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Pakeitimas   145 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 a nurodomoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) protokolą 

(Nr. 1) dėl nacionalinių parlamentų 

vaidmens Europos Sąjungoje, 

Or. el 

 

Pakeitimas   146 

Notis Marias 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 b nurodomoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) protokolą 

(Nr. 2) dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo, 

Or. el 

 

Pakeitimas   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 nurodomoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

teisėkūros procedūra priimamo akto 

projektą perdavus nacionaliniams 

parlamentams, 

teisėkūros procedūra priimamo akto 

projektą perdavus nacionaliniams 

parlamentams, atsižvelgus į jų pagrįstas 

nuomones, 
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Or. en 

 

Pakeitimas   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijoje Komisija pažymėjo, kad 

peržiūrint telekomunikacijų reguliavimo 

pagrindus dėmesys bus visų pirma 

skiriamas priemonėms, kuriomis 

skatinamos investicijos į sparčiojo 

plačiajuosčio ryšio tinklus, užtikrinamas 

nuoseklus bendrajai rinkai būdingas 

santykis su radijo spektro politika ir 

valdymu, sudaromos tikros bendrosios 

rinkos sąlygos sprendžiant reguliavimo 

susiskaidymo problemą, užtikrinamos 

vienodos sąlygos rinkos dalyviams ir 

nuoseklus taisyklių taikymas, taip pat 

sukuriama veiksmingesnė reguliavimo 

institucijų sistema; 

(3) bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijoje Komisija pažymėjo, kad 

peržiūrint telekomunikacijų reguliavimo 

pagrindus dėmesys bus visų pirma 

skiriamas priemonėms, kuriomis 

skatinamos investicijos į sparčiojo 

plačiajuosčio ryšio tinklus, užtikrinamas 

nuoseklus bendrajai rinkai būdingas 

santykis su radijo spektro politika ir 

valdymu, sudaromos tikros bendrosios 

rinkos sąlygos sprendžiant reguliavimo 

susiskaidymo problemą, užtikrinama 

veiksminga vartotojų apsauga, vienodos 

sąlygos rinkos dalyviams ir nuoseklus 

taisyklių taikymas, taip pat sukuriama 

veiksmingesnė reguliavimo institucijų 

sistema. Be to, siekiant veiksmingai 

apsaugoti elektroninių ryšių paslaugų 

gavėjų privatumą ir visiems rinkos 

dalyviams sudaryti vienodas veiklos 

sąlygas, Europos bendrosios skaitmeninės 

rinkos strategijoje taip pat buvo numatyta 

persvarstyti Direktyvą 2002/58/EB; 

Or. en 

 

Pakeitimas   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) šia direktyva – turėtų būti siekiama (5) šia direktyva turėtų būti siekiama 
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sukurti teisinę sistemą, kuri užtikrintų 

laisvę teikti elektroninių ryšių tinklus ir 

paslaugas laikantis tik šioje direktyvoje 

nustatytų sąlygų ir apribojimų, atitinkančių 

Sutarties 52 straipsnio 1 dalį, ypač 

viešosios politikos, visuomenės saugumo ir 

sveikatos reikalavimus; 

sukurti teisinę sistemą, kuri užtikrintų 

laisvę teikti elektroninių ryšių tinklus ir 

paslaugas laikantis tik šioje direktyvoje 

nustatytų sąlygų ir apribojimų, atitinkančių 

Sutarties 52 straipsnio 1 dalį, ypač 

viešosios politikos, visuomenės saugumo ir 

sveikatos reikalavimus, ir Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 

(toliau – Chartija) 52 straipsnio 1 dalį; 

Or. en 

 

Pakeitimas   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) šios direktyvos netrukdo kiekvienai 

valstybei narei imtis būtinų priemonių, 

grindžiamų Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 87 ir 45 straipsniuose nustatytomis 

priežastimis, savo esminių saugumo 

interesų ir valstybės politikos, visuomenės 

moralės, bei visuomenės saugumo 

apsaugai užtikrinti ir leisti tirti bei atskleisti 

kriminalinius nusikaltimus; 

(6) šios direktyvos netrukdo kiekvienai 

valstybei narei imtis būtinų priemonių, 

grindžiamų Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 87 ir 45 straipsniuose nustatytomis 

priežastimis, savo esminių saugumo 

interesų ir valstybės politikos bei 

visuomenės saugumo apsaugai užtikrinti ir 

leisti tirti bei atskleisti kriminalinius 

nusikaltimus, atsižvelgiant į tai, kad tokios 

priemonės turi būti numatytos įstatymo, 

jos turi nekeisti Chartijoje pripažintų 

teisių ir laisvių esmės ir jų atžvilgiu turi 

būti taikomas proporcingumo principas 

pagal Chartijos 52 straipsnio 1 dalį; 

Or. en 

 

Pakeitimas   151 

Michał Boni 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) telekomunikacijų, žiniasklaidos ir 

informacijos technologijos sektorių 

konvergencija reiškia, kad visiems 

elektroninių ryšių tinklams ir paslaugoms 

turėtų būti, kiek įmanoma, taikomas vienas 

šia direktyva nustatytas Europos 

elektroninių ryšių kodeksas, išskyrus 

klausimus, kuriuos geriau spręsti pagal 

tiesiogiai taikomas reglamentais nustatytas 

taisykles. Būtina atskirti elektroninių ryšių 

tinkle ir paslaugų reguliavimą nuo turinio 

reguliavimo. Todėl šis kodeksas 

netaikomas paslaugų, teikiamų elektroninių 

ryšių tinklais naudojantis elektroninių ryšių 

paslaugomis, turiniui, kaip, pavyzdžiui, 

transliacijų turiniui, finansinėms 

paslaugoms ir tam tikroms informacinės 

visuomenės paslaugoms, ir todėl jis 

nepažeidžia tokioms paslaugoms Sąjungos 

ar nacionaliniu lygiu taikomų priemonių, 

kuriomis pagal Sąjungos teisę siekiama 

skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę bei 

užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą. 

Televizijos programų turiniui taikoma 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2010/13/ES21 . Audiovizualinės politikos ir 

turinio reguliavimu siekiama bendriausių 

interesų, tokių kaip žodžio laisvė, 

žiniasklaidos pliuralizmas, nešališkumas, 

kultūrų ir kalbų įvairovė, socialinė 

įtrauktis, vartotojų apsauga ir nepilnamečių 

apsauga. Elektroninių ryšių reguliavimo ir 

turinio reguliavimo atskyrimas neturi 

trukdyti atsižvelgti į egzistuojančias tarp jų 

sąsajas, ypač siekiant užtikrinti 

žiniasklaidos pliuralizmą, kultūrų ir kalbų 

įvairovę ir vartotojų apsaugą; 

(7) telekomunikacijų, žiniasklaidos ir 

informacijos technologijos sektorių 

konvergencija reiškia, kad visiems 

elektroninių ryšių tinklams ir paslaugoms 

turėtų būti kiek įmanoma taikomas vienas 

šia direktyva nustatytas Europos 

elektroninių ryšių kodeksas, išskyrus 

klausimus, kuriuos geriau spręsti pagal 

tiesiogiai taikomas reglamentais nustatytas 

taisykles. Būtina atskirti elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų reguliavimą nuo turinio 

reguliavimo. Todėl šis kodeksas 

netaikomas paslaugų, teikiamų elektroninių 

ryšių tinklais naudojantis elektroninių ryšių 

paslaugomis, turiniui, kaip, pavyzdžiui, 

transliacijų turiniui, finansinėms 

paslaugoms ir tam tikroms informacinės 

visuomenės paslaugoms, ir todėl jis 

nepažeidžia tokioms paslaugoms Sąjungos 

ar nacionaliniu lygiu taikomų priemonių, 

kuriomis pagal Sąjungos teisę siekiama 

skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę bei 

užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą. 

Televizijos programų turiniui taikoma 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2010/13/ES21. Audiovizualinės politikos ir 

turinio reguliavimu siekiama bendriausių 

interesų, tokių kaip žodžio laisvė, 

žiniasklaidos pliuralizmas, nešališkumas, 

kultūrų ir kalbų įvairovė, socialinė 

įtrauktis, vartotojų apsauga ir nepilnamečių 

apsauga. Tačiau numatoma, kad jei nėra 

aiškiai nustatyta, jog kodeksas 

netaikomas, elektroninių ryšių tinklams ir 

paslaugoms jis turėtų būti taikomas. 

Elektroninių ryšių reguliavimo ir turinio 

reguliavimo atskyrimas neturi trukdyti 

atsižvelgti į egzistuojančias tarp jų sąsajas, 

ypač siekiant užtikrinti žiniasklaidos 

pliuralizmą, kultūrų ir kalbų įvairovę ir 

vartotojų apsaugą; 

_________________ _________________ 

21 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės 

21 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės 
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aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, 

susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1). 

aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, 

susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1). 

Or. en 

Pagrindimas 

Bet kokia prievolė turėtų atitikti proporcingumo principą. 

 

Pakeitimas   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) telekomunikacijų, žiniasklaidos ir 

informacijos technologijos sektorių 

konvergencija reiškia, kad visiems 

elektroninių ryšių tinklams ir paslaugoms 

turėtų būti, kiek įmanoma, taikomas vienas 

šia direktyva nustatytas Europos 

elektroninių ryšių kodeksas, išskyrus 

klausimus, kuriuos geriau spręsti pagal 

tiesiogiai taikomas reglamentais nustatytas 

taisykles. Būtina atskirti elektroninių ryšių 

tinkle ir paslaugų reguliavimą nuo turinio 

reguliavimo. Todėl šis kodeksas 

netaikomas paslaugų, teikiamų elektroninių 

ryšių tinklais naudojantis elektroninių ryšių 

paslaugomis, turiniui, kaip, pavyzdžiui, 

transliacijų turiniui, finansinėms 

paslaugoms ir tam tikroms informacinės 

visuomenės paslaugoms, ir todėl jis 

nepažeidžia tokioms paslaugoms Sąjungos 

ar nacionaliniu lygiu taikomų priemonių, 

kuriomis pagal Sąjungos teisę siekiama 

skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę bei 

užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą. 

Televizijos programų turiniui taikoma 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2010/13/ES21 . Audiovizualinės politikos ir 

(7) telekomunikacijų, žiniasklaidos ir 

informacijos technologijų sektorių 

konvergencija reiškia, kad visiems 

elektroninių ryšių tinklams ir paslaugoms 

turėtų būti kiek įmanoma taikomas vienas 

šia direktyva nustatytas Europos 

elektroninių ryšių kodeksas, išskyrus 

klausimus, kuriuos geriau spręsti pagal 

tiesiogiai taikomas reglamentais nustatytas 

taisykles. Būtina atskirti elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų reguliavimą nuo turinio 

reguliavimo. Todėl šis kodeksas 

netaikomas paslaugų, teikiamų elektroninių 

ryšių tinklais naudojantis elektroninių ryšių 

paslaugomis, turiniui, kaip, pavyzdžiui, 

transliacijų turiniui, finansinėms 

paslaugoms ir tam tikroms informacinės 

visuomenės paslaugoms, ir todėl jis 

nepažeidžia tokioms paslaugoms Sąjungos 

ar nacionaliniu lygiu taikomų priemonių, 

kuriomis pagal Sąjungos teisę siekiama 

skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę bei 

užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą. 

Televizijos programų turiniui taikoma 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2010/13/ES. Audiovizualinės politikos ir 
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turinio reguliavimu siekiama bendriausių 

interesų, tokių kaip žodžio laisvė, 

žiniasklaidos pliuralizmas, nešališkumas, 

kultūrų ir kalbų įvairovė, socialinė 

įtrauktis, vartotojų apsauga ir nepilnamečių 

apsauga. Elektroninių ryšių reguliavimo ir 

turinio reguliavimo atskyrimas neturi 

trukdyti atsižvelgti į egzistuojančias tarp jų 

sąsajas, ypač siekiant užtikrinti 

žiniasklaidos pliuralizmą, kultūrų ir kalbų 

įvairovę ir vartotojų apsaugą; 

turinio reguliavimu siekiama bendriausių 

interesų, tokių kaip žodžio laisvė, 

žiniasklaidos pliuralizmas, nešališkumas, 

kultūrų ir kalbų įvairovė, socialinė 

įtrauktis, vartotojų apsauga ir nepilnamečių 

apsauga. Elektroninių ryšių reguliavimo ir 

turinio reguliavimo atskyrimas neturi 

trukdyti atsižvelgti į egzistuojančias tarp jų 

sąsajas, ypač siekiant užtikrinti saviraiškos 

ir informacijos laisvę, žiniasklaidos 

pliuralizmą, kultūrų ir kalbų įvairovę, 

vartotojų apsaugą, privatumą ir asmens 

duomenų apsaugą; 

_________________  

21 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose 

teisės aktuose išdėstytų tam tikrų 

nuostatų, susijusių su audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1). 

 

Or. en 

 

Pakeitimas   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) siekiant žiniasklaidos pliuralizmo, 

kultūrinės įvairovės bei aktyvaus ir 

informacija grindžiamo pilietiškumo, kad 

ir kaip vystytųsi žiniasklaidos platinimo 

sistemą ir su ja susiję verslo modeliai, 

valstybės narės turėtų galėti užtikrinti 

piliečių visuotinę prieigą prie įvairios 

kokybiškos informacijos ir turinio, 

teikiamų žiniasklaidos paslaugų teikėjų;  

Or. fr 
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Pakeitimas   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) žiniasklaidos pliuralizmo ir 

kultūrų įvairovės, taip pat vartotojų 

informuotumo labui valstybės narės 

turėtų galėti užtikrinti, kad žiniasklaidos 

paslaugų teikėjai teiktų įvairiapusę 

informaciją ir viešo pobūdžio turinį, 

atsižvelgdami į žiniasklaidos turinio 

platinimo sistemų ir atitinkamų verslo 

modelių raidą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Turime atnaujinti privalomojo programų siuntimo prievolės ir prieigos taisykles, kaip 

siūloma 106 straipsnyje. 

 

Pakeitimas   155 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) žiniasklaidos pliuralizmo ir 

kultūrų įvairovės, taip pat vartotojų 

informuotumo labui valstybės narės 

turėtų galėti užtikrinti, kad žiniasklaidos 

paslaugų teikėjai teiktų įvairiapusę 

informaciją ir viešo pobūdžio turinį, 

atsižvelgdami į žiniasklaidos turinio 

platinimo sistemų ir atitinkamų verslo 

modelių raidą; 
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Or. en 

Pagrindimas 

Turime atnaujinti privalomojo programų siuntimo prievolės ir prieigos taisykles, kaip 

siūloma 106 straipsnyje. 

 

Pakeitimas   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, 

kokios optinių skaidulų elementais 

grindžiamame tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo 

taško. Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki 

(aptarnaujamąja vieta laikomo) 

daugiabučio namo, o palyginti su judriojo 

ryšio jungtimi, tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki 

(aptarnaujamąja vieta laikomos) bazinės 

stoties. Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, 

neturėtų būti atsižvelgiama į galutinių 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį nevaržomo naudojimo 

poreikį optiniai skaiduliniai kabeliai 

tiesiami vis arčiau paslaugų gavėjų, o 

būsimiems itin didelio pralaidumo 

tinklams reikės užtikrinti veikimo 

charakteristikas, kad jais žemynkrypte 

linija būtų galima perduoti informaciją 

bent 100 Mbps greičiu ir kad juos būtų 

įmanoma modernizuoti ir padidinti spartą 

iki gigabitinės spartos ir taip prisidėti prie 

5G ryšio aprėpties neatsižvelgiant į 

skirtingą galutinių vartotojų patirtį, kuri 

priklauso nuo įvairių terpės, kuria tinklas 

galiausiai sujungiamas su tinklo galiniu 

tašku, charakteristikų. Į tai neturėtų būti 

atsižvelgiama sprendžiant, ar galima 

laikyti, kad belaidžio ryšio tinkle 

užtikrinamos panašios veikimo 

charakteristikos. Laikantis technologinio 

neutralumo principo, neturėtų būti 

draudžiama naudoti jokių kitų 

technologijų ar perdavimo terpių. 

Diegiant itin didelio pralaidumo tinklus, 

toliau didės tinklų pajėgumas ir atsiras 

galimybių plėtoti būsimus naujų kartų, 
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paslaugų gavėjų įspūdį, priklausomą nuo 

įvairių terpės, kuria tinklas galiausiai 

sujungiamas su tinklo galiniu tašku, 

charakteristikų. Laikantis technologinio 

neutralumo principo, neturėtų būti 

draudžiama naudoti kitas technologijas ir 

perdavimo terpes, jei savo funkcijomis jos 

prilygsta šiam atskaitos scenarijui. 

Diegiant itin didelio pralaidumo tinklus, 

toliau didės tinklų pajėgumas ir atsiras 

galimybių plėtoti būsimus naujų kartų, 

grindžiamų tobulesnėmis radijo ryšio 

sąsajomis ir tankesnio tinklo architektūra, 

belaidžio ryšio tinklus; 

grindžiamų tobulesnėmis radijo ryšio 

sąsajomis ir tankesnio tinklo architektūra, 

belaidžio ryšio tinklus; 

Or. en 

 

Pakeitimas   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

(13) nuolat didėja ir ateityje nuolat 

didės elektroninių ryšių tinklų funkcijų 

reikalavimai. Anksčiau daugiausia dėmesio 

buvo skiriama juostos pločio, prieinamo 

bendrai ir kiekvienam paslaugų gavėjui, 

didinimui, tačiau dabar didėja kitų 

parametrų, pavyzdžiui, gaišties, parengties 

ir atsparumo, svarba. Reaguojant į tokį 

poreikį, sudaroma vis daugiau galimybių 

paslaugų gavėjams naudotis ryšiu per 

optines skaidulas, o būsimų itin didelio 

pralaidumo tinklų veikimo charakteristikos 

turės prilygti tokioms veikimo 

charakteristikoms, kokios optinių skaidulų 

elementais grindžiamame tinkle 

užtikrinamos bent iki aptarnaujamosios 

vietos skirstomojo taško. Palyginti su 

fiksuotojo ryšio linijos jungtimi, tokios 

tinklo veikimo charakteristikos prilygtų 

veikimo charakteristikoms, kokios 

užtikrinamos optinę skaidulą įdiegus iki 
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vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

(aptarnaujamąja vieta laikomų) pastatų, o, 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

jos turi bent tokius pačius pajėgumus kaip 

optinė skaidula turimo aukštynkryptės ir 

žemynkryptės juostos pločio, gaišties, 

parengties ir atsparumo požiūriu. Diegiant 

itin didelio pralaidumo tinklus, toliau didės 

tinklų pajėgumas ir atsiras galimybių 

plėtoti būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus. Siekiant atsižvelgti į būsimą 

technologinę plėtrą turėtų būti įmanoma 

ateityje pakoreguoti ar papildyti itin 

didelio pralaidumo tinklų veikimo 

savybes, jei tai padėtų siekti šios 

direktyvos tikslų;  

Or. de 

Pagrindimas 

Pramoninės ir asmeninės paskirties telekomunikacijų infrastruktūroms keliami reikalavimai 

ateityje nuolat didės. Todėl skatinant tinklo plėtrą daugiau dėmesio reikėtų skirti didžiausio 

rinkoje turimo našumo technologijai siekiant nedelsiant nustatyti perspektyvios ir į ateitį 

orientuotos telekomunikacijų infrastruktūros gaires. Šiuo metu optiniai skaiduliniai kabeliai 

yra pažangiausia šios srities technologija. Vis dėlto terminas „itin didelio pralaidumo 

tinklai“ turėtų būti apibrėžtas dinamiškai, taip pat reikėtų atsižvelgti į tokio paties pajėgumo 

technologijas ir į galimus ateities pokyčius, kad tinklo plėtros srityje būtų skatinamos 

naujovės. 

