRI turėtų būti atsakinga? EERRI turėtų pateikti savo argumentus, susijusius su 
svarbiausiomis temomis, apibrėžti prioritetus ir patarti ES institucijoms dėl bendrosios rinkos 
derinimo. Vertinimo ataskaitoje teigiama, kad EERRI atskaitinga už savo tikslus, siūloma, 
kad ji nurodytų savo įsipareigojimus kitiems metams, taip pat metinėje ataskaitoje pateiktų 
išsamią informaciją apie savo laimėjimus.

Būstinės vieta

EERRI biuro būstinės vieta gali būti kliūtis Europos institucijose atliekant kasdienį darbą 
elektroninių ryšių klausimais, kuris itin svarbus EERRI.

Metodai

Pranešimo projekte dėl nuomonės dėl EERRI ir EERRI biuro vertinimo ataskaitos gali būti 
svarstomi du pagrindiniai metodai.

Statinis metodas

Jei manome, kad esama EERRI struktūra yra gerai apibrėžta, sėkmingai veikianti ir nereikia 
jos iš esmės keisti, tokiu atveju galime spręsti tik klausimus, kurie, mūsų manymu, galėtų būti 
laipsniškai tobulinami, nekeičiant esamos struktūros. Iš esmės tokie patobulinimai būtų 
trūkumų šalinimas, pvz., patikslinant EERRI biuro naudojimo galimybes, jo funkcijas, 
susijusias su vidaus ir išorės ryšiais, taip pat EERRI vaidmenį sprendžiant tam tikrus 
klausimus.

Evoliucinis metodas

Šis metodas būtų taikomas tuo atveju, jei manome, kad esama EERRI struktūra yra sėkmingai 
veikianti, bet ji galėtų būti geriau apibrėžta. Tokiu atveju nuomonėje galima būtų pasiūlyti kai 
kuriuos pakeitimus, iš esmės nekeičiant pagrindų. Tai galima būtų išspręsti suteikiant daugiau 
galimybių reguliavimo institucijoms priimti strateginius sprendimus, kad sprendimų 
priėmimo procesas būtų labiau pagrįstas principu „iš viršaus į apačią“, ir stiprinti jau įprastą 
EERRI atstovavimą Briuselyje.

Abiem atvejais keliamas EERRI biuro klausimas, įskaitant jo vaidmenį, veiksmingumą ir 
būstinę. Vertinime pabrėžiama, kad Biuro vaidmuo lieka neaiškus: jis tik teikia administracinę 
pagalbą ar prisiima svarbesnį vaidmenį rengiant EERRI darbus ir juos atliekant. Šis klausimas 
yra struktūrinis – Biuro vaidmuo apibrėžtas EERRI reglamente – ir kartu praktinis, nes atrodo, 
kad jis yra glaudžiai susijęs su Biuro patrauklumu įdarbinant ir išlaikant aukštos kvalifikacijos 
darbuotojus, ir tam savo ruožtu įtakos gali turėti jo būstinės vieta. Dėl veiksmingumo: Biuras 
turi laikytis tų pačių sudėtingų procedūrų kaip ir kur kas didesnės agentūros. Biuro etatų plane 
numatytos 28 darbo vietos, iš kurių 24 2012 m. gruodžio 31 d. buvo užimtos. 

Remiantis vertinimu, 11 Biuro pareigybių skirta vien administracinei pagalbai pačiam Biurui 
teikti, tik 7–12 pareigybių skirta pagalbai EERRI ir jos vienuolikai ekspertų darbo grupių 
teikti. Be to, pažymėtina, nors Biuras 2012 m. buvo pasirengęs suteikti patalpas posėdžiams 
Rygoje, visi ekspertų darbo grupių posėdžiai vykdavo Briuselyje arba juos rengė NRI. Per 
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metus 7–12 Biuro darbuotojų, teikiančių pagalbą ekspertų darbo grupėms, dalyvavo 103 
ekspertų darbo grupės posėdžiuose, kurių metu buvo reguliariai vykstama į Briuselį.

Pažymėtina, kad NRI taip pat toliau bendradarbiaus su Nepriklausomų reguliuotojų grupe 
(NRG). NRG veikia pagal Belgijos teisę, turi sekretoriatą Briuselyje, kurį sudaro du 
darbuotojai (sekretoriatas nėra suvaržytas Sąjungos taisyklių ir procedūrų, kurių turi laikytis 
EERRI biuras). NRG sekretoriatas užtikrina EERRI atstovavimą Briuselyje.