 

Pakeitimas   158 



 

AM\1122801LT.docx 13/162 PE602.947v01-00 

 LT 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o, 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 
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būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus. Šiuo metu optiniai 

skaiduliniai komponentai užtikrina 

geriausią tinklo veikimą. Atsižvelgiant 

į technologinius pokyčius ir nuolat 

kintančias rinkos sąlygas turėtų būti 

įmanoma ateityje pakeisti termino „itin 

didelio pralaidumo tinklas“ apibrėžimą; 

Or. de 

Pagrindimas 

Esamas iš optinių skaidulinių komponentų sudarytas ryšių tinklas šiuo metu užtikrina 

geriausią turimą tinklo veikimą atsižvelgiant į atitinkamus veiksmingumo parametrus. Vis 

dėlto technologijos toliau tobulėja ir atskirose valstybėse narėse randasi naujos rinkos 

sąlygos. Todėl turėtų būti sudarytos galimybės ateityje pakeisti esamą apibrėžimą. 

 

Pakeitimas   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 
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charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Siekiant, kad šias technologijas būtų 

galima gerinti ir vystyti, reikėtų vengti 

visą dėmesį skirti optinei skaidulai ir 

reikėtų laikytis technologinio neutralumo 

principo. 
Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitų technologijų ir perdavimo terpių, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

Or. en 

 

Pakeitimas   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 
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pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o, 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Kadangi itin didelio 

pralaidumo tinklai turėtų teikti naudą 

galutiniams vartotojams, reikėtų įvertinti 

jų patirtį, susijusią su greičiu, gaištimi ir 

patikimumu. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

Or. de 
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Pakeitimas   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitų technologijų ir perdavimo terpių, jei 

jos padeda sumažinti geografinę 
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atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

skaitmeninę atskirtį ir užtikrinti, kad būtų 

rastas ekonomiškai efektyvus būdas 

pereiti prie labai didelės spartos ryšio ir 

aukštos kokybės paslaugų 

neaptarnaujamose arba menkai 

aptarnaujamose teritorijose. Diegiant itin 

didelio pralaidumo tinklus, toliau didės 

tinklų pajėgumas ir atsiras galimybių 

plėtoti būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

Or. en 

 

Pakeitimas   162 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais 

grindžiamame tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės patenkinti 

itin reiklių, skaitmeninei informacijai 

imlių galutinių vartotojų poreikius, ir 

prilygti tokioms veikimo 

charakteristikoms, kokios iš optinių 

elementų sudarytame tinkle užtikrinamos 

bent iki aptarnaujamosios vietos 

skirstomojo taško. Palyginti su fiksuotojo 

ryšio linijos jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki aptarnaujamąja 
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veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

vieta laikomo pavienio namo ar buto, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitų technologijų ir perdavimo terpių, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   163 

Martina Werner 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 
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parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo 

taško. Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki verslo, 

daugiabučio pastato ar individualaus 

namo skirstomojo taško. Palyginti su 

fiksuotojo ryšio linijos jungtimi, tokios 

tinklo veikimo charakteristikos prilygtų 

veikimo charakteristikoms, kokios 

užtikrinamos optinę skaidulą įdiegus iki 

(aptarnaujamąja vieta laikomo) 

daugiabučio namo, o, palyginti su judriojo 

ryšio jungtimi, tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

Or. de 

 

Pakeitimas   164 

Eva Kaili 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomų) patalpų, o palyginti su 

judriojo ryšio jungtimi, tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitų technologijų ir perdavimo terpių, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 
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tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kriterijus turėtų būti ne tik pastatai, bet ir susijusios patalpos. Socialinės ir ekonominės 

pažangos varikliams (biurų, mokyklų ir pan.) ar pavieniams namams numatomi tikslai 

skiriasi, ir turėtume būti kiek įmanoma įtraukesni. 

 

Pakeitimas   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomų) patalpų, o palyginti su 

judriojo ryšio jungtimi, tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 
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Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitų technologijų ir perdavimo terpių, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Fiksuotų itin didelio 

pralaidumo tinklų nutiesiant šviesolaidinę 

ryšio liniją iki galutinio paslaugų gavėjo 

diegimas ir tranzitinių tinklų 

pajėgumai bus būtina ateities naujų kartų 

(5G) belaidžio ryšio tinklų, grindžiamų 

tankesnio tinklo architektūra, sėkmingo 

plėtojimo sąlyga; 

Or. en 

Pagrindimas 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Pakeitimas   166 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 
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daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomų) patalpų, o palyginti su 

judriojo ryšio jungtimi, tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitų technologijų ir perdavimo terpių, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Patikslinimas, kad apibrėžtis taikoma ne tik daugiabučiam namui, bet ir kitoms patalpoms, 

pavyzdžiui, biurams, ūkiams, individualiems namams, gyvenamosioms vietoms ir pan. 

 

Pakeitimas   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomo) daugiabučio namo, o 

palyginti su judriojo ryšio jungtimi, tinklo 

veikimo charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 

(13) nuolat didėja elektroninių ryšių 

tinklų funkcijų reikalavimai. Anksčiau 

daugiausia dėmesio buvo skiriama juostos 

pločio, prieinamo bendrai ir kiekvienam 

paslaugų gavėjui, didinimui, tačiau dabar 

didėja kitų parametrų, pavyzdžiui, gaišties, 

parengties ir patikimumo, svarba. 

Reaguojant į tokį poreikį, sudaroma vis 

daugiau galimybių paslaugų gavėjams 

naudotis ryšiu per optines skaidulas, o 

būsimų itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikos turės prilygti 

tokioms veikimo charakteristikoms, kokios 

optinių skaidulų elementais grindžiamame 

tinkle užtikrinamos bent iki 

aptarnaujamosios vietos skirstomojo taško. 

Palyginti su fiksuotojo ryšio linijos 

jungtimi, tokios tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomų) patalpų, o palyginti su 

judriojo ryšio jungtimi, tinklo veikimo 

charakteristikos prilygtų veikimo 

charakteristikoms, kokios užtikrinamos 

optinę skaidulą įdiegus iki (aptarnaujamąja 

vieta laikomos) bazinės stoties. 

Sprendžiant, ar galima laikyti, kad 

belaidžio ryšio tinkle užtikrinamos 

panašios veikimo charakteristikos, neturėtų 

būti atsižvelgiama į galutinių paslaugų 

gavėjų įspūdį, priklausomą nuo įvairių 
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terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitas technologijas ir perdavimo terpes, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

terpės, kuria tinklas galiausiai sujungiamas 

su tinklo galiniu tašku, charakteristikų. 

Laikantis technologinio neutralumo 

principo, neturėtų būti draudžiama naudoti 

kitų technologijų ir perdavimo terpių, jei 

savo funkcijomis jos prilygsta šiam 

atskaitos scenarijui. Diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus, toliau didės tinklų 

pajėgumas ir atsiras galimybių plėtoti 

būsimus naujų kartų, grindžiamų 

tobulesnėmis radijo ryšio sąsajomis ir 

tankesnio tinklo architektūra, belaidžio 

ryšio tinklus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kriterijus turėtų būti ne tik pastatai, bet ir susijusios patalpos. Socialinės ir ekonominės 

pažangos varikliams (biurų, mokyklų ir pan.) ar pavieniams namams numatomi tikslai 

skiriasi, ir turėtume būti kiek įmanoma įtraukesni. 

 

Pakeitimas   168 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) išlieka labai dideli ir fiksuotojo, ir 

judriojo ryšio skambučių ir SMS žinučių 

savojoje šalyje ir tų, kurie užbaigiami 

kitoje valstybėje narėje, kainų skirtumai. 

Nors yra didelių svyravimų, lyginant 

skirtingas šalis, operatorius ir tarifų 

paketus, taip pat judriojo ryšio ir 

fiksuotojo ryšio paslaugas, tai ir 

toliau daro poveikį labiau pažeidžiamoms 

klientų grupėms ir sudaro kliūčių 

palaikyti sklandų ryšį visoje ES. Todėl bet 

kokie dideli mažmeninių kainų skirtumai 

tarp elektroninių ryšių paslaugų, 

kurios užbaigiamos toje pačioje valstybėje 
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narėje, ir paslaugų, kurios užbaigiamos 

kitoje valstybėje narėje, turėtų būti 

pateisinami remiantis objektyviais 

kriterijais; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pateikiamas pasiūlymas dėl naujo 92a straipsnio. 

 

Pakeitimas   169 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) ryšiui naudojamos paslaugos ir 

techninės jų teikimo priemonės gerokai 

pasikeitusios. Vietoje tradicinių balso 

telefonijos, trumpųjų žinučių ir 

elektroninio pašto perdavimo paslaugų 

galutiniai paslaugų gavėjai vis dažniau 

naudojasi funkcijų atžvilgiu lygiavertėmis 

internetinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, 

interneto telefonija, pranešimų mainų 

paslauga ir internetinėmis e. pašto 

paslaugomis. Siekiant užtikrinti, kad 

funkcijų atžvilgiu lygiavertes paslaugas 

naudojantys galutiniai paslaugų gavėjai 

būtų veiksmingai ir vienodai saugomi, 

perspektyvi elektroninių ryšių paslaugos 

apibrėžtis turi būti grindžiama veikiau 

funkciniais principais, o ne vien techniniais 

parametrais. Būtino reguliavimo mastas 

turėtų būti tinkamas tam, kad būtų pasiekti 

to reguliavimo viešojo intereso tikslai. 

Signalų perdavimas ir toliau bus vienas iš 

svarbių parametrų, kuriais remiantis 

sprendžiama, ar paslaugą priskirti prie šios 

direktyvos taikymo srities, tačiau apibrėžtis 

turėtų apimti ir kitas paslaugas, kuriomis 

naudojantis įmanoma užmegzti ryšį. 

Galutiniam paslaugų gavėjui nesvarbu, ar 

(15) ryšiui naudojamos paslaugos ir 

techninės jų teikimo priemonės gerokai 

pasikeitusios. Vietoje tradicinių balso 

telefonijos, trumpųjų žinučių ir 

elektroninio pašto perdavimo paslaugų 

galutiniai paslaugų gavėjai vis dažniau 

naudojasi funkcijų požiūriu lygiavertėmis 

internetinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, 

interneto telefonija, pranešimų mainų 

paslauga ir internetinėmis e. pašto 

paslaugomis, nors jie vis dar nelaiko jų 

tradicinių elektroninių ryšių paslaugų 

pakaitalais, kadangi skiriasi kokybės, 

apsaugos ir sąveikumo lygiai. Siekiant 

užtikrinti, kad funkcijų požiūriu 

lygiavertes paslaugas naudojantys 

galutiniai paslaugų gavėjai būtų 

veiksmingai ir vienodai saugomi, į ateitį 

orientuota elektroninių ryšių paslaugos 

apibrėžtis turi būti kiek įmanoma 

grindžiama veikiau funkciniais principais, 

o ne vien techniniais parametrais. Vis dėlto 

reikia pripažinti esamus paslaugų 

skirtumus, pvz., IP telefonijos paslaugos 

dažniausiai teikiamos neturint didelės 

tinklo, per kurį sudaromos sąlygos ryšiui, 

kontrolės, bet, kita vertus, galutinis 
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paslaugos teikėjas signalus perduoda pats, 

ar ryšys užtikrinamas naudojant prieigos 

prie interneto paslaugą. Pakeistoje 

elektroninių ryšių paslaugos apibrėžtyje 

turėtų būti numatytos trijų rūšių paslaugos, 

kurios gali iš dalies sutapti, t. y. prieigos 

prie interneto paslaugos pagal Reglamento 

(ES) 2015/2120 2 straipsnio 2 dalį, šioje 

direktyvoje apibrėžtos asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugos ir vien tik arba daugiausia 

iš signalų perdavimo sudarytos paslaugos. 

Iš elektroninių ryšių paslaugos apibrėžties 

turėtų būti pašalinta dviprasmybė, 

išaiškėjusi taikant anksčiau apibrėžtą 

terminą, ir turėtų būti įmanoma įvairių 

rūšių paslaugoms nustatyti tiksliai pagal 

paslaugas suderintas konkrečias 

reguliavimo sistemoje nustatytas teises ir 

įpareigojimus. Teikiant elektroninių ryšių 

paslaugas vykdomas asmens duomenų 

tvarkymas, prilygstantis atlygiui arba 

kitoks, turi atitikti Direktyvą 95/46/EB, 

vietoje kurios nuo 2018 m. gegužės 25 d. 

bus taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas)23 ; 

vartotojas gali lengvai naudotis vis 

kitomis paslaugomis, o naudodamasis 

tradicinėmis ryšio paslaugomis to daryti 

negali. Būtino reguliavimo mastas turėtų 

būti tinkamas tam, kad būtų pasiekti to 

reguliavimo viešojo intereso tikslai. 

Signalų perdavimas ir toliau bus vienas iš 

svarbių parametrų, kuriais remiantis 

sprendžiama, ar paslaugą priskirti prie šios 

direktyvos taikymo srities, tačiau apibrėžtis 

turėtų apimti ir kitas paslaugas, kuriomis 

naudojantis įmanoma užmegzti ryšį ir 

proporcingai siekiama pateikti galutiniam 

vartotojui geriausią rezultatą. Galutiniam 

paslaugų gavėjui nesvarbu, ar paslaugos 

teikėjas signalus perduoda pats, ar ryšys 

užtikrinamas naudojant prieigos prie 

interneto paslaugą, todėl šios paslaugos 

neturėtų būti apibrėžiamos pagal 

naudojamą technologiją, bet pagal 

teisėtus galutinių paslaugų gavėjų 

lūkesčius, susijusius su teikiama 

paslauga, pvz., su mokama kaina arba 

sutarties nutraukimo galimybe. Pakeistoje 

elektroninių ryšių paslaugos apibrėžtyje 

turėtų būti numatytos trijų rūšių paslaugos, 

kurios gali iš dalies sutapti, t. y. prieigos 

prie interneto paslaugos pagal Reglamento 

(ES) 2015/2120 2 straipsnio 2 dalį, šioje 

direktyvoje apibrėžtos asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugos ir vien tik arba daugiausia 

iš signalų perdavimo sudarytos paslaugos. 

Į šią paskutinę kategoriją neturėtų būti 

įtrauktos paslaugos, kai ryšys suteikiamas 

kaip tam tikras tarpinis prie interneto 

jungiamo prietaiso ar pažangiosios prekės 

produktas arba kai suteikiant ryšį su 

tokiais produktais sudaroma sutartis su 

galutiniu vartotoju, nes pagal direktyvą 

dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo 

sutarčių aspektų jie būtų laikomi 

integruotu skaitmeniniu turiniu arba 

paslaugomis. Iš elektroninių ryšių 

paslaugos apibrėžties turėtų būti pašalinta 

dviprasmybė, išaiškėjusi taikant anksčiau 

apibrėžtą terminą, ir turėtų būti įmanoma 

įvairių rūšių paslaugoms nustatyti tiksliai 

pagal paslaugas suderintas konkrečias 
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reguliavimo sistemoje nustatytas teises ir 

įpareigojimus. Teikiant elektroninių ryšių 

paslaugas vykdomas asmens duomenų 

tvarkymas, prilygstantis atlygiui arba 

kitoks, turi atitikti Direktyvą 95/46/EB, 

vietoje kurios nuo 2018 m. gegužės 25 d. 

bus taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas)23; 

_________________ _________________ 

23 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas); OL L 119, 2016 5 4, p. 1. 

23 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) ryšiui naudojamos paslaugos ir 

techninės jų teikimo priemonės gerokai 

pasikeitusios. Vietoje tradicinių balso 

telefonijos, trumpųjų žinučių ir 

elektroninio pašto perdavimo paslaugų 

galutiniai paslaugų gavėjai vis dažniau 

naudojasi funkcijų atžvilgiu lygiavertėmis 

internetinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, 

interneto telefonija, pranešimų mainų 

paslauga ir internetinėmis e. pašto 

paslaugomis. Siekiant užtikrinti, kad 

(15) ryšiui naudojamos paslaugos ir 

techninės jų teikimo priemonės gerokai 

pasikeitusios. Vietoje tradicinių balso 

telefonijos, trumpųjų žinučių ir 

elektroninio pašto perdavimo paslaugų 

galutiniai paslaugų gavėjai vis dažniau 

naudojasi funkcijų požiūriu lygiavertėmis 

internetinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, 

interneto telefonija, pranešimų mainų 

paslauga ir internetinėmis e. pašto 

paslaugomis. Siekiant užtikrinti, kad 
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funkcijų atžvilgiu lygiavertes paslaugas 

naudojantys galutiniai paslaugų gavėjai 

būtų veiksmingai ir vienodai saugomi, 

perspektyvi elektroninių ryšių paslaugos 

apibrėžtis turi būti grindžiama veikiau 

funkciniais principais, o ne vien techniniais 

parametrais. Būtino reguliavimo mastas 

turėtų būti tinkamas tam, kad būtų pasiekti 

to reguliavimo viešojo intereso tikslai. 

Signalų perdavimas ir toliau bus vienas iš 

svarbių parametrų, kuriais remiantis 

sprendžiama, ar paslaugą priskirti prie šios 

direktyvos taikymo srities, tačiau apibrėžtis 

turėtų apimti ir kitas paslaugas, kuriomis 

naudojantis įmanoma užmegzti ryšį. 

Galutiniam paslaugų gavėjui nesvarbu, ar 

paslaugos teikėjas signalus perduoda pats, 

ar ryšys užtikrinamas naudojant prieigos 

prie interneto paslaugą. Pakeistoje 

elektroninių ryšių paslaugos apibrėžtyje 

turėtų būti numatytos trijų rūšių paslaugos, 

kurios gali iš dalies sutapti, t. y. prieigos 

prie interneto paslaugos pagal Reglamento 

(ES) 2015/2120 2 straipsnio 2 dalį, šioje 

direktyvoje apibrėžtos asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugos ir vien tik arba daugiausia 

iš signalų perdavimo sudarytos paslaugos. 

Iš elektroninių ryšių paslaugos apibrėžties 

turėtų būti pašalinta dviprasmybė, 

išaiškėjusi taikant anksčiau apibrėžtą 

terminą, ir turėtų būti įmanoma įvairių 

rūšių paslaugoms nustatyti tiksliai pagal 

paslaugas suderintas konkrečias 

reguliavimo sistemoje nustatytas teises ir 

įpareigojimus. Teikiant elektroninių ryšių 

paslaugas vykdomas asmens duomenų 

tvarkymas, prilygstantis atlygiui arba 

kitoks, turi atitikti Direktyvą 95/46/EB, 

vietoje kurios nuo 2018 m. gegužės 25 d. 

bus taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas)23 ; 

funkcijų požiūriu lygiavertes paslaugas 

naudojantys galutiniai paslaugų gavėjai ir 

jų teisės būtų veiksmingai ir vienodai 

saugomi, perspektyvi elektroninių ryšių 

paslaugos apibrėžtis turi būti grindžiama 

veikiau funkciniais principais, o ne vien 

techniniais parametrais. Būtino 

reguliavimo mastas turėtų būti tinkamas 

tam, kad būtų pasiekti to reguliavimo 

viešojo intereso tikslai. Signalų perdavimas 

ir toliau bus vienas iš svarbių parametrų, 

kuriais remiantis sprendžiama, ar paslaugą 

priskirti prie šios direktyvos taikymo 

srities, tačiau apibrėžtis turėtų apimti ir 

kitas paslaugas, kuriomis naudojantis 

įmanoma užmegzti ryšį. Galutinių 

paslaugų gavėjų ir jų teisių apsaugos 

požiūriu nesvarbu, ar paslaugos teikėjas 

signalus perduoda pats, ar ryšys 

užtikrinamas naudojant prieigos prie 

interneto paslaugą. Pakeistoje elektroninių 

ryšių paslaugos apibrėžtyje turėtų būti 

numatytos trijų rūšių paslaugos, kurios gali 

iš dalies sutapti, t. y. prieigos prie interneto 

paslaugos pagal Reglamento (ES) 

2015/2120 2 straipsnio 2 dalį, šioje 

direktyvoje apibrėžtos asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugos ir vien tik arba daugiausia 

iš signalų perdavimo sudarytos paslaugos. 

Iš elektroninių ryšių paslaugos apibrėžties 

turėtų būti pašalinta dviprasmybė, 

išaiškėjusi taikant anksčiau apibrėžtą 

terminą, ir turėtų būti įmanoma įvairių 

rūšių paslaugoms nustatyti tiksliai pagal 

paslaugas suderintas konkrečias 

reguliavimo sistemoje nustatytas teises ir 

įpareigojimus. Teikiant elektroninių ryšių 

paslaugas vykdomas asmens duomenų 

tvarkymas, prilygstantis atlygiui arba 

kitoks, turi atitikti Direktyvą 95/46/EB, 

vietoje kurios nuo 2018 m. gegužės 25 d. 

bus taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas)23; 

__________________ 
232016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
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tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas); OL L 119, 2016 5 4, p. 1. 

_________________  

23 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas); OL L 119, 2016 5 4, p. 1. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) ryšiui naudojamos paslaugos ir 

techninės jų teikimo priemonės gerokai 

pasikeitusios. Vietoje tradicinių balso 

telefonijos, trumpųjų žinučių ir 

elektroninio pašto perdavimo paslaugų 

galutiniai paslaugų gavėjai vis dažniau 

naudojasi funkcijų atžvilgiu lygiavertėmis 

internetinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, 

interneto telefonija, pranešimų mainų 

paslauga ir internetinėmis e. pašto 

paslaugomis. Siekiant užtikrinti, kad 

funkcijų atžvilgiu lygiavertes paslaugas 

naudojantys galutiniai paslaugų gavėjai 

būtų veiksmingai ir vienodai saugomi, 

perspektyvi elektroninių ryšių paslaugos 

apibrėžtis turi būti grindžiama veikiau 

funkciniais principais, o ne vien techniniais 

parametrais. Būtino reguliavimo mastas 

turėtų būti tinkamas tam, kad būtų pasiekti 

to reguliavimo viešojo intereso tikslai. 

(15) ryšiui naudojamos paslaugos ir 

techninės jų teikimo priemonės gerokai 

pasikeitusios. Vietoje tradicinių balso 

telefonijos, trumpųjų žinučių ir 

elektroninio pašto perdavimo paslaugų 

galutiniai paslaugų gavėjai vis dažniau 

naudojasi funkcijų požiūriu lygiavertėmis 

internetinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, 

interneto telefonija, pranešimų mainų 

paslauga ir internetinėmis e. pašto 

paslaugomis. Siekiant užtikrinti, kad 

funkcijų požiūriu lygiavertes paslaugas 

naudojantys galutiniai paslaugų gavėjai 

būtų veiksmingai ir vienodai saugomi, 

perspektyvi elektroninių ryšių paslaugos 

apibrėžtis turi būti grindžiama veikiau 

funkciniais principais, o ne vien techniniais 

parametrais. Būtino reguliavimo mastas 

turėtų būti tinkamas tam, kad būtų pasiekti 

to reguliavimo viešojo intereso tikslai. 
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Signalų perdavimas ir toliau bus vienas iš 

svarbių parametrų, kuriais remiantis 

sprendžiama, ar paslaugą priskirti prie 

šios direktyvos taikymo srities, tačiau 

apibrėžtis turėtų apimti ir kitas paslaugas, 

kuriomis naudojantis įmanoma užmegzti 

ryšį. Galutiniam paslaugų gavėjui 

nesvarbu, ar paslaugos teikėjas signalus 

perduoda pats, ar ryšys užtikrinamas 

naudojant prieigos prie interneto paslaugą. 

Pakeistoje elektroninių ryšių paslaugos 

apibrėžtyje turėtų būti numatytos trijų rūšių 

paslaugos, kurios gali iš dalies sutapti, t. y. 

prieigos prie interneto paslaugos pagal 

Reglamento (ES) 2015/2120 2 straipsnio 2 

dalį, šioje direktyvoje apibrėžtos asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugos ir vien tik arba 

daugiausia iš signalų perdavimo sudarytos 

paslaugos. Iš elektroninių ryšių paslaugos 

apibrėžties turėtų būti pašalinta 

dviprasmybė, išaiškėjusi taikant anksčiau 

apibrėžtą terminą, ir turėtų būti įmanoma 

įvairių rūšių paslaugoms nustatyti tiksliai 

pagal paslaugas suderintas konkrečias 

reguliavimo sistemoje nustatytas teises ir 

įpareigojimus. Teikiant elektroninių ryšių 

paslaugas vykdomas asmens duomenų 

tvarkymas, prilygstantis atlygiui arba 

kitoks, turi atitikti Direktyvą 95/46/EB, 

vietoje kurios nuo 2018 m. gegužės 25 d. 

bus taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas)23 ; 

Signalų perdavimas suteikia galimybę 

priskirti perdavimo paslaugas prie šios 

direktyvos taikymo srities, o apibrėžtis 

turėtų apimti ir kitas paslaugas, kuriomis 

naudojantis įmanoma užmegzti ryšį. 

Galutiniam paslaugų gavėjui nesvarbu, ar 

paslaugos teikėjas signalus perduoda pats, 

ar ryšys užtikrinamas naudojant prieigos 

prie interneto paslaugą. Todėl pakeistoje 

elektroninių ryšių paslaugos apibrėžtyje 

turėtų būti numatytos trijų rūšių paslaugos, 

kurios gali iš dalies sutapti, t. y. prieigos 

prie interneto paslaugos pagal Reglamento 

(ES) 2015/2120 2 straipsnio 2 dalį, šioje 

direktyvoje apibrėžtos asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugos ir vien tik arba daugiausia 

iš signalų perdavimo sudarytos paslaugos, 

kai prie trečios kategorijos nepriskiriamos 

paslaugos, kurios laikomos asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugomis, kaip 

apibrėžta šio kodekso 2 straipsnio 5 

dalyje, informacinės visuomenės 

paslaugos, kaip apibrėžta Direktyvos 

98/34/EB 1 straipsnyje, ir turinio teikimo 

ar redakcinės jo kontrolės paslaugos bei 

turinio perdavimo naudojant elektroninių 

ryšių tinklus paslaugos. Iš elektroninių 

ryšių paslaugos apibrėžties turėtų būti 

pašalinta dviprasmybė, išaiškėjusi taikant 

anksčiau apibrėžtą terminą, ir turėtų būti 

įmanoma įvairių rūšių paslaugoms 

nustatyti tiksliai pagal paslaugas suderintas 

konkrečias reguliavimo sistemoje 

nustatytas teises ir įpareigojimus. Teikiant 

elektroninių ryšių paslaugas vykdomas 

asmens duomenų tvarkymas, prilygstantis 

atlygiui arba kitoks, turi atitikti Direktyvą 

95/46/EB, vietoje kurios nuo 2018 m. 

gegužės 25 d. bus taikomas Reglamentas 

(ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas)23; 

_________________ _________________ 

23 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

23 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
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panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas); OL L 119, 2016 5 4, p. 1. 

panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas   172 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) kad patektų į elektroninių ryšių 

paslaugos apibrėžties taikymo sritį, 

paslauga turi būti paprastai teikiama už 

atlygį. Skaitmeninėje ekonomikoje rinkos 

dalyviai vis labiau suinteresuoti 

informacijos apie paslaugų gavėjus 

pinigine verte. Elektroninių ryšių paslaugos 

dažnai teikiamos ne už piniginį atlygį, o, 

pavyzdžiui, už suteiktą prieigą prie 

asmens arba kitokių duomenų. Todėl 

atlygio samprata turėtų aprėpti ir tas 

situacijas, kuriose paslaugos teikėjas prašo 

galutinio paslaugų gavėjo pateikti jam 

tiesiogiai arba netiesiogiai savo asmens 

duomenis, pavyzdžiui, asmenvardį, 

elektroninio pašto adresą arba kitokius 

duomenis, o galutinis paslaugų gavėjas 

juos aktyviai teikia. Ši samprata turėtų 

taip pat aprėpti situacijas, kuriose 

paslaugų teikėjas informaciją renka be 

galutinio paslaugų gavėjo pagalbos, 

pavyzdžiui, asmens duomenis, įskaitant IP 

adresą, arba kitą automatiškai 

generuojamą informaciją, kaip antai 

naudojant slaptuką renkamą ir 

perduodamą informaciją. Pagal Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 57 straipsnio 

taikymo praktiką24 atlygis, laikantis tos 

Sutarties sampratos, egzistuoja ir tuomet, 

kai paslaugų teikėjui sumoka ne paslaugos 

gavėjas, o trečioji šalis. Todėl atlygio 

(16) kad patektų į elektroninių ryšių 

paslaugos apibrėžties taikymo sritį, 

paslauga turi būti paprastai teikiama už 

atlygį. Skaitmeninėje ekonomikoje rinkos 

dalyviai vis labiau suinteresuoti 

informacijos apie paslaugų gavėjus 

pinigine verte. Elektroninių ryšių paslaugos 

kai kuriais atvejais teikiamos už suteiktus 

asmens duomenis, kai tokie duomenys 

naudojami kitais tikslais nei būtina 

sutarčiai įvykdyti. Todėl atlygio samprata 

turėtų aprėpti ir tas situacijas, kuriose 

paslaugos teikėjas prašo galutinio paslaugų 

gavėjo pateikti jam tiesiogiai arba 

netiesiogiai savo asmens duomenis, kurie 

naudojami kitais tikslais nei tie, kurių 

reikia sutarčiai įgyvendinti, o galutinis 

paslaugų gavėjas juos pateikia. Pagal 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 57 

straipsnio taikymo praktiką24 atlygis, 

laikantis tos Sutarties sampratos, egzistuoja 

ir tuomet, kai paslaugų teikėjui sumoka ne 

paslaugos gavėjas, o trečioji šalis. Todėl 

atlygio samprata turėtų taip pat aprėpti 

situacijas, kuriose reklamos rodymas 

galutiniam paslaugų gavėjui yra sąlyga 

gauti prieigą prie paslaugos arba kuriose 

paslaugos teikėjas iš surinktų asmens 

duomenų gauna finansinę naudą; 
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samprata turėtų taip pat aprėpti situacijas, 

kuriose reklamos rodymas galutiniam 

paslaugų gavėjui yra sąlyga gauti prieigą 

prie paslaugos arba kuriose paslaugos 

teikėjas iš surinktų asmens duomenų gauna 

finansinę naudą; 

_________________ _________________ 

24 Byla 352/85. Bond van Adverteerders ir 

kt. prieš Nyderlandų valstybę. 

EU:C:1988:196. 

24 Byla 352/85. Bond van Adverteerders ir 

kt. prieš Nyderlandų valstybę. 

EU:C:1988:196. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) asmenų tarpusavio ryšio paslaugos 

– paslaugos, kurias teikiant įmanomas 

interaktyvus keitimasis informacija tarp 

asmenų, o prie tokių paslaugų priskiriami 

ir tradiciniai vieno asmens balso 

skambučiai kitam asmeniui, ir visų rūšių 

e. paštas, pranešimų mainų paslaugos 

arba grupių pokalbiai. Asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugoms priskiriamas tik ryšys 

tarp baigtinio (t. y. ne galimai begalinio) 

fizinių asmenų skaičiaus, kurį nulemia 

pranešimo siuntėjas. Prie apibrėžties 

taikymo srities turėtų būti priskiriamas ir 

ryšys tarp juridinių asmenų, kai tų juridinių 

asmenų vardu veikia fiziniai asmenys arba 

fiziniai asmenys yra bent viena pusių, tarp 

kurių užmegztas toks ryšys. Interaktyvusis 

ryšys reiškia, kad naudodamasis paslauga 

informacijos gavėjas gali pateikti 

(17) asmenų tarpusavio ryšio paslaugos 

– paslaugos, kurias teikiant įmanomas 

interaktyvus keitimasis informacija tarp 

asmenų. Asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugoms priskiriamas tik ryšys tarp 

baigtinio (t. y. ne potencialiai begalinio) 

fizinių asmenų skaičiaus, kurį nulemia 

pranešimo siuntėjas. Prie apibrėžties 

taikymo srities turėtų būti priskiriamas ir 

ryšys tarp juridinių asmenų, kai tų juridinių 

asmenų vardu veikia fiziniai asmenys arba 

fiziniai asmenys yra bent viena iš pusių, 

tarp kurių užmegztas toks ryšys. 

Interaktyvusis ryšys reiškia, kad 

naudodamasis paslauga informacijos 

gavėjas gali pateikti atsakymą. Todėl 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugomis 

neturėtų būti laikomos tokių kriterijų 

neatitinkančios paslaugos, pavyzdžiui, 
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atsakymą. Todėl asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugomis neturėtų būti laikomos tokių 

kriterijų neatitinkančios paslaugos, 

pavyzdžiui, programų transliavimas, 

užsakomosios vaizdo programos, interneto 

svetainės, socialiniai tinklai, tinklaraščiai 

arba informacijos mainai tarp mašinų. Gali 

būti ypatingų aplinkybių, kuriomis 

paslauga neturėtų būti laikoma asmenų 

tarpusavio ryšio paslauga, pavyzdžiui, jei 

asmenų tarpusavio ryšio arba 

interaktyviojo ryšio priemonė yra aiškiai 

šalutinė kitos paslaugos funkcija, todėl 

objektyviai techniškai neįmanoma ja 

naudotis be pagrindinės paslaugos, o ta 

funkcija nėra integruota vien tam, kad būtų 

įmanoma išvengti taisyklių, kuriomis 

reguliuojamos elektroninių ryšių 

paslaugos, taikymo. Tokios išimties 

pavyzdys galėtų iš esmės būti internetinio 

žaidimo ryšio kanalas, priklausomai nuo 

paslaugos ryšio priemonės funkcijų; 

programų transliavimas, užsakomosios 

vaizdo programos, interneto svetainės, 

socialiniai tinklai, tinklaraščiai arba 

informacijos mainai tarp mašinų. Gali būti 

ypatingų aplinkybių, kuriomis paslauga 

neturėtų būti laikoma asmenų tarpusavio 

ryšio paslauga, pavyzdžiui, jei asmenų 

tarpusavio ryšio arba interaktyviojo ryšio 

priemonė yra aiškiai šalutinė kitos 

paslaugos funkcija, todėl objektyviai 

techniškai neįmanoma ja naudotis be 

pagrindinės paslaugos, o ta funkcija nėra 

integruota vien tam, kad būtų įmanoma 

išvengti taisyklių, kuriomis reguliuojamos 

elektroninių ryšių paslaugos, taikymo. 

Tokios išimties pavyzdys galėtų iš esmės 

būti internetinio žaidimo ryšio kanalas 

arba dokumentų dalijimosi prietaikos, 

priklausomai nuo paslaugos ryšio 

priemonės funkcijų. Atitinkamai jei 

įvairiomis funkcijomis pasižyminti 

paslauga turi ir ryšių funkciją arba ji iš 

dalies (dėl savo ypatybių) iš tikrųjų gali 

būti laikoma asmenų tarpusavio ryšio 

paslauga [kuria galima naudotis atskirai], 

ši atskira funkcija arba ypatybė turėtų 

būti traktuojama kaip asmenų tarpusavio 

ryšio paslauga;  

Or. en 

 

Pakeitimas   174 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) asmenų tarpusavio ryšio paslaugos 

– paslaugos, kurias teikiant įmanomas 

interaktyvus keitimasis informacija tarp 

asmenų, o prie tokių paslaugų priskiriami ir 

tradiciniai vieno asmens balso skambučiai 

kitam asmeniui, ir visų rūšių e. paštas, 

pranešimų mainų paslaugos arba grupių 

(17) asmenų tarpusavio ryšio paslaugos 

– paslaugos, kurių pagrindinis tikslas yra 

padaryti įmanomą interaktyvų keitimąsi 
informacija tarp asmenų; prie tokių 

paslaugų priskiriami ir tradiciniai vieno 

asmens balso skambučiai kitam 

asmeniui, ir pranešimų mainų paslaugos 
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pokalbiai. Asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugoms priskiriamas tik ryšys tarp 

baigtinio (t. y. ne galimai begalinio) fizinių 

asmenų skaičiaus, kurį nulemia pranešimo 

siuntėjas. Prie apibrėžties taikymo srities 

turėtų būti priskiriamas ir ryšys tarp 

juridinių asmenų, kai tų juridinių asmenų 

vardu veikia fiziniai asmenys arba fiziniai 

asmenys yra bent viena pusių, tarp kurių 

užmegztas toks ryšys. Interaktyvusis ryšys 

reiškia, kad naudodamasis paslauga 

informacijos gavėjas gali pateikti 

atsakymą. Todėl asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugomis neturėtų būti laikomos tokių 

kriterijų neatitinkančios paslaugos, 

pavyzdžiui, programų transliavimas, 

užsakomosios vaizdo programos, interneto 

svetainės, socialiniai tinklai, tinklaraščiai 

arba informacijos mainai tarp mašinų. Gali 

būti ypatingų aplinkybių, kuriomis 
paslauga neturėtų būti laikoma asmenų 

tarpusavio ryšio paslauga, pavyzdžiui, jei 

asmenų tarpusavio ryšio arba 

interaktyviojo ryšio priemonė yra aiškiai 

šalutinė kitos paslaugos funkcija, todėl 

objektyviai techniškai neįmanoma ja 

naudotis be pagrindinės paslaugos, o ta 

funkcija nėra integruota vien tam, kad būtų 

įmanoma išvengti taisyklių, kuriomis 

reguliuojamos elektroninių ryšių 

paslaugos, taikymo. Tokios išimties 

pavyzdys galėtų iš esmės būti internetinio 

žaidimo ryšio kanalas, priklausomai nuo 

paslaugos ryšio priemonės funkcijų; 

arba grupių pokalbiai. Asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugoms priskiriamas tik ryšys 

tarp baigtinio (t. y. ne potencialiai 

begalinio) fizinių asmenų skaičiaus, kurį 

nulemia pranešimo siuntėjas. Prie 

apibrėžties taikymo srities turėtų būti 

priskiriamas ir ryšys tarp juridinių asmenų, 

kai tų juridinių asmenų vardu veikia 

fiziniai asmenys arba fiziniai asmenys yra 

bent viena iš pusių, tarp kurių užmegztas 

toks ryšys. Interaktyvusis ryšys reiškia, kad 

naudodamasis paslauga informacijos 

gavėjas gali pateikti atsakymą. Todėl 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugomis 

neturėtų būti laikomos tokių kriterijų 

neatitinkančios paslaugos, pavyzdžiui, 

programų transliavimas, užsakomosios 

vaizdo programos, interneto svetainės, 

socialiniai tinklai, tinklaraščiai arba 

informacijos mainai tarp mašinų. Paslauga 

neturėtų būti laikoma asmenų tarpusavio 

ryšio paslauga, pavyzdžiui, jei asmenų 

tarpusavio ryšio arba interaktyviojo ryšio 

priemonė nėra pagrindinė paslaugos 

funkcija ir todėl dėl objektyvių techninių 

priežasčių neįmanoma ja naudotis be 

pagrindinės paslaugos, o ta funkcija nėra 

integruota vien tam, kad būtų įmanoma 

išvengti taisyklių, kuriomis reguliuojamos 

elektroninių ryšių paslaugos, taikymo, nes 

šios direktyvos nuostatų taikymas nebūtų 

proporcingas su šia paslauga teikiamam 

sujungiamumo lygiui. Tokios išimties 

pavyzdys galėtų iš esmės būti internetinio 

žaidimo ryšio kanalas, priklausomai nuo 

paslaugos ryšio priemonės funkcijų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl būtinų 

priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   175 

Michel Reimon 
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Verts/ALE frakcijos vardu 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) asmenų tarpusavio ryšio paslaugos 

– paslaugos, kurias teikiant įmanomas 

interaktyvus keitimasis informacija tarp 

asmenų, o prie tokių paslaugų priskiriami ir 

tradiciniai vieno asmens balso skambučiai 

kitam asmeniui, ir visų rūšių e. paštas, 

pranešimų mainų paslaugos arba grupių 

pokalbiai. Asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugoms priskiriamas tik ryšys tarp 

baigtinio (t. y. ne galimai begalinio) fizinių 

asmenų skaičiaus, kurį nulemia pranešimo 

siuntėjas. Prie apibrėžties taikymo srities 

turėtų būti priskiriamas ir ryšys tarp 

juridinių asmenų, kai tų juridinių asmenų 

vardu veikia fiziniai asmenys arba fiziniai 

asmenys yra bent viena pusių, tarp kurių 

užmegztas toks ryšys. Interaktyvusis ryšys 

reiškia, kad naudodamasis paslauga 

informacijos gavėjas gali pateikti 

atsakymą. Todėl asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugomis neturėtų būti laikomos tokių 

kriterijų neatitinkančios paslaugos, 

pavyzdžiui, programų transliavimas, 

užsakomosios vaizdo programos, interneto 

svetainės, socialiniai tinklai, tinklaraščiai 

arba informacijos mainai tarp mašinų. Gali 

būti ypatingų aplinkybių, kuriomis 

paslauga neturėtų būti laikoma asmenų 

tarpusavio ryšio paslauga, pavyzdžiui, jei 

asmenų tarpusavio ryšio arba 

interaktyviojo ryšio priemonė yra aiškiai 

šalutinė kitos paslaugos funkcija, todėl 

objektyviai techniškai neįmanoma ja 

naudotis be pagrindinės paslaugos, o ta 

funkcija nėra integruota vien tam, kad būtų 

įmanoma išvengti taisyklių, kuriomis 

reguliuojamos elektroninių ryšių 

paslaugos, taikymo. Tokios išimties 

pavyzdys galėtų iš esmės būti internetinio 

žaidimo ryšio kanalas, priklausomai nuo 

(17) asmenų tarpusavio ryšio paslaugos 

– už atlygį teikiamos paslaugos, kurias 

teikiant įmanomas interaktyvus keitimasis 

informacija tarp asmenų, o prie tokių 

paslaugų priskiriami ir tradiciniai vieno 

asmens balso skambučiai kitam asmeniui, 

ir visų rūšių e. paštas, pranešimų mainų 

paslaugos arba grupių pokalbiai. Asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugoms priskiriamas 

tik ryšys tarp baigtinio (t. y. ne potencialiai 

begalinio) fizinių asmenų skaičiaus, kurį 

nulemia pranešimo siuntėjas. Prie 

apibrėžties taikymo srities turėtų būti 

priskiriamas ir ryšys tarp juridinių asmenų, 

kai tų juridinių asmenų vardu veikia 

fiziniai asmenys arba fiziniai asmenys yra 

bent viena iš pusių, tarp kurių užmegztas 

toks ryšys. Interaktyvusis ryšys reiškia, kad 

naudodamasis paslauga informacijos 

gavėjas gali pateikti atsakymą. Todėl 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugomis 

neturėtų būti laikomos tokių kriterijų 

neatitinkančios paslaugos, pavyzdžiui, 

programų transliavimas, užsakomosios 

vaizdo programos, interneto svetainės, 

socialiniai tinklai, tinklaraščiai arba 

informacijos mainai tarp mašinų. Gali būti 

ypatingų aplinkybių, kuriomis paslauga 

neturėtų būti laikoma asmenų tarpusavio 

ryšio paslauga, pavyzdžiui, jei asmenų 

tarpusavio ryšio arba interaktyviojo ryšio 

priemonė yra aiškiai šalutinė kitos 

paslaugos funkcija, todėl objektyviai 

techniškai neįmanoma ja naudotis be 

pagrindinės paslaugos, o ta funkcija nėra 

integruota vien tam, kad būtų įmanoma 

išvengti taisyklių, kuriomis reguliuojamos 

elektroninių ryšių paslaugos, taikymo. 

Tokios išimties pavyzdys galėtų iš esmės 

būti internetinio žaidimo ryšio kanalas, 
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paslaugos ryšio priemonės funkcijų; priklausomai nuo paslaugos ryšio 

priemonės funkcijų; 

Or. en 

 

Pakeitimas   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) asmenų tarpusavio ryšio paslaugos 

– paslaugos, kurias teikiant įmanomas 

interaktyvus keitimasis informacija tarp 

asmenų, o prie tokių paslaugų priskiriami ir 

tradiciniai vieno asmens balso skambučiai 

kitam asmeniui, ir visų rūšių e. paštas, 

pranešimų mainų paslaugos arba grupių 

pokalbiai. Asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugoms priskiriamas tik ryšys tarp 

baigtinio (t. y. ne galimai begalinio) fizinių 

asmenų skaičiaus, kurį nulemia pranešimo 

siuntėjas. Prie apibrėžties taikymo srities 

turėtų būti priskiriamas ir ryšys tarp 

juridinių asmenų, kai tų juridinių asmenų 

vardu veikia fiziniai asmenys arba fiziniai 

asmenys yra bent viena pusių, tarp kurių 

užmegztas toks ryšys. Interaktyvusis ryšys 

reiškia, kad naudodamasis paslauga 

informacijos gavėjas gali pateikti 

atsakymą. Todėl asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugomis neturėtų būti laikomos tokių 

kriterijų neatitinkančios paslaugos, 

pavyzdžiui, programų transliavimas, 

užsakomosios vaizdo programos, interneto 

svetainės, socialiniai tinklai, tinklaraščiai 

arba informacijos mainai tarp mašinų. Gali 

būti ypatingų aplinkybių, kuriomis 

paslauga neturėtų būti laikoma asmenų 

tarpusavio ryšio paslauga, pavyzdžiui, jei 

asmenų tarpusavio ryšio arba 

interaktyviojo ryšio priemonė yra aiškiai 

šalutinė kitos paslaugos funkcija, todėl 

objektyviai techniškai neįmanoma ja 

(17) asmenų tarpusavio ryšio paslaugos 

– paslaugos, kurias teikiant įmanomas 

interaktyvus keitimasis informacija tarp 

asmenų, o prie tokių paslaugų priskiriami ir 

tradiciniai vieno asmens balso skambučiai 

kitam asmeniui, ir visų rūšių e. paštas, 

pranešimų mainų paslaugos arba grupių 

pokalbiai. Asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugoms priskiriamas tik ryšys tarp 

baigtinio (t. y. ne potencialiai begalinio) 

fizinių asmenų skaičiaus, kurį nulemia 

pranešimo siuntėjas. Prie apibrėžties 

taikymo srities turėtų būti priskiriamas ir 

ryšys tarp juridinių asmenų, kai tų juridinių 

asmenų vardu veikia fiziniai asmenys arba 

fiziniai asmenys yra bent viena iš pusių, 

tarp kurių užmegztas toks ryšys. 

Interaktyvusis ryšys reiškia, kad 

naudodamasis paslauga informacijos 

gavėjas gali pateikti atsakymą. Todėl 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugomis 

neturėtų būti laikomos tokių kriterijų 

neatitinkančios paslaugos, pavyzdžiui, 

programų transliavimas, užsakomosios 

vaizdo programos, interneto svetainės, 

socialiniai tinklai, tinklaraščiai arba 

informacijos mainai tarp mašinų. Gali būti 

ypatingų aplinkybių, kuriomis paslauga 

neturėtų būti laikoma asmenų tarpusavio 

ryšio paslauga, pavyzdžiui, jei asmenų 

tarpusavio ryšio arba interaktyviojo ryšio 

priemonė yra kitos paslaugos funkcija, 

todėl objektyviai techniškai neįmanoma ja 
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naudotis be pagrindinės paslaugos, o ta 

funkcija nėra integruota vien tam, kad būtų 

įmanoma išvengti taisyklių, kuriomis 

reguliuojamos elektroninių ryšių 

paslaugos, taikymo. Tokios išimties 

pavyzdys galėtų iš esmės būti internetinio 

žaidimo ryšio kanalas, priklausomai nuo 

paslaugos ryšio priemonės funkcijų; 

naudotis be pagrindinės paslaugos, o ta 

funkcija nėra integruota vien tam, kad būtų 

įmanoma išvengti taisyklių, kuriomis 

reguliuojamos elektroninių ryšių 

paslaugos, taikymo. Tokios išimties 

pavyzdys galėtų iš esmės būti internetinio 

žaidimo ryšio kanalas, priklausomai nuo 

paslaugos ryšio priemonės funkcijų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Išbraukiant šį tekstą siekiama patikslinti, kokio tipo paslaugos turėtų būti įtrauktos į 

direktyvos taikymo sritį, kad būtų apribota taikymo nenuoseklumo rizika. 

 

Pakeitimas   177 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) su numeriu siejamo asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugoms, kurioms 

naudojami numeriai iš nacionalinio arba 

tarptautinio telefono ryšio numeracijos 

plano, turi jungtį su viešuoju (paketų arba 

kanalų) perjungiamuoju telefono ryšio 

tinklu. Prie su numeriu siejamo asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugų priskiriamos ir 

paslaugos, kurias teikiant galutiniams 

paslaugų gavėjams numeriai suteikiami 

siekiant užtikrinti tiesioginį sujungimą, ir 

paslaugos, kuriomis naudodamiesi 

galutiniai paslaugų gavėjai gali susisiekti 

su asmenimis, kuriems tokie numeriai 

suteikti. Vien numerio naudojimas neturėtų 

būti prilyginamas numerio naudojimui 

siekiant prisijungti prie viešojo 

perjungiamojo telefono tinklo, todėl 

numerio naudojimas neturėtų būti savaime 

laikomas rodikliu, kuriuo remiantis 

paslaugą būtų galima priskirti prie su 

numeriu siejamo asmenų tarpusavio ryšio 

(18) su numeriu siejamo asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugoms, kurioms 

naudojami numeriai iš nacionalinio arba 

tarptautinio telefono ryšio numeracijos 

plano, turi jungtį su viešuoju (paketų arba 

kanalų) perjungiamuoju telefono ryšio 

tinklu. Prie su numeriu siejamo asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugų priskiriamos ir 

paslaugos, kurias teikiant galutiniams 

paslaugų gavėjams numeriai suteikiami 

siekiant užtikrinti tiesioginį sujungimą, ir 

paslaugos, kuriomis naudodamiesi 

galutiniai paslaugų gavėjai gali susisiekti 

su asmenimis, kuriems tokie numeriai 

suteikti. Vien numerio naudojimas neturėtų 

būti prilyginamas numerio naudojimui 

siekiant prisijungti prie viešojo 

perjungiamojo telefono tinklo, todėl 

numerio naudojimas neturėtų būti savaime 

laikomas rodikliu, kuriuo remiantis 

paslaugą būtų galima laikyti su numeriu 

siejama asmenų tarpusavio ryšio paslauga. 
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paslaugos. Su numeriu nesiejamo asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugoms taikomi 

įpareigojimai turėtų būti nustatomi tik jei 

konkrečius reguliavimo įpareigojimus 

asmenų tarpusavio ryšio visų rūšių 

paslaugoms būtina taikyti viešojo intereso 

tikslais, nesvarbu, ar paslaugoms teikti 

naudojami numeriai. Su numeriu siejamo 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugas pagrįsta 

traktuoti kitaip, nes jos gyvuoja joms 

naudingoje visuotinai užtikrinamoje 

sąveikioje ekosistemoje; 

Be to, jei teikiama paslauga negrindžiama 

nuosava infrastruktūra ir dėl to 

atitinkamai nėra iš esmės tikrinamas 

tinklas, per kurį suteikiama ryšio 

galimybė, numerio naudojimas taip pat 

turėtų būti traktuojamas kitaip, kadangi 

įsipareigojimai būtų neproporcingi 

galimybėms teikti tam tikros kokybės 

paslaugas. Su numeriu nesiejamo asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugoms taikomi 

įpareigojimai turėtų būti nustatomi tik jei 

konkrečius reguliavimo įpareigojimus 

asmenų tarpusavio ryšio visų rūšių 

paslaugoms būtina taikyti viešojo intereso 

tikslais, nesvarbu, ar paslaugoms teikti 

naudojami numeriai. Su numeriu siejamo 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugas pagrįsta 

traktuoti kitaip, nes jos gyvuoja joms 

naudingoje visuotinai užtikrinamoje 

sąveikioje ekosistemoje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) kad Bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijos politiniai tikslai pavirstų 

reguliavimo sąlygomis, turėtų būti 

numatyta, kad taikant pagrindų dokumentą, 

be esamų trijų pagrindinių – konkurencijos 

skatinimo, vidaus rinkos ir galutinių 

paslaugų gavėjų – tikslų, būtų siekiama dar 

vieno papildomo – prisijungimo galimybės 

– tikslo, apibūdinamo šiais rezultatais: 

užtikrinus veiksmingą ir sąžiningą 

(23) kad Bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijos politiniai tikslai pavirstų 

reguliavimo sąlygomis, turėtų būti 

numatyta, kad taikant pagrindų dokumentą, 

be esamų trijų pagrindinių – konkurencijos 

skatinimo, vidaus rinkos ir galutinių 

paslaugų gavėjų – tikslų, būtų siekiama dar 

vieno papildomo – prisijungimo galimybės 

– tikslo, apibūdinamo šiais rezultatais: 

užtikrinus veiksmingą ir sąžiningą 
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konkurenciją, našias investicijas ir atviras 

inovacijas, efektyviai naudojant radijo 

spektrą, parengus bendras taisykles ir 

sukūrus nuspėjamo reguliavimo principus 

vidaus rinkoje, taip pat taikant sektoriuje 

būtinas piliečių interesų apsaugos taisykles, 

įdiegti ir išplėtoti pagrįsta kaina ir 

pasirinkimu grindžiamas galimybes 

Sąjungos piliečiams gauti prieigą prie itin 

didelio pralaidumo fiksuotojo ir judriojo 

ryšio tinklų. Prisijungimo galimybės tikslas 

valstybėms narėms, nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms ir kitoms 

kompetentingoms institucijoms, taip pat 

suinteresuotosioms šalims reiškia, kad 

būtina siekti, viena vertus, didžiausio 

pralaidumo tinklų ir paslaugų tam tikroje 

vietovėje rentabilumo, kita vertus – 

teritorinės sanglaudos, t. y., įvairiose 

vietovėse turimų pajėgumų panašumo; 

konkurenciją, našias investicijas ir atviras 

inovacijas, efektyviai naudojant radijo 

spektrą, parengus bendras taisykles ir 

sukūrus nuspėjamo reguliavimo principus 

vidaus rinkoje, taip pat taikant sektoriuje 

būtinas piliečių interesų apsaugos taisykles, 

įdiegti ir išplėtoti pagrįsta kaina ir 

pasirinkimu grindžiamas galimybes 

Sąjungos piliečiams gauti prieigą prie itin 

didelio pralaidumo fiksuotojo ir judriojo 

ryšio tinklų. Visi šioje pastraipoje išdėstyti 

politiniai tikslai turėtų būti laikomi 

vienodai svarbiais. Prisijungimo galimybės 

tikslas valstybėms narėms, nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms ir kitoms 

kompetentingoms institucijoms, taip pat 

suinteresuotosioms šalims reiškia, kad 

būtina siekti, viena vertus, didžiausio 

pralaidumo tinklų ir paslaugų tam tikroje 

vietovėje rentabilumo, kita vertus – 

teritorinės sanglaudos, t. y., įvairiose 

vietovėse turimų pajėgumų panašumo. 

Sąžininga konkurencija yra svarbiausia 

išankstinė investicijų sąlyga. Tikslas – 

užtikrinti didelio pralaidumo 

infrastruktūrą visoje Europos Sąjungoje; 

Or. de 

Pagrindimas 

Visi šioje konstatuojamojoje dalyje išvardyti tikslai yra vienodos svarbos. Tik sąžininga 

konkurencija padeda paskatinti investicijas ir plėtoti infrastruktūrą. Tikslas – užtikrinti 

didelio pralaidumo infrastruktūrą visoje Europos Sąjungoje. 

 

Pakeitimas   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) kad Bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijos politiniai tikslai pavirstų 

reguliavimo sąlygomis, turėtų būti 

(23) kad Bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijos politiniai tikslai pavirstų 

reguliavimo sąlygomis, turėtų būti 
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numatyta, kad taikant pagrindų dokumentą, 

be esamų trijų pagrindinių – konkurencijos 

skatinimo, vidaus rinkos ir galutinių 

paslaugų gavėjų – tikslų, būtų siekiama dar 

vieno papildomo – prisijungimo galimybės 

– tikslo, apibūdinamo šiais rezultatais: 

užtikrinus veiksmingą ir sąžiningą 

konkurenciją, našias investicijas ir atviras 

inovacijas, efektyviai naudojant radijo 

spektrą, parengus bendras taisykles ir 

sukūrus nuspėjamo reguliavimo principus 

vidaus rinkoje, taip pat taikant sektoriuje 

būtinas piliečių interesų apsaugos taisykles, 

įdiegti ir išplėtoti pagrįsta kaina ir 

pasirinkimu grindžiamas galimybes 

Sąjungos piliečiams gauti prieigą prie itin 

didelio pralaidumo fiksuotojo ir judriojo 

ryšio tinklų. Prisijungimo galimybės tikslas 

valstybėms narėms, nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms ir kitoms 

kompetentingoms institucijoms, taip pat 

suinteresuotosioms šalims reiškia, kad 

būtina siekti, viena vertus, didžiausio 

pralaidumo tinklų ir paslaugų tam tikroje 

vietovėje rentabilumo, kita vertus – 

teritorinės sanglaudos, t. y., įvairiose 

vietovėse turimų pajėgumų panašumo; 

numatyta, kad taikant pagrindų dokumentą, 

be esamų trijų pagrindinių – konkurencijos, 

vidaus rinkos ir galutinių paslaugų gavėjų 

bei piliečių interesų skatinimo – tikslų, 

būtų siekiama dar vieno papildomo – 

prisijungimo galimybės – tikslo, 

apibūdinamo šiais rezultatais: užtikrinus 

veiksmingą, tvarią ir sąžiningą 

konkurenciją, našias investicijas ir atviras 

inovacijas, efektyviai naudojant radijo 

spektrą, parengus bendras taisykles ir 

sukūrus nuspėjamo reguliavimo principus 

vidaus rinkoje, taip pat taikant sektoriuje 

būtinas ilgalaikių piliečių interesų 

apsaugos taisykles, įdiegti ir išplėtoti 

pagrįsta kaina ir pasirinkimu grindžiamas 

galimybes Sąjungos piliečiams gauti 

prieigą prie itin didelio pralaidumo 

fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų. 

Prisijungimo galimybės tikslas valstybėms 

narėms, nacionalinėms reguliavimo 

institucijoms ir kitoms kompetentingoms 

institucijoms, taip pat suinteresuotosioms 

šalims reiškia, kad būtina siekti, viena 

vertus, didžiausio pralaidumo tinklų ir 

paslaugų tam tikroje vietovėje rentabilumo, 

kita vertus – teritorinės sanglaudos, t. y. 

įvairiose vietovėse turimų pajėgumų 

panašumo, kartu užtikrinant Europos 

ekonominį vystymąsi, paremtą Europos 

pramonės konkurencingumu; 

Or. en 

 

Pakeitimas   180 

Nadine Morano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) kad Bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijos politiniai tikslai pavirstų 

reguliavimo sąlygomis, turėtų būti 

numatyta, kad taikant pagrindų dokumentą, 

(23) kad Bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijos politiniai tikslai pavirstų 

reguliavimo sąlygomis, turėtų būti 

numatyta, kad taikant pagrindų dokumentą, 
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be esamų trijų pagrindinių – konkurencijos 

skatinimo, vidaus rinkos ir galutinių 

paslaugų gavėjų – tikslų, būtų siekiama dar 

vieno papildomo – prisijungimo galimybės 

– tikslo, apibūdinamo šiais rezultatais: 

užtikrinus veiksmingą ir sąžiningą 

konkurenciją, našias investicijas ir atviras 

inovacijas, efektyviai naudojant radijo 

spektrą, parengus bendras taisykles ir 

sukūrus nuspėjamo reguliavimo principus 

vidaus rinkoje, taip pat taikant sektoriuje 

būtinas piliečių interesų apsaugos taisykles, 

įdiegti ir išplėtoti pagrįsta kaina ir 

pasirinkimu grindžiamas galimybes 

Sąjungos piliečiams gauti prieigą prie itin 

didelio pralaidumo fiksuotojo ir judriojo 

ryšio tinklų. Prisijungimo galimybės tikslas 

valstybėms narėms, nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms ir kitoms 

kompetentingoms institucijoms, taip pat 

suinteresuotosioms šalims reiškia, kad 

būtina siekti, viena vertus, didžiausio 

pralaidumo tinklų ir paslaugų tam tikroje 

vietovėje rentabilumo, kita vertus – 

teritorinės sanglaudos, t. y., įvairiose 

vietovėse turimų pajėgumų panašumo; 

be esamų trijų pagrindinių – konkurencijos 

skatinimo, vidaus rinkos ir galutinių 

paslaugų gavėjų – tikslų, būtų siekiama dar 

vieno papildomo – prisijungimo galimybės 

– tikslo, apibūdinamo šiais rezultatais: 

užtikrinus veiksmingą ir sąžiningą 

konkurenciją, našias investicijas ir atviras 

inovacijas, efektyviai naudojant radijo 

spektrą, parengus bendras taisykles ir 

sukūrus nuspėjamo reguliavimo principus 

vidaus rinkoje, taip pat taikant sektoriuje 

būtinas piliečių interesų apsaugos taisykles, 

įdiegti ir išplėtoti pagrįsta kaina ir 

pasirinkimu grindžiamas galimybes 

Sąjungos piliečiams ir įmonėms, ypač 

mažosioms ir vidutinėms, gauti prieigą 

prie itin didelio pralaidumo fiksuotojo ir 

judriojo ryšio tinklų. Prisijungimo 

galimybės tikslas valstybėms narėms, 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 

kitoms kompetentingoms institucijoms, 

taip pat suinteresuotosioms šalims reiškia, 

kad būtina siekti, viena vertus, didžiausio 

pralaidumo tinklų ir paslaugų tam tikroje 

vietovėje rentabilumo, kita vertus – 

teritorinės sanglaudos, t. y., įvairiose 

vietovėse turimų pajėgumų panašumo; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   181 

Kathleen Van Brempt 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) kad Bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijos politiniai tikslai pavirstų 

reguliavimo sąlygomis, turėtų būti 

numatyta, kad taikant pagrindų dokumentą, 

be esamų trijų pagrindinių – konkurencijos 

skatinimo, vidaus rinkos ir galutinių 

paslaugų gavėjų – tikslų, būtų siekiama dar 

vieno papildomo – prisijungimo galimybės 

(23) kad Bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijos politiniai tikslai pavirstų 

reguliavimo sąlygomis, turėtų būti 

numatyta, kad taikant pagrindų dokumentą, 

be esamų trijų pagrindinių – konkurencijos 

skatinimo, vidaus rinkos ir galutinių 

paslaugų gavėjų – tikslų, būtų siekiama dar 

vieno papildomo – prisijungimo galimybės 
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– tikslo, apibūdinamo šiais rezultatais: 

užtikrinus veiksmingą ir sąžiningą 

konkurenciją, našias investicijas ir atviras 

inovacijas, efektyviai naudojant radijo 

spektrą, parengus bendras taisykles ir 

sukūrus nuspėjamo reguliavimo principus 

vidaus rinkoje, taip pat taikant sektoriuje 

būtinas piliečių interesų apsaugos taisykles, 

įdiegti ir išplėtoti pagrįsta kaina ir 

pasirinkimu grindžiamas galimybes 
Sąjungos piliečiams gauti prieigą prie itin 

didelio pralaidumo fiksuotojo ir judriojo 

ryšio tinklų. Prisijungimo galimybės tikslas 

valstybėms narėms, nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms ir kitoms 

kompetentingoms institucijoms, taip pat 

suinteresuotosioms šalims reiškia, kad 

būtina siekti, viena vertus, didžiausio 

pralaidumo tinklų ir paslaugų tam tikroje 

vietovėje rentabilumo, kita vertus – 

teritorinės sanglaudos, t. y., įvairiose 

vietovėse turimų pajėgumų panašumo; 

– tikslo, apibūdinamo šiais rezultatais: 

užtikrinus veiksmingą ir sąžiningą 

konkurenciją, našias investicijas ir atviras 

inovacijas, efektyviai naudojant radijo 

spektrą, parengus bendras taisykles ir 

sukūrus nuspėjamo reguliavimo principus 

vidaus rinkoje, taip pat taikant sektoriuje 

būtinas piliečių interesų apsaugos taisykles, 

suteikti Sąjungos piliečiams prieigą prie 

itin didelio pralaidumo fiksuotojo ir 

judriojo ryšio tinklų už pagrįstą kainą ir 

suteikiant pasirinkimo galimybių, 

investuoti į juos ir juos naudoti. 

Prisijungimo galimybės tikslas valstybėms 

narėms, nacionalinėms reguliavimo 

institucijoms ir kitoms kompetentingoms 

institucijoms, taip pat suinteresuotosioms 

šalims reiškia, kad būtina siekti, viena 

vertus, didžiausio pralaidumo tinklų ir 

paslaugų tam tikroje vietovėje rentabilumo, 

kita vertus – teritorinės sanglaudos, t. y., 

įvairiose vietovėse turimų pajėgumų 

panašumo; 

Or. en 

 

Pakeitimas   182 

Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) kad Bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijos politiniai tikslai pavirstų 

reguliavimo sąlygomis, turėtų būti 

numatyta, kad taikant pagrindų dokumentą, 

be esamų trijų pagrindinių – 

konkurencijos skatinimo, vidaus rinkos ir 

galutinių paslaugų gavėjų – tikslų, būtų 

siekiama dar vieno papildomo – 

prisijungimo galimybės – tikslo, 

apibūdinamo šiais rezultatais: užtikrinus 

veiksmingą ir sąžiningą konkurenciją, 

našias investicijas ir atviras inovacijas, 

(23) kad Bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijos politiniai tikslai pavirstų 

reguliavimo sąlygomis, turi būti numatyta, 

kad taikant pagrindų dokumentą kartu su 

trimis pagrindiniais – konkurencijos, 

vidaus rinkos ir galutinių paslaugų gavėjų 

interesų skatinimo – tikslais bus siekiama 

dar vieno papildomo – prisijungimo 

galimybės – tikslo, apibūdinamo šiais 

rezultatais: užtikrinus veiksmingą ir 

sąžiningą konkurenciją, našias investicijas 

ir atviras inovacijas, efektyviai naudojant 
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efektyviai naudojant radijo spektrą, 

parengus bendras taisykles ir sukūrus 

nuspėjamo reguliavimo principus vidaus 

rinkoje, taip pat taikant sektoriuje būtinas 

piliečių interesų apsaugos taisykles, įdiegti 

ir išplėtoti pagrįsta kaina ir pasirinkimu 

grindžiamas galimybes Sąjungos 

piliečiams gauti prieigą prie itin didelio 

pralaidumo fiksuotojo ir judriojo ryšio 

tinklų. Prisijungimo galimybės tikslas 

valstybėms narėms, nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms ir kitoms 

kompetentingoms institucijoms, taip pat 

suinteresuotosioms šalims reiškia, kad 

būtina siekti, viena vertus, didžiausio 

pralaidumo tinklų ir paslaugų tam tikroje 

vietovėje rentabilumo, kita vertus – 

teritorinės sanglaudos, t. y., įvairiose 

vietovėse turimų pajėgumų panašumo; 

radijo spektrą, parengus bendras taisykles 

ir sukūrus nuspėjamo reguliavimo 

principus vidaus rinkoje, taip pat taikant 

sektoriuje būtinas piliečių interesų 

apsaugos taisykles, įdiegti ir išplėtoti 

pagrįsta kaina ir pasirinkimu grindžiamas 

galimybes Sąjungos piliečiams gauti 

prieigą prie itin didelio pralaidumo 

fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų. 

Prisijungimo galimybės tikslas valstybėms 

narėms, nacionalinėms reguliavimo 

institucijoms ir kitoms kompetentingoms 

institucijoms, taip pat suinteresuotosioms 

šalims reiškia, kad būtina siekti, viena 

vertus, didžiausio pralaidumo tinklų ir 

paslaugų tam tikroje vietovėje rentabilumo, 

kita vertus – teritorinės sanglaudos, t. y., 

įvairiose vietovėse turimų pajėgumų 

panašumo; 

Or. it 

 

Pakeitimas   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) principas, kad valstybės narės ES 

teisės aktus taikytų neutraliai technologijų 

atžvilgiu , tai yra, kad nacionalinė 

reguliavimo arba kita kompetentinga 

institucija tam tikrai technologijų rūšiai 

neteiktų pranašumo ir teigiamai, nekliudo 

taikyti proporcingas priemones tam 

tikroms konkrečioms paslaugoms skatinti, 

kai tai yra pateisinama siekiant reguliavimo 

sistemos tikslų, pavyzdžiui, skaitmenine 

televizija kaip priemone spektro 

efektyvumui didinti. Be to, šis principas 

netrukdo atsižvelgti į tai, kad tam tikros 

perdavimo terpės turi fizines ir 

architektūros savybes, kurios gali būti 

pranašesnės paslaugos kokybės, 

(24) principas, kad valstybės narės ES 

teisės aktus technologijų požiūriu taikytų 

neutraliai, tai yra, kad nacionalinė 

reguliavimo arba kita kompetentinga 

institucija neįpareigotų naudoti kokios 

nors konkrečios rūšies technologijų ir 

nediskriminuotų kurios nors jų rūšies, 

nekliudo taikyti proporcingų priemonių 

tam tikroms konkrečioms paslaugoms 

skatinti, kai tai yra pateisinama siekiant 

reguliavimo sistemos tikslų, pavyzdžiui, 

naudoti skaitmeninės televizijos kaip 

priemonės spektro efektyvumui didinti, 

arba apskritai paslaugoms gerinti kaip 

priemonei vartotojų pasitenkinimui 
didinti. Be to, šis principas netrukdo 
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pralaidumo, techninės priežiūros sąnaudų, 

energijos vartojimo efektyvumo, valdymo 

lankstumo, patikimumo, atsparumo ir 

dydžio pritaikymo, o galiausiai ir veikimo 

rodiklių, atžvilgiais, todėl į šiuos veiksnius 

galima atsižvelgti imantis įvairių 

priemonių, kuriomis siekiama reguliavimo 

tikslų; 

atsižvelgti į tai, kad tam tikros perdavimo 

terpės turi fizines ir architektūros savybes, 

kurios gali būti pranašesnės paslaugos 

kokybės, pralaidumo, techninės priežiūros 

sąnaudų, energijos vartojimo efektyvumo, 

valdymo lankstumo, patikimumo, 

atsparumo ir dydžio pritaikymo, o 

galiausiai ir veikimo rodiklių, atžvilgiais, 

todėl į šiuos veiksnius galima atsižvelgti 

imantis įvairių priemonių, kuriomis 

siekiama reguliavimo tikslų; 

Or. en 

 

Pakeitimas   184 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

27 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) būtina tinkamai skatinti investicijas 

į naujus didelės spartos itin didelio 

pralaidumo tinklus, kurios rems inovacijas 

didinant turinio įvairovę interneto paslaugų 

srityje ir stiprins tarptautinį Europos 

Sąjungos konkurencingumą. Tokie tinklai 

atveria milžiniškas galimybes suteikti 

naudos vartotojams ir verslo įmonėms 

visoje Europos Sąjungoje. Todėl yra 

gyvybiškai svarbu skatinti tvarias 

investicijas į šių naujų tinklų plėtojimą, tuo 

pat metu pasitelkus reguliavimo 

nuspėjamumą ir nuoseklumą apsaugant 

konkurenciją bei skatinant vartotojų 

pasirinkimą; 

(27) būtina tinkamai skatinti investicijas 

į naujus didelės spartos itin didelio 

pralaidumo tinklus, kurios rems inovacijas 

didinant turinio įvairovę interneto paslaugų 

srityje ir stiprins tarptautinį Europos 

Sąjungos konkurencingumą. Tokie tinklai 

atveria milžiniškas galimybes teikti naudą 

vartotojams ir verslo įmonėms visoje 

Europos Sąjungoje. Todėl yra gyvybiškai 

svarbu skatinti tvarias investicijas į šių 

naujų tinklų plėtojimą, tuo pat metu 

pasitelkus reguliavimo nuspėjamumą ir 

nuoseklumą apsaugant ilgalaikę 

konkurenciją (nes likusios spragos ir 

fizinės patekimo į rinką kliūtys pasireiškia 

infrastruktūros lygmeniu) ir skatinant 

vartotojų pasirinkimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 
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Pakeitimas   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

28 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) plėtojantis konkurencijai rinkose 

siekiama palaipsniui mažinti konkretiems 

sektoriams taikomas ex ante taisykles, o 

galiausiai siekiama, kad elektroninius 

ryšius reglamentuotų tik konkurencijos 

teisės nuostatos. Atsižvelgiant į tai, kad 

elektroninių ryšių rinkose pastaraisiais 

metais labai išaugo konkurencija, labai 

svarbu, kad ex ante reglamentuojančio 

pobūdžio įpareigojimai būtų nustatyti tik 

tais atvejais, kai nėra veiksmingos ir 

tvarios konkurencijos susijusiose 

mažmeninėse rinkose; 

(28) plėtojantis konkurencijai rinkose 

siekiama palaipsniui mažinti konkretiems 

sektoriams taikomas ex ante taisykles, o 

galiausiai siekiama, kad elektroninius 

ryšius reglamentuotų tik konkurencijos 

teisės nuostatos. Atsižvelgiant į tai, kad 

elektroninių ryšių rinkose pastaraisiais 

metais labai išaugo konkurencija, labai 

svarbu, kad ex ante reglamentuojančio 

pobūdžio įpareigojimai būtų nustatyti tik 

tais atvejais, kai nėra veiksmingos ir 

tvarios ilgalaikės konkurencijos 

atitinkamose susijusiose rinkose. Tačiau 

kadangi Europos elektroninių ryšių 

rinkas daugiausia sudaro vertikaliosios 

integracijos operatoriai, kurie gali 

pasinaudoti savo dominuojančia padėtimi 

didmeninėje rinkoje, kad po to sustiprintų 

savo dominuojančią padėtį mažmeninėje 

rinkoje, ilgalaikė mažmeninės rinkos 

konkurencija turėtų būti užtikrinta 

pašalinus esamas infrastruktūros lygmens 

patekimo į rinką kliūtis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

33 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) pagal reguliavimo ir veiklos 

funkcijų atskyrimo principą valstybės narės 

turėtų garantuoti nacionalinės reguliavimo 

institucijos kitų kompetentingų institucijų 

nepriklausomumą, kad užtikrintų jų 

sprendimų nešališkumą. Šis 

nepriklausomumo reikalavimas 

nepažeidžia institucijų autonomijos ir 

valstybių narių konstitucinių įsipareigojimų 

ar neutralumo principo, taikomo valstybių 

narių taisyklėms, reglamentuojančioms 

Sutarties 295 straipsnyje nustatytą turto 

nuosavybės sistemą. Savo užduotims atlikti 

nacionalinės reguliavimo ir kitos 

kompetentingos institucijos turi turėti visus 

būtinus išteklius – darbuotojus, 

kvalifikaciją ir finansines galimybes; 

(33) pagal reguliavimo ir veiklos 

funkcijų atskyrimo principą valstybės narės 

turėtų garantuoti nacionalinės reguliavimo 

institucijos kitų kompetentingų institucijų 

nepriklausomumą, taip pat 

nepriklausomumą nuo atitinkamų 

vyriausybių, kad užtikrintų jų sprendimų 

nešališkumą. Šis nepriklausomumo 

reikalavimas nepažeidžia institucijų 

autonomijos ir valstybių narių 

konstitucinių įsipareigojimų ar neutralumo 

principo, taikomo valstybių narių 

taisyklėms, reglamentuojančioms Sutarties 

295 straipsnyje nustatytą turto nuosavybės 

sistemą. Savo užduotims atlikti 

nacionalinės reguliavimo ir kitos 

kompetentingos institucijos turi turėti visus 

būtinus išteklius – darbuotojus, 

kvalifikaciją ir finansines galimybes; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

36 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(36) kad vadovas ir nariai nebūtų 

spaudžiami iš išorės, nacionalinių 

reguliavimo institucijų nepriklausomumą 

reikia toliau didinti nustačius būtiniausią 

paskyrimo į pareigas kvalifikaciją ir 

mažiausią vadovo ir narių įgaliojimų 

trukmę. Be to, reguliavimo įstaigos 

įsigalėjimo rizikos, tęstinumo užtikrinimo 

ir didesnio nepriklausomumo klausimai 

(36) kad vadovas ir nariai nebūtų 

spaudžiami iš išorės, nacionalinių 

reguliavimo institucijų nepriklausomumą 

reikia toliau didinti nustačius būtiniausią 

paskyrimo į pareigas kvalifikaciją ir 

mažiausią vadovo ir narių įgaliojimų 

trukmę. Be to, reguliavimo įstaigos 

įsigalėjimo rizikos, tęstinumo užtikrinimo 

ir didesnio nepriklausomumo klausimai 
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būtų sprendžiami apribojus galimybę 

atnaujinti įgaliojimus daugiau nei vieną 

kartą ir reikalaujant valdybos ir 

vyresniosios vadovybės pareigoms taikyti 

rotacijos sistemą; 

būtų sprendžiami apribojus galimybę 

atnaujinti įgaliojimus daugiau nei vieną 

kartą ir reikalaujant valdybos ir 

vyresniosios vadovybės pareigoms taikyti 

rotacijos sistemą. Šiuo tikslu valstybės 

narės taip pat turėtų užtikrinti, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos būtų 

teisiškai atskirtos ir funkciškai 

nepriklausomos nuo pramonės ir valdžios 

sektoriaus, kad jos nesiektų gauti arba 

nepriimtų kitų institucijų nurodymų, 

veiktų skaidriai ir atsiskaitytų už savo 

veiklą pagal Sąjungos teisę ir nacionalinę 

teisę ir turėtų pakankamai įgaliojimų; 

Or. en 

 

Pakeitimas   188 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

40 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(40) bendrosios rinkos naudą paslaugų 

teikėjams ir galutiniams paslaugų 

naudotojams geriausiai galima pasiekti 

bendruoju elektroninių ryšių tinklo ir 

elektroninių ryšių paslaugų, išskyrus su 

numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugas, leidimu, nereikalaujant 

jokio atskiro nacionalinės reguliavimo 

institucijos sprendimo ar administracinio 

akto ir taikant tik vieną procedūrinį 

reikalavimą – reikalavimą pateikti 

aiškinamąjį pranešimą. Kai valstybės narės 

reikalauja, kad elektroninių ryšių tinklų ar 

paslaugų teikėjai praneštų, kai pradeda 

veiklą, šis pranešimas turėtų būti 

pateiktas EERRI, kuri veikia kaip vienas 

bendras informacinis punktas. Tinklų arba 

paslaugų teikėjams neturėtų atsirasti jokių 

administracinių išlaidų, susijusių su tokiu 

pranešimu, ir turėtų būti sudaryta 

galimybė pranešimus pateikti per specialų 

(40) bendrosios rinkos naudą paslaugų 

teikėjams ir galutiniams paslaugų 

naudotojams geriausiai galima pasiekti 

bendruoju elektroninių ryšių tinklo ir 

elektroninių ryšių paslaugų, išskyrus su 

numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugas, leidimu, nereikalaujant 

jokio atskiro nacionalinės reguliavimo 

institucijos sprendimo ar administracinio 

akto ir taikant tik vieną procedūrinį 

reikalavimą – reikalavimą pateikti 

aiškinamąjį pranešimą Kai valstybės narės 

reikalauja, kad elektroninių ryšių tinklų ar 

paslaugų teikėjai praneštų apie pradedamą 

veiklą, EERRI (kuri veikia kaip vienas 

bendras informacinis punktas) turėtų būti 

pateiktas vienas pranešimas. Tinklų arba 

paslaugų teikėjai dėl šio pranešimo 

neturėtų patirti jokių administracinių 

išlaidų, ir jį turėtų būti galima gauti 

EERRI interneto svetainėje. EERRI turėtų 
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langelį nacionalinės reguliavimo 

institucijos interneto svetainėje. EERRI 

turėtų pranešimus iš anksto perduoti 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms 

visose valstybėse narėse, kuriose 

elektroninių ryšių tinklų arba paslaugų 

teikėjai ketina teikti elektroninių ryšių 

tinklus arba paslaugas. Valstybės narės gali 

taip pat reikalauti įrodymo, kad pranešimas 

EERRI buvo pateiktas teisiškai 

pripažintomis pašto arba elektroninėmis 

priemonėmis ar elektroninio patvirtinimo, 

kad pranešimas EERRI gautas. Toks 

patvirtinimas neturėtų būti administracinis 

aktas arba patvirtinimui neturėtų reikėti 

nacionalinės reguliavimo arba kitos 

institucijos priimto administracinio ; 

pranešimus iš anksto perduoti 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms 

visose valstybėse narėse, kuriose 

elektroninių ryšių tinklų arba paslaugų 

teikėjai ketina teikti elektroninių ryšių 

tinklus arba paslaugas. Valstybės narės gali 

taip pat reikalauti įrodymo, kad pranešimas 

EERRI buvo pateiktas teisiškai 

pripažintomis pašto arba elektroninėmis 

priemonėmis ar elektroninio patvirtinimo, 

kad pranešimas EERRI gautas. Bet kuriuo 

atveju toks patvirtinimas neturėtų būti 

nacionalinės reguliavimo institucijos ar 

bet kurios kitos institucijos 

administracinis aktas ir tokio 
administracinio akto neturi būti 

reikalaujama; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

41 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(41) pranešimas EERRI turėtų būti 

laikomas tik teikėjo pareiškimu, kad jis 

ketina pradėti teikti elektroninių ryšių 

tinklus ir paslaugas. Teikėjo gali būti 

reikalaujama tik prie pareiškimo pridėti 

šios direktyvos 12 straipsnyje nustatytą 

informaciją. Valstybės narės neturėtų 

nustatyti papildomų arba atskirų pranešimo 

reikalavimų; 

(41) pranešimas EERRI turėtų būti 

laikomas tik teikėjo pareiškimu, kad jis 

ketina pradėti teikti elektroninių ryšių 

tinklus ir paslaugas. Teikėjo gali būti 

reikalaujama tik prie pareiškimo pridėti 

šios direktyvos 12 straipsnyje nustatytą 

informaciją. Ji turėtų būti parengta taip, 

kad būtų lengviau nuosekliai įgyvendinti 

šią direktyvą ir kad EERRI ir 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms 

būtų suteikta atitinkamų žinių apie rinką. 

Valstybės narės neturėtų nustatyti 
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papildomų arba atskirų pranešimo 

reikalavimų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pranešimas EERRI turėtų sudaryti palankesnes sąlygas vidaus rinkai ir padėti nuosekliai 

įgyvendinti šią direktyvą. 

 

Pakeitimas   190 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

42 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(42) su numeriu nesiejamo asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugoms nereikia 

viešosios numeracijos išteklių ir visuotinai 

užtikrinamos sąveikiosios ekosistemos, 

todėl jos skiriasi nuo kitų šioje direktyvoje 

apibrėžtų elektroninių ryšių tinklų ir 

paslaugų. Todėl šių rūšių paslaugoms dera 

taikyti bendrojo leidimo tvarką; 

(42) su numeriu nesiejamo asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugoms nereikia 

viešosios numeracijos išteklių ir visuotinai 

užtikrinamos sąveikiosios ekosistemos, 

todėl jos skiriasi nuo kitų šioje direktyvoje 

apibrėžtų elektroninių ryšių tinklų ir 

paslaugų. Todėl šių rūšių paslaugoms 

nedera taikyti bendrojo leidimo tvarkos ir 

todėl valstybės narės tokioms paslaugoms 

atitinkamai neturėtų nustatyti išankstinio 

leidimo ar bet kokio kito lygiaverčio 

reikalavimo; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   191 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

47 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (47a) elektroninių ryšių paslaugų 

teikėjams, vykdantiems veiklą daugiau nei 

vienoje valstybėje narėje, vis dar taikomos 

skirtingos taisyklės, reikalavimai ir 

ataskaitų teikimo prievolės nepaisant to, 

kad jie turi teisę teikti elektroninių ryšių 

tinklus arba paslaugas bet kurioje 

Europos vietoje, o tai kliudo elektroninių 

ryšių vidaus rinkos plėtrai ir augimui. 

Todėl tokiems paslaugų teikėjams turėtų 

būti galima suteikti vieną bendrą tos 

valstybės narės, kuri nurodyta jų prašyme 

kaip pagrindinė paslaugos teikėjo buveinė 

ES, leidimą. Į šį bendrą leidimą turėtų 

būti įtrauktos konkrečios sąlygos, 

taikomos tose valstybėse narėse, kuriose 

vykdoma veikla, kad būtų užtikrinama, 

jog paslaugos teikėjas laikysis visų 

susijusių teisės aktų. EERRI turėtų 

palengvinti koordinavimą ir keitimąsi 

informacija, kad būtų užtikrinta, jog 

paslaugos teikėjas laikysis Sąjungos ir 

valstybės narės teisės aktų. Elektroninių 

ryšių paslaugų teikėjai vis tiek turėtų 

gauti specialius leidimus, suteikiančius 

jiems teisę naudoti numerius ir radijo 

spektrą, ir suteikiančius teisę instaliuoti 

įrangą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant palengvinti tarptautinį paslaugų teikimą ir laisvą duomenų judėjimą turi būti 

sumažinta įmonėms tenkanti administracinė našta, nes dabar įmonės turi tvarkytis su 28 

skirtingų institucijų įvairaus formato prašymais, nors jos teikia paslaugas, kurios techniniu 

aspektu nėra priklausomos nuo sienų. Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, 

šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

53 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(53) valstybėms narėms gali reikėti 

pakeisti teises, sąlygas, procedūras, 

mokesčius ir rinkliavas, susijusias su 

bendraisiais leidimais ir naudojimosi 

teisėmis, kai tai yra objektyviai pagrįsta. 

Apie tokius pakeitimus turėtų būti laiku 

pranešta visoms suinteresuotoms šalims, 

kad jos turėtų pakankamą galimybę 

išreikšti savo nuomonę apie tuos 

pakeitimus. Atsižvelgiant į poreikį 

užtikrinti teisinį aiškumą ir skatinti 

reguliavimo nuspėjamumą, visiems 

suteiktų teisių naudoti radijo spektrą arba 

įrengti įrenginius apribojimams arba 

panaikinimui turėtų būti taikomos 

nuspėjamos ir skaidrios procedūros; todėl 

galėtų būti nustatyti griežtesni 

reikalavimai arba sukurta pranešimo 

schema, jei naudojimo teisės buvo 

suteiktos pagal konkurencijos arba 

lyginamąsias procedūras. Turėtų būti 

vengiama nebūtinų procedūrų, jei 

suteiktų teisių įrengti įrangą arba naudoti 

radijo spektrą pakeitimai nedideli ir jie 

nedaro įtakos trečiųjų šalių interesams. 

Jei radijo spektro naudojimas pasikeičia 

pritaikius technologijų ir paslaugų 

neutralumo principus, toks pokytis 

neturėtų būti laikomas pakankama 

priežastimi atimti teises, nes dėl jo 

nebūtina suteikti naują teisę; 

(53) radijo spektras yra ribotas 

valstybėms narėms priklausantis išteklius, 

ir Komisija pabrėžė, kad jis turi būti 

valdomas ir paskirstomas atsižvelgiant į 

nacionalinius ypatumus ir poreikius. 

Turėtų būti pageidautina sukurti 

priemones, skirtas gerajai praktikai ir 

patirčiai tarp valstybių narių skleisti; 

Or. en 

 

Pakeitimas   193 

Michał Boni 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

53 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(53) valstybėms narėms gali reikėti (53) valstybėms narėms gali reikėti 
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pakeisti teises, sąlygas, procedūras, 

mokesčius ir rinkliavas, susijusias su 

bendraisiais leidimais ir naudojimosi 

teisėmis, kai tai yra objektyviai pagrįsta. 

Apie tokius pakeitimus turėtų būti laiku 

pranešta visoms suinteresuotoms šalims, 

kad jos turėtų pakankamą galimybę 

išreikšti savo nuomonę apie tuos 

pakeitimus. Atsižvelgiant į poreikį 

užtikrinti teisinį aiškumą ir skatinti 

reguliavimo nuspėjamumą, visiems 

suteiktų teisių naudoti radijo spektrą arba 

įrengti įrenginius apribojimams arba 

panaikinimui turėtų būti taikomos 

nuspėjamos ir skaidrios procedūros; todėl 

galėtų būti nustatyti griežtesni reikalavimai 

arba sukurta pranešimo schema, jei 

naudojimo teisės buvo suteiktos pagal 

konkurencijos arba lyginamąsias 

procedūras. Turėtų būti vengiama nebūtinų 

procedūrų, jei suteiktų teisių įrengti įrangą 

arba naudoti radijo spektrą pakeitimai 

nedideli ir jie nedaro įtakos trečiųjų šalių 

interesams. Jei radijo spektro naudojimas 

pasikeičia pritaikius technologijų ir 

paslaugų neutralumo principus, toks 

pokytis neturėtų būti laikomas pakankama 

priežastimi atimti teises, nes dėl jo 

nebūtina suteikti naują teisę; 

pakeisti teises, sąlygas, procedūras, 

mokesčius ir rinkliavas, susijusias su 

bendraisiais leidimais ir naudojimosi 

teisėmis, kai tai yra objektyviai pagrįsta. 

Apie tokius pakeitimus turėtų būti laiku 

pranešta visoms suinteresuotoms šalims, 

kad jos turėtų pakankamą galimybę 

išreikšti savo nuomonę apie tuos 

pakeitimus. Atsižvelgiant į poreikį 

užtikrinti teisinį aiškumą ir skatinti 

reguliavimo nuspėjamumą, visiems 

suteiktų teisių naudoti radijo spektrą arba 

įrengti įrenginius apribojimams arba 

panaikinimui turėtų būti taikomos 

nuspėjamos ir skaidrios procedūros; todėl 

galėtų būti nustatyti griežtesni reikalavimai 

arba sukurta pranešimo schema, jei 

naudojimo teisės buvo suteiktos pagal 

konkurencijos arba lyginamąsias 

procedūras. Jei suteikta teisė naudotis 

spektru, jos turėtojas turi galėti pareikšti 

prieštaravimą dėl bet kokio pasiūlyto 

pakeitimo, remdamasis jo esamu ar 

buvusiu spektro naudojimo planu ir 

būtinybe apsaugoti investicijas. Turėtų 

būti vengiama nebūtinų procedūrų, jei 

suteiktų teisių įrengti įrangą arba naudoti 

radijo spektrą pakeitimai nedideli ir jie 

nedaro įtakos trečiųjų šalių interesams. Jei 

radijo spektro naudojimas pasikeičia 

pritaikius technologijų ir paslaugų 

neutralumo principus, toks pokytis neturėtų 

būti laikomas pakankama priežastimi 

atimti teises, nes dėl jo nebūtina suteikti 

naujos teisės; 

Or. en 

Pagrindimas 

Teisinis tikrumas, kiek tai susiję su spektro naudojimo teisėmis, yra svarbiausias investicijų į 

judriojo ryšio tinklus skatinimo veiksnys, visų pirma investicijų į naujos kartos judriojo ryšio, 

5G, tinklus. Siūloma suteikti operatoriams galimybę prieštarauti su spektro teisėmis 

susijusiems pakeitimams remiantis ribotomis sąlygomis, kaip antai būsimais ryšių spektro 

naudojimo planais ir poreikiu apsaugoti investicijas, kol jų buhalterinė vertė nėra visiškai 

nurašyta. 
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Pakeitimas   194 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

57 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(57) siekiant nustatyti lengvesnius 

ataskaitų ir informacijos teikimo 

reikalavimus, taikomus tinkle ir paslaugų 

teikėjams,, tokie reikalavimai turėtų būti 

proporcingi, objektyviai pateisinami ir 

apsiriboti tik tuo, kas tikrai būtina. Visų 

pirma kompetentingos institucijos ir 

EERRI turėtų vengti teikti vienodus 

informacijos prašymus ir reikalauti 

sistemingai ir reguliariai įrodinėti, kad 

laikomasi visų bendrojo leidimo arba 

naudojimo teisių sąlygų . Įmonės turėtų 

žinoti, kam bus naudojama informacija, 

kurios prašoma pateikti. Informacijos 

pateikimas neturėtų būti sąlyga patekti į 

rinką. Statistikos tikslais galima reikalauti, 

kad elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų 

teikėjai praneštų, kai nutraukia savo veiklą; 

(57) siekiant nustatyti lengvesnius 

ataskaitų ir informacijos teikimo 

reikalavimus, taikomus tinkle ir paslaugų 

teikėjams, tokie reikalavimai turėtų būti 

proporcingi, objektyviai pateisinami ir 

apsiriboti tik tuo, kas tikrai būtina. Visų 

pirma kompetentingos institucijos ir 

EERRI turėtų vengti teikti vienodus 

informacijos prašymus ir reikalauti 

sistemingai ir reguliariai įrodinėti, kad 

laikomasi visų bendrojo leidimo arba 

naudojimo teisių sąlygų. Keliose valstybėse 

narėse veiklą vykdantiems elektroninių 

ryšių paslaugų teikėjams taikomas 

ataskaitų teikimo ir informavimo 

prievoles koordinuoja ta valstybė narė, 

kuri atsakinga už bendrojo leidimo 

išdavimą, nedarant įtakos informacijos 

prašymui, susijusiam su teisės naudoti 

numerius ir radijo spektrą ir teisės 

instaliuoti įrangą suteikimu. EERRI 

turėtų palengvinti laisvą informacijos 

judėjimą tarp susijusių valstybių narių. 

Dėl tokios informacijos turėtų būti 

kreipiamasi pateikus bendrą 

standartizuotą formą. Įmonės turėtų žinoti, 

kam bus naudojama informacija, kurią 

prašoma pateikti. Informacijos pateikimas 

neturėtų būti sąlyga patekti į rinką. 

Statistikos tikslais galima reikalauti, kad 

elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų 

teikėjai praneštų, kai nutraukia savo veiklą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant palengvinti tarptautinį paslaugų teikimą ir laisvą duomenų judėjimą turi būti 

sumažinta įmonėms tenkanti administracinė našta, nes dabar įmonės turi tvarkytis su 28 

skirtingų institucijų įvairaus formato prašymais, nors jos teikia paslaugas, kurios techniniu 
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aspektu nėra priklausomos nuo sienų. Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, 

šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

60 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Prie tokios informacijos turėtų būti 

priskiriami ir itin didelio pralaidumo tinklų 

diegimo, ir esamų varinių laidų arba 

kitokių tinklų esminio atnaujinimo arba 

išplėtimo (pavyzdžiui, šviesolaidžio 

nutiesimo iki skirstomųjų spintų, derinamo 

su aktyviosiomis (vektorizavimo) 

technologijomis) planai, nors pastarųjų 

tinklų veikimo charakteristikos nebūtinai 

visais atžvilgiais prilygsta itin didelio 

pralaidumo tinklų veikimo 

charakteristikoms. Informacijos, kurią 

turėtų rinkti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, išsamumo lygis ir teritorinis 

detalizavimas turėtų priklausyti nuo 

reguliavimo tikslo ir ji turėtų būti tinkama 

tais reguliavimo tikslais, kuriems jos reikia. 

Todėl teritorinio vieneto dydis valstybėse 

narėse skirsis, priklausomai nuo 

reguliavimo poreikių tam tikromis 

nacionalinėmis aplinkybėmis ir nuo 

vietinių duomenų buvimo. Teritorinių 

statistinių vienetų klasifikacijos (NUTS) 3 

lygio teritoriniai vienetai daugeliu atvejų 

bus nepakankamai maži. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų vadovautis 

EERRI gairėmis, kokia strategija 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Prie tokios informacijos turėtų būti 

priskiriami ir itin didelio pralaidumo tinklų 

diegimo, ir esamų varinių laidų arba 

kitokių tinklų esminio atnaujinimo arba 

išplėtimo (pavyzdžiui, šviesolaidžio 

nutiesimo iki skirstomųjų spintų, derinamo 

su aktyviosiomis (vektorizavimo) 

technologijomis) planai, nors pastarųjų 

tinklų veikimo charakteristikos nebūtinai 

visais atžvilgiais prilygsta itin didelio 

pralaidumo tinklų veikimo 

charakteristikoms. Informacijos, kurią 

turėtų rinkti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, išsamumo lygis ir teritorinis 

detalizavimas turėtų priklausyti nuo 

reguliavimo tikslo ir ji turėtų būti tinkama 

tais reguliavimo tikslais, kuriems jos reikia. 

Todėl teritorinio vieneto dydis valstybėse 

narėse skirsis, priklausomai nuo 

reguliavimo poreikių tam tikromis 

nacionalinėmis aplinkybėmis ir nuo 

vietinių duomenų buvimo. Teritorinių 

statistinių vienetų klasifikacijos (NUTS) 3 

lygio teritoriniai vienetai daugeliu atvejų 

bus nepakankamai maži. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų vadovautis 

EERRI gairėmis, kokia strategija 
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tinkamiausia šiai užduočiai atlikti, o tokios 

gairės turės būti grindžiamos patirtimi, 

kurią nacionalinės reguliavimo institucijos 

įgijo atlikdamos tinklų diegimo 

geografinius tyrimus. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galutiniams 

paslaugų gavėjams suteikti paslaugos 

kokybės priemones, kad prisidėtų prie 

geresnio jų informavimo apie esamas 

prisijungimo prie tinklo paslaugas; 

tinkamiausia šiai užduočiai atlikti, o tokios 

gairės turės būti grindžiamos patirtimi, 

kurią nacionalinės reguliavimo institucijos 

įgijo atlikdamos tinklų diegimo 

geografinius tyrimus. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galutiniams 

paslaugų gavėjams suteikti paslaugos 

kokybės priemones, kad prisidėtų prie 

geresnio jų informavimo apie esamas 

prisijungimo prie tinklo paslaugas. 

Rinkdamos šią informaciją nacionalinės 

reguliavimo institucijos, kitos 

kompetentingos institucijos ir EERRI 

laikosi proporcingumo principo. Visų 

pirma svarbu užtikrinti, kad įmonės, 

teikiančios elektroninių ryšių tinklus ir 

paslaugas, susijusias priemones ar 

susijusias paslaugas, dėl informacijos 

rinkimo neatsidurtų nepalankioje 

konkurencinėje padėtyje; 

Or. de 

Pagrindimas 

Reikiamos informacijos rinkimas neturi daryti poveikio įmonėms vykdant konkurencinę 

veiklą. Turi būti daroma viskas siekiant užtikrinti, kad dėl renkamos informacijos nebūtų 

patiriama pernelyg didelė administracinė ir biurokratinė našta. 

 

Pakeitimas   196 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

60 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Prie tokios informacijos turėtų būti 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Ta informacija labai svarbi siekiant 
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priskiriami ir itin didelio pralaidumo tinklų 

diegimo, ir esamų varinių laidų arba 

kitokių tinklų esminio atnaujinimo arba 

išplėtimo (pavyzdžiui, šviesolaidžio 

nutiesimo iki skirstomųjų spintų, derinamo 

su aktyviosiomis (vektorizavimo) 

technologijomis) planai, nors pastarųjų 

tinklų veikimo charakteristikos nebūtinai 

visais atžvilgiais prilygsta itin didelio 

pralaidumo tinklų veikimo 

charakteristikoms. Informacijos, kurią 

turėtų rinkti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, išsamumo lygis ir teritorinis 

detalizavimas turėtų priklausyti nuo 

reguliavimo tikslo ir ji turėtų būti tinkama 

tais reguliavimo tikslais, kuriems jos reikia. 

Todėl teritorinio vieneto dydis valstybėse 

narėse skirsis, priklausomai nuo 

reguliavimo poreikių tam tikromis 

nacionalinėmis aplinkybėmis ir nuo 

vietinių duomenų buvimo. Teritorinių 

statistinių vienetų klasifikacijos (NUTS) 3 

lygio teritoriniai vienetai daugeliu atvejų 

bus nepakankamai maži. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų vadovautis 

EERRI gairėmis, kokia strategija 

tinkamiausia šiai užduočiai atlikti, o tokios 

gairės turės būti grindžiamos patirtimi, 

kurią nacionalinės reguliavimo institucijos 

įgijo atlikdamos tinklų diegimo 

geografinius tyrimus. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galutiniams 

paslaugų gavėjams suteikti paslaugos 

kokybės priemones, kad prisidėtų prie 

geresnio jų informavimo apie esamas 

prisijungimo prie tinklo paslaugas; 

skatinti investicijas, didinti junglumą 

visoje ES, suteikti matomumo visoms 

susijusioms vietos institucijoms ir 

informuoti Europos piliečius apie jų 

būsimą junglumą. Prie tokios informacijos 

turėtų būti priskiriami ir itin didelio 

pralaidumo tinklų diegimo, ir esamų 

varinių laidų arba kitokių tinklų esminio 

atnaujinimo arba išplėtimo (pavyzdžiui, 

šviesolaidžio nutiesimo iki skirstomųjų 

spintų, derinamo su aktyviosiomis 

(vektorizavimo) technologijomis) planai, 

nors pastarųjų tinklų veikimo 

charakteristikos nebūtinai visais atžvilgiais 

prilygsta itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikoms. 

Informacijos, kurią turėtų rinkti 

nacionalinės reguliavimo institucijos, 

išsamumo lygis ir teritorinis detalizavimas 

turėtų priklausyti nuo reguliavimo tikslo ir 

ji turėtų būti tinkama tais reguliavimo 

tikslais, kuriems jos reikia. Todėl 

teritorinio vieneto dydis valstybėse narėse 

skirsis, priklausomai nuo reguliavimo 

poreikių tam tikromis nacionalinėmis 

aplinkybėmis ir nuo vietinių duomenų 

buvimo. Teritorinių statistinių vienetų 

klasifikacijos (NUTS) 3 lygio teritoriniai 

vienetai daugeliu atvejų bus nepakankamai 

maži. Nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų vadovautis EERRI gairėmis, kokia 

strategija tinkamiausia šiai užduočiai 

atlikti, o tokios gairės turės būti 

grindžiamos patirtimi, kurią nacionalinės 

reguliavimo institucijos įgijo atlikdamos 

tinklų diegimo geografinius tyrimus. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų galutiniams paslaugų gavėjams 

suteikti paslaugos kokybės priemones, kad 

prisidėtų prie geresnio jų informavimo apie 

esamas prisijungimo prie tinklo paslaugas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   197 

Kathleen Van Brempt 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

60 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Prie tokios informacijos turėtų būti 

priskiriami ir itin didelio pralaidumo tinklų 

diegimo, ir esamų varinių laidų arba 

kitokių tinklų esminio atnaujinimo arba 

išplėtimo (pavyzdžiui, šviesolaidžio 

nutiesimo iki skirstomųjų spintų, derinamo 

su aktyviosiomis (vektorizavimo) 

technologijomis) planai, nors pastarųjų 

tinklų veikimo charakteristikos nebūtinai 

visais atžvilgiais prilygsta itin didelio 

pralaidumo tinklų veikimo 

charakteristikoms. Informacijos, kurią 

turėtų rinkti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, išsamumo lygis ir teritorinis 

detalizavimas turėtų priklausyti nuo 

reguliavimo tikslo ir ji turėtų būti tinkama 

tais reguliavimo tikslais, kuriems jos reikia. 

Todėl teritorinio vieneto dydis valstybėse 

narėse skirsis, priklausomai nuo 

reguliavimo poreikių tam tikromis 

nacionalinėmis aplinkybėmis ir nuo 

vietinių duomenų buvimo. Teritorinių 

statistinių vienetų klasifikacijos (NUTS) 3 

lygio teritoriniai vienetai daugeliu atvejų 

bus nepakankamai maži. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų vadovautis 

EERRI gairėmis, kokia strategija 

tinkamiausia šiai užduočiai atlikti, o tokios 

gairės turės būti grindžiamos patirtimi, 

kurią nacionalinės reguliavimo institucijos 

įgijo atlikdamos tinklų diegimo 

geografinius tyrimus. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galutiniams 

paslaugų gavėjams suteikti paslaugos 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Prie tokios informacijos turėtų būti 

priskiriami ir itin didelio pralaidumo tinklų 

diegimo, ir esamų varinių laidų arba 

kitokių tinklų esminio atnaujinimo arba 

išplėtimo (pavyzdžiui, šviesolaidžio 

nutiesimo iki skirstomųjų spintų, derinamo 

su aktyviosiomis (vektorizavimo) 

technologijomis) planai, nors pastarųjų 

tinklų veikimo charakteristikos nebūtinai 

visais atžvilgiais prilygsta itin didelio 

pralaidumo tinklų veikimo 

charakteristikoms. Informacijos, kurią 

turėtų rinkti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, išsamumo lygis ir teritorinis 

detalizavimas turėtų priklausyti nuo 

reguliavimo tikslo ir ji turėtų būti tinkama 

tais reguliavimo tikslais, kuriems jos reikia. 

Todėl teritorinio vieneto dydis valstybėse 

narėse skirsis, priklausomai nuo 

reguliavimo poreikių tam tikromis 

nacionalinėmis aplinkybėmis ir nuo 

vietinių duomenų buvimo. Teritorinių 

statistinių vienetų klasifikacijos (NUTS) 3 

lygio teritoriniai vienetai daugeliu atvejų 

bus nepakankamai maži. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų vadovautis 

EERRI gairėmis, kokia strategija 

tinkamiausia šiai užduočiai atlikti, o tokios 

gairės turės būti grindžiamos patirtimi, 

kurią nacionalinės reguliavimo institucijos 

įgijo atlikdamos tinklų diegimo 

geografinius tyrimus. 

Tvarkydamos šiuos duomenis 

nacionalinės reguliavimo institucijos 
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kokybės priemones, kad prisidėtų prie 

geresnio jų informavimo apie esamas 

prisijungimo prie tinklo paslaugas; 

turėtų užtikrinti tinkamo lygio 

konfidencialumą, kad būtų apsaugota 

slapta verslo informacija ir įvairių rinkos 

dalyvių investicijų pozicijos. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų galutiniams paslaugų gavėjams 

suteikti paslaugos kokybės priemones, kad 

prisidėtų prie geresnio jų informavimo apie 

esamas prisijungimo prie tinklo paslaugas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

60 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Prie tokios informacijos turėtų būti 

priskiriami ir itin didelio pralaidumo tinklų 

diegimo, ir esamų varinių laidų arba 

kitokių tinklų esminio atnaujinimo arba 

išplėtimo (pavyzdžiui, šviesolaidžio 

nutiesimo iki skirstomųjų spintų, derinamo 

su aktyviosiomis (vektorizavimo) 

technologijomis) planai, nors pastarųjų 

tinklų veikimo charakteristikos nebūtinai 

visais atžvilgiais prilygsta itin didelio 

pralaidumo tinklų veikimo 

charakteristikoms. Informacijos, kurią 

turėtų rinkti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, išsamumo lygis ir teritorinis 

detalizavimas turėtų priklausyti nuo 

reguliavimo tikslo ir ji turėtų būti tinkama 

tais reguliavimo tikslais, kuriems jos reikia. 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Ta informacija labai svarbi siekiant 

skatinti investicijas, didinti junglumą 

visoje ES, suteikti matomumo visoms 

susijusioms vietos institucijoms ir 

informuoti Europos piliečius apie jų 

būsimą junglumą. Prie tokios informacijos 

turėtų būti priskiriami ir itin didelio 

pralaidumo tinklų diegimo, ir esamų 

varinių laidų arba kitokių tinklų esminio 

atnaujinimo arba išplėtimo (pavyzdžiui, 

šviesolaidžio nutiesimo iki skirstomųjų 

spintų, derinamo su aktyviosiomis 

(vektorizavimo) technologijomis) planai, 

nors pastarųjų tinklų veikimo 

charakteristikos nebūtinai visais atžvilgiais 

prilygsta itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikoms. 
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Todėl teritorinio vieneto dydis valstybėse 

narėse skirsis, priklausomai nuo 

reguliavimo poreikių tam tikromis 

nacionalinėmis aplinkybėmis ir nuo 

vietinių duomenų buvimo. Teritorinių 

statistinių vienetų klasifikacijos (NUTS) 3 

lygio teritoriniai vienetai daugeliu atvejų 

bus nepakankamai maži. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų vadovautis 

EERRI gairėmis, kokia strategija 

tinkamiausia šiai užduočiai atlikti, o tokios 

gairės turės būti grindžiamos patirtimi, 

kurią nacionalinės reguliavimo institucijos 

įgijo atlikdamos tinklų diegimo 

geografinius tyrimus. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galutiniams 

paslaugų gavėjams suteikti paslaugos 

kokybės priemones, kad prisidėtų prie 

geresnio jų informavimo apie esamas 

prisijungimo prie tinklo paslaugas; 

Informacijos, kurią turėtų rinkti 

nacionalinės reguliavimo institucijos, 

išsamumo lygis ir teritorinis detalizavimas 

turėtų priklausyti nuo reguliavimo tikslo ir 

ji turėtų būti tinkama tais reguliavimo 

tikslais, kuriems jos reikia. Todėl 

teritorinio vieneto dydis valstybėse narėse 

skirsis, priklausomai nuo reguliavimo 

poreikių tam tikromis nacionalinėmis 

aplinkybėmis ir nuo vietinių duomenų 

buvimo. Teritorinių statistinių vienetų 

klasifikacijos (NUTS) 3 lygio teritoriniai 

vienetai daugeliu atvejų bus nepakankamai 

maži. Nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų vadovautis EERRI gairėmis, kokia 

strategija tinkamiausia šiai užduočiai 

atlikti, o tokios gairės turės būti 

grindžiamos patirtimi, kurią nacionalinės 

reguliavimo institucijos įgijo atlikdamos 

tinklų diegimo geografinius tyrimus. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų galutiniams paslaugų gavėjams 

suteikti paslaugos kokybės priemones, kad 

prisidėtų prie geresnio jų informavimo apie 

esamas prisijungimo prie tinklo paslaugas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   199 

José Blanco López 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

60 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Prie tokios informacijos turėtų būti 

priskiriami ir itin didelio pralaidumo tinklų 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Ta informacija labai svarbi siekiant 

skatinti investicijas, didinti junglumą 
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diegimo, ir esamų varinių laidų arba 

kitokių tinklų esminio atnaujinimo arba 

išplėtimo (pavyzdžiui, šviesolaidžio 

nutiesimo iki skirstomųjų spintų, derinamo 

su aktyviosiomis (vektorizavimo) 

technologijomis) planai, nors pastarųjų 

tinklų veikimo charakteristikos nebūtinai 

visais atžvilgiais prilygsta itin didelio 

pralaidumo tinklų veikimo 

charakteristikoms. Informacijos, kurią 

turėtų rinkti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, išsamumo lygis ir teritorinis 

detalizavimas turėtų priklausyti nuo 

reguliavimo tikslo ir ji turėtų būti tinkama 

tais reguliavimo tikslais, kuriems jos reikia. 

Todėl teritorinio vieneto dydis valstybėse 

narėse skirsis, priklausomai nuo 

reguliavimo poreikių tam tikromis 

nacionalinėmis aplinkybėmis ir nuo 

vietinių duomenų buvimo. Teritorinių 

statistinių vienetų klasifikacijos (NUTS) 3 

lygio teritoriniai vienetai daugeliu atvejų 

bus nepakankamai maži. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų vadovautis 

EERRI gairėmis, kokia strategija 

tinkamiausia šiai užduočiai atlikti, o tokios 

gairės turės būti grindžiamos patirtimi, 

kurią nacionalinės reguliavimo institucijos 

įgijo atlikdamos tinklų diegimo 

geografinius tyrimus. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galutiniams 

paslaugų gavėjams suteikti paslaugos 

kokybės priemones, kad prisidėtų prie 

geresnio jų informavimo apie esamas 

prisijungimo prie tinklo paslaugas; 

visoje ES, suteikti matomumo visoms 

susijusioms vietos institucijoms ir 

informuoti Europos piliečius apie jų 

būsimą junglumą. Prie tokios informacijos 

turėtų būti priskiriami ir itin didelio 

pralaidumo tinklų diegimo, ir esamų 

varinių laidų arba kitokių tinklų esminio 

atnaujinimo arba išplėtimo (pavyzdžiui, 

šviesolaidžio nutiesimo iki skirstomųjų 

spintų, derinamo su aktyviosiomis 

(vektorizavimo) technologijomis) planai, 

nors pastarųjų tinklų veikimo 

charakteristikos nebūtinai visais atžvilgiais 

prilygsta itin didelio pralaidumo tinklų 

veikimo charakteristikoms. Informacijos, 

kurią turėtų rinkti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, išsamumo lygis ir teritorinis 

detalizavimas turėtų priklausyti nuo 

reguliavimo tikslo ir ji turėtų būti tinkama 

tais reguliavimo tikslais, kuriems jos reikia. 

Todėl teritorinio vieneto dydis valstybėse 

narėse skirsis, priklausomai nuo 

reguliavimo poreikių tam tikromis 

nacionalinėmis aplinkybėmis ir nuo 

vietinių duomenų buvimo. Teritorinių 

statistinių vienetų klasifikacijos (NUTS) 3 

lygio teritoriniai vienetai daugeliu atvejų 

bus nepakankamai maži. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų vadovautis 

EERRI gairėmis, kokia strategija 

tinkamiausia šiai užduočiai atlikti, o tokios 

gairės turės būti grindžiamos patirtimi, 

kurią nacionalinės reguliavimo institucijos 

įgijo atlikdamos tinklų diegimo 

geografinius tyrimus. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galutiniams 

paslaugų gavėjams suteikti paslaugos 

kokybės priemones, kad prisidėtų prie 

geresnio jų informavimo apie esamas 

prisijungimo prie tinklo paslaugas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

60 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Prie tokios informacijos turėtų būti 

priskiriami ir itin didelio pralaidumo tinklų 

diegimo, ir esamų varinių laidų arba 

kitokių tinklų esminio atnaujinimo arba 

išplėtimo (pavyzdžiui, šviesolaidžio 

nutiesimo iki skirstomųjų spintų, 

derinamo su aktyviosiomis 

(vektorizavimo) technologijomis) planai, 

nors pastarųjų tinklų veikimo 

charakteristikos nebūtinai visais 

atžvilgiais prilygsta itin didelio 

pralaidumo tinklų veikimo 

charakteristikoms. Informacijos, kurią 

turėtų rinkti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, išsamumo lygis ir teritorinis 

detalizavimas turėtų priklausyti nuo 

reguliavimo tikslo ir ji turėtų būti tinkama 

tais reguliavimo tikslais, kuriems jos reikia. 

Todėl teritorinio vieneto dydis valstybėse 

narėse skirsis, priklausomai nuo 

reguliavimo poreikių tam tikromis 

nacionalinėmis aplinkybėmis ir nuo 

vietinių duomenų buvimo. Teritorinių 

statistinių vienetų klasifikacijos (NUTS) 3 

lygio teritoriniai vienetai daugeliu atvejų 

bus nepakankamai maži. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų vadovautis 

EERRI gairėmis, kokia strategija 

tinkamiausia šiai užduočiai atlikti, o tokios 

gairės turės būti grindžiamos patirtimi, 

kurią nacionalinės reguliavimo institucijos 

įgijo atlikdamos tinklų diegimo 

geografinius tyrimus. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galutiniams 

paslaugų gavėjams suteikti paslaugos 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

tinklo plėtros informacija. Prie tokios 

informacijos turėtų būti priskiriami ir itin 

didelio pralaidumo tinklų diegimo, ir 

esamų varinių laidų arba kitokių tinklų 

esminio atnaujinimo arba išplėtimo planai. 

Informacijos, kurią turėtų rinkti 

nacionalinės reguliavimo institucijos, 

išsamumo lygis ir teritorinis detalizavimas 

turėtų priklausyti nuo reguliavimo tikslo ir 

ji turėtų būti tinkama tais reguliavimo 

tikslais, kuriems jos reikia. Todėl 

teritorinio vieneto dydis valstybėse narėse 

skirsis, priklausomai nuo reguliavimo 

poreikių tam tikromis nacionalinėmis 

aplinkybėmis ir nuo vietinių duomenų 

buvimo. Teritorinių statistinių vienetų 

klasifikacijos (NUTS) 3 lygio teritoriniai 

vienetai daugeliu atvejų bus nepakankamai 

maži. Nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų vadovautis EERRI gairėmis, kokia 

strategija tinkamiausia šiai užduočiai 

atlikti, o tokios gairės turės būti 

grindžiamos patirtimi, kurią nacionalinės 

reguliavimo institucijos įgijo atlikdamos 

tinklų diegimo geografinius tyrimus. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų galutiniams paslaugų gavėjams 

suteikti paslaugos kokybės priemones, kad 

prisidėtų prie geresnio jų informavimo apie 

esamas prisijungimo prie tinklo paslaugas; 
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kokybės priemones, kad prisidėtų prie 

geresnio jų informavimo apie esamas 

prisijungimo prie tinklo paslaugas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

60 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Prie tokios informacijos turėtų būti 

priskiriami ir itin didelio pralaidumo tinklų 

diegimo, ir esamų varinių laidų arba 

kitokių tinklų esminio atnaujinimo arba 

išplėtimo (pavyzdžiui, šviesolaidžio 

nutiesimo iki skirstomųjų spintų, derinamo 

su aktyviosiomis (vektorizavimo) 

technologijomis) planai, nors pastarųjų 

tinklų veikimo charakteristikos nebūtinai 

visais atžvilgiais prilygsta itin didelio 

pralaidumo tinklų veikimo 

charakteristikoms. Informacijos, kurią 

turėtų rinkti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, išsamumo lygis ir teritorinis 

detalizavimas turėtų priklausyti nuo 

reguliavimo tikslo ir ji turėtų būti tinkama 

tais reguliavimo tikslais, kuriems jos reikia. 

Todėl teritorinio vieneto dydis valstybėse 

narėse skirsis, priklausomai nuo 

reguliavimo poreikių tam tikromis 

nacionalinėmis aplinkybėmis ir nuo 

vietinių duomenų buvimo. Teritorinių 

statistinių vienetų klasifikacijos (NUTS) 3 

lygio teritoriniai vienetai daugeliu atvejų 

(60) elektroninių ryšių plačiajuosčių 

tinklų įvairovė technologijų, topologijos, 

naudojamos terpės ir nuosavybės 

atžvilgiais tik didėja, todėl siekiant 

reguliavimo priemonių veiksmingumo ir 

taikymo būtent ten, kur jų reikia, tokios 

priemonės turi būti grindžiamos išsamia 

informacija ir tinklo plėtros prognozėmis. 

Prie tokios informacijos turėtų būti 

priskiriami ir itin didelio pralaidumo tinklų 

diegimo, ir esamų varinių laidų arba 

kitokių tinklų esminio atnaujinimo arba 

išplėtimo (pavyzdžiui, šviesolaidžio 

nutiesimo iki skirstomųjų spintų, derinamo 

su aktyviosiomis (vektorizavimo) 

technologijomis) planai, nors pastarųjų 

tinklų veikimo charakteristikos nebūtinai 

visais atžvilgiais prilygsta itin didelio 

pralaidumo tinklų veikimo 

charakteristikoms. Informacijos, kurią 

turėtų rinkti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, išsamumo lygis ir teritorinis 

detalizavimas turėtų priklausyti nuo 

reguliavimo tikslo ir ji turėtų būti tinkama 

tais reguliavimo tikslais, kuriems jos reikia. 

Todėl teritorinio vieneto dydis valstybėse 

narėse skirsis, priklausomai nuo 

reguliavimo poreikių tam tikromis 

nacionalinėmis aplinkybėmis ir nuo 

vietinių duomenų buvimo. Teritorinių 

statistinių vienetų klasifikacijos (NUTS) 3 

lygio teritoriniai vienetai daugeliu atvejų 
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bus nepakankamai maži. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų vadovautis 

EERRI gairėmis, kokia strategija 

tinkamiausia šiai užduočiai atlikti, o tokios 

gairės turės būti grindžiamos patirtimi, 

kurią nacionalinės reguliavimo institucijos 

įgijo atlikdamos tinklų diegimo 

geografinius tyrimus. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galutiniams 

paslaugų gavėjams suteikti paslaugos 

kokybės priemones, kad prisidėtų prie 

geresnio jų informavimo apie esamas 

prisijungimo prie tinklo paslaugas; 

bus nepakankamai maži. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų vadovautis 

EERRI gairėmis, kokia strategija 

tinkamiausia šiai užduočiai atlikti, o tokios 

gairės turės būti grindžiamos patirtimi, 

kurią nacionalinės reguliavimo institucijos 

įgijo atlikdamos tinklų diegimo 

geografinius tyrimus. Nepažeidžiant 

konfidencialumo ir komercinių paslapčių 

apsaugos reikalavimų nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų atviruoju 

duomenų formatu ir be apribojimų 

pakartotinai leisti naudoti tokias 

apklausas, taip pat turėtų galutiniams 

paslaugų gavėjams suteikti paslaugos 

kokybės priemones, kad prisidėtų prie 

geresnio jų informavimo apie esamas 

prisijungimo prie tinklo paslaugas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

61 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(61) jei yra konkreti ir tiksliai apibrėžta 

skaitmeninės atskirties zona, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

galimybę skelbti kvietimus pareikšti 

suinteresuotumą, kad sužinotų, kurios 

įmonės nori investuoti į itin didelio 

pralaidumo tinklus. Investavimo sąlygų 

nuspėjamumo tikslais nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galėti su 

įmonėmis, pareiškusioms 

suinteresuotumą įdiegti ypač didelės 

spartos tinklus, dalytis informacija, ar 

Išbraukta. 
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aptariamoje zonoje yra atliekamas arba 

numatytas kitoks tinklų, įskaitant mažiau 

kaip 100 Mbps atsisiuntimo spartos 

tinklus, atnaujinimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

61 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(61) jei yra konkreti ir tiksliai apibrėžta 

skaitmeninės atskirties zona, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

galimybę skelbti kvietimus pareikšti 

suinteresuotumą, kad sužinotų, kurios 

įmonės nori investuoti į itin didelio 

pralaidumo tinklus. Investavimo sąlygų 

nuspėjamumo tikslais nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galėti su 

įmonėmis, pareiškusioms suinteresuotumą 

įdiegti ypač didelės spartos tinklus, dalytis 

informacija, ar aptariamoje zonoje yra 

atliekamas arba numatytas kitoks tinklų, 

įskaitant mažiau kaip 100 Mbps 

atsisiuntimo spartos tinklus, atnaujinimas; 

(61) jei yra konkreti ir tiksliai apibrėžta 

skaitmeninės atskirties zona, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

galimybę skelbti kvietimus pareikšti 

suinteresuotumą, kad sužinotų, kurios 

įmonės nori investuoti į itin didelio 

pralaidumo tinklus. Investavimo sąlygų 

nuspėjamumo tikslais nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galėti su 

įmonėmis, pareiškusioms suinteresuotumą 

įdiegti ypač didelės spartos tinklus, dalytis 

informacija, ar aptariamoje zonoje yra 

atliekamas arba numatytas kitoks tinklų, 

įskaitant mažiau kaip 100 Mbps 

atsisiuntimo spartos tinklus, atnaujinimas. 

Atsižvelgdamos į didelį palydovinių 

technologijų potencialą ekonomiškai 

efektyviu būdu suteikiant junglumą 

skaitmenine atskirtimi pasižyminčioms 

teritorijoms, nacionalinės reguliavimo 

institucijos apie kvietimus teikti paraiškas 

turėtų informuoti ir palydovinio ryšio 

operatorius, kad būtų skatinamas 

geriausių technologijų naudojimas 

atsižvelgiant į regioninius ypatumus; 

Or. en 

 

Pakeitimas   204 
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Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

61 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(61) jei yra konkreti ir tiksliai apibrėžta 

skaitmeninės atskirties zona, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

galimybę skelbti kvietimus pareikšti 

suinteresuotumą, kad sužinotų, kurios 

įmonės nori investuoti į itin didelio 

pralaidumo tinklus. Investavimo sąlygų 

nuspėjamumo tikslais nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galėti su 

įmonėmis, pareiškusioms suinteresuotumą 

įdiegti ypač didelės spartos tinklus, dalytis 

informacija, ar aptariamoje zonoje yra 

atliekamas arba numatytas kitoks tinklų, 

įskaitant mažiau kaip 100 Mbps 

atsisiuntimo spartos tinklus, atnaujinimas; 

(61) skaitmeninės atskirties mažinimas 

Europoje yra būtina gigabitinės 

visuomenės, kurioje visi Europos 

gyventojai turės prieigą prie interneto ir 

skaitmeninių paslaugų, sukūrimo sąlyga. 

Todėl, jei yra konkreti ir tiksliai apibrėžta 

skaitmeninės atskirties zona, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

galimybę skelbti kvietimus pareikšti 

suinteresuotumą, kad sužinotų, kurios 

įmonės nori investuoti į itin didelio 

pralaidumo tinklus. Investavimo sąlygų 

nuspėjamumo tikslais nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galėti su 

įmonėmis, pareiškusioms suinteresuotumą 

įdiegti ypač didelės spartos tinklus, dalytis 

informacija, ar aptariamoje zonoje yra 

atliekamas arba numatytas kitoks tinklų, 

įskaitant mažiau kaip 100 Mbps 

atsisiuntimo spartos tinklus, atnaujinimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

61 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(61) jei yra konkreti ir tiksliai apibrėžta 

skaitmeninės atskirties zona, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

galimybę skelbti kvietimus pareikšti 

suinteresuotumą, kad sužinotų, kurios 

įmonės nori investuoti į itin didelio 

pralaidumo tinklus. Investavimo sąlygų 

(61) skaitmeninės atskirties mažinimas 

Europoje yra būtina gigabitinės 

visuomenės, kurioje visi Europos 

gyventojai turės prieigą prie interneto ir 

skaitmeninių paslaugų, sukūrimo sąlyga. 

Todėl, jei yra konkreti ir tiksliai apibrėžta 

skaitmeninės atskirties zona, nacionalinės 
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nuspėjamumo tikslais nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galėti su 

įmonėmis, pareiškusioms suinteresuotumą 

įdiegti ypač didelės spartos tinklus, dalytis 

informacija, ar aptariamoje zonoje yra 

atliekamas arba numatytas kitoks tinklų, 

įskaitant mažiau kaip 100 Mbps 

atsisiuntimo spartos tinklus, atnaujinimas; 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

galimybę skelbti kvietimus pareikšti 

suinteresuotumą, kad sužinotų, kurios 

įmonės nori investuoti į itin didelio 

pralaidumo tinklus. Investavimo sąlygų 

nuspėjamumo tikslais nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galėti su 

įmonėmis, pareiškusioms suinteresuotumą 

įdiegti ypač didelės spartos tinklus, dalytis 

informacija, ar aptariamoje zonoje yra 

atliekamas arba numatytas kitoks tinklų, 

įskaitant mažiau kaip 100 Mbps 

atsisiuntimo spartos tinklus, atnaujinimas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Gigabitinė visuomenė gali būti sukurta tik tokiu atveju, jei visi Europos gyventojai turi 

prieigą prie įperkamo interneto. 

 

Pakeitimas   206 

José Blanco López 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

61 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(61) jei yra konkreti ir tiksliai apibrėžta 

skaitmeninės atskirties zona, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

galimybę skelbti kvietimus pareikšti 

suinteresuotumą, kad sužinotų, kurios 

įmonės nori investuoti į itin didelio 

pralaidumo tinklus. Investavimo sąlygų 

nuspėjamumo tikslais nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galėti su 

įmonėmis, pareiškusioms suinteresuotumą 

įdiegti ypač didelės spartos tinklus, dalytis 

informacija, ar aptariamoje zonoje yra 

atliekamas arba numatytas kitoks tinklų, 

įskaitant mažiau kaip 100 Mbps 

atsisiuntimo spartos tinklus, atnaujinimas; 

(61) skaitmeninės atskirties mažinimas 

Europoje yra būtina gigabitinės 

visuomenės, kurioje visi Europos 

gyventojai turės prieigą prie interneto ir 

skaitmeninių paslaugų, sukūrimo sąlyga. 

Todėl, jei yra konkreti ir tiksliai apibrėžta 

skaitmeninės atskirties zona, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

galimybę skelbti kvietimus pareikšti 

suinteresuotumą, kad sužinotų, kurios 

įmonės nori investuoti į itin didelio 

pralaidumo tinklus. Investavimo sąlygų 

nuspėjamumo tikslais nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galėti su 

įmonėmis, pareiškusioms suinteresuotumą 

įdiegti ypač didelės spartos tinklus, dalytis 

informacija, ar aptariamoje zonoje yra 
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atliekamas arba numatytas kitoks tinklų, 

įskaitant mažiau kaip 100 Mbps 

atsisiuntimo spartos tinklus, atnaujinimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

61 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(61) jei yra konkreti ir tiksliai apibrėžta 

skaitmeninės atskirties zona, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

galimybę skelbti kvietimus pareikšti 

suinteresuotumą, kad sužinotų, kurios 

įmonės nori investuoti į itin didelio 

pralaidumo tinklus. Investavimo sąlygų 

nuspėjamumo tikslais nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galėti su 

įmonėmis, pareiškusioms suinteresuotumą 

įdiegti ypač didelės spartos tinklus, dalytis 

informacija, ar aptariamoje zonoje yra 

atliekamas arba numatytas kitoks tinklų, 

įskaitant mažiau kaip 100 Mbps 

atsisiuntimo spartos tinklus, atnaujinimas; 

(61) jei yra konkreti ir tiksliai apibrėžta 

skaitmeninės atskirties zona, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

galimybę skelbti kvietimus pareikšti 

suinteresuotumą, kad sužinotų, kurios 

įmonės nori investuoti į itin didelio 

pralaidumo tinklus. Investavimo sąlygų 

nuspėjamumo tikslais ir atsižvelgdamos į 

laipsnišką technologijų atnaujinimą 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

galėti su įmonėmis, pareiškusioms 

suinteresuotumą diegti ypač didelės spartos 

tinklus, dalytis informacija, ar aptariamoje 

zonoje yra atliekamas arba numatytas 

kitoks tinklų, įskaitant mažiau kaip 100 

Mbps atsisiuntimo spartos tinklus, 

atnaujinimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

61 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (61a) menkai išvystytuose regionuose 

nacionalinės reguliavimo institucijos 
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turėtų turėti galimybę skelbti kvietimus 

pareikšti suinteresuotumą, kad sužinotų, 

kurios įmonės nori investuoti į itin didelio 

pralaidumo tinklus ir kurios iki 2020 m. 

gali teikti 30–100 Mbps spartos ryšį; 

Or. en 

 

Pakeitimas   209 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(66) viena iš svarbių EERRI skirtų 

užduočių – prireikus rengti nuomones, 

susijusias su tarpvalstybiniais ginčais. 

Todėl tokiais atvejais nacionalinės 

reguliavimo institucijos, imdamosi 

priemonių, kuriomis nustato įpareigojimą 

įmonei arba kitokį ginčo sprendimą, turėtų 

visiškai atsižvelgti į visas nuomones, 

kurias priėmė EERRI ; 

(66) viena iš svarbių EERRI skirtų 

užduočių – prireikus priimti sprendimus 

dėl tarpvalstybinių ginčų. Todėl tokiais 

atvejais nacionalinės reguliavimo 

institucijos, imdamosi priemonių, kuriomis 

nustato įpareigojimą įmonei arba kitaip 

išsprendžia ginčą, turėtų visapusiškai 

vykdyti EERRI priimtą sprendimą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   210 

Michał Boni 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

84 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(84) atsižvelgiant į nacionalinių 

reguliavimo institucijų bendrą ekspertinį 

ekonomikos dalykų išmanymą ir žinias 

apie rinką, taip pat į jų atliekamo vertinimo 

(84) atsižvelgiant į nacionalinių 

reguliavimo institucijų bendrą ekspertinį 

ekonomikos dalykų išmanymą ir žinias 

apie rinką, taip pat į jų atliekamo vertinimo 
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objektyvumą bei techninį pobūdį ir siekiant 

derėjimo su kitomis jų atliekamomis rinkos 

reguliavimo užduotimis, tos institucijos 

turėtų nustatyti, kurie atrankos procedūrų 

elementai ir sąlygos, siejamos su radijo 

spektro naudojimu, labiausiai veikia rinkos 

sąlygas ir konkurencinę situaciją, įskaitant 

patekimo į rinką ir plėtros joje sąlygas. Prie 

tokių elementų priskiriama, pavyzdžiui, 

radijo spektro vertės nustatymo pagal šią 

direktyvą parametrai, reguliavimo ir rinkos 

formavimo priemonių specifikacija, 

pavyzdžiui, radijo spektro kiekio ribos 

naudojimas arba didmeninės prieigos 

suteikimo įpareigojimo nustatymas, ar su 

naudojimo teisėmis siejamų aprėpties 

sąlygų apibrėžimo priemonės. Kuo 

vienodžiau naudoti ir apibrėžti tokius 

elementus būtų skatinama tokia 

koordinavimo tvarka, pagal kurią EERRI, 

Komisija ir kitų valstybių narių 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

peržiūrėtų planuojamas priemones pirmiau, 

nei tam tikra valstybė narė suteiktų 

naudojimo teises, ir kol vyksta 

nacionalinės viešos konsultacijos. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

parengta priemonė gali būti tik dalis 

didesnės nacionalinės priemonės, į kurią 

apskritai galėtų būti įrašomi radijo spektro 

naudojimo teisių suteikimo, prekybos 

jomis, jų nuomos, trukmės, atnaujinimo 

arba dalinio atnaujinimo nuostatos ir 

atrankos procedūrų arba su naudojimo 

teisėmis siejamų sąlygų nuostatos. Todėl 

pranešdamos apie planuojamą priemonę 

nacionalinės reguliavimo institucijos gali 

pateikti informaciją apie kitas planuojamas 

su atitinkama atrankos procedūra susijusias 

nacionalines priemones, kuriomis 

ribojamos radijo spektro naudojimo teisės, 

jei toms priemonėms netaikoma tarpusavio 

peržiūros tvarka; 

objektyvumą bei techninį pobūdį ir siekiant 

juos suderinti su kitomis jų atliekamomis 

rinkos reguliavimo užduotimis, tos 

institucijos turėtų nustatyti, kurie atrankos 

procedūrų elementai ir sąlygos, siejami su 

radijo spektro naudojimu, labiausiai veikia 

rinkos sąlygas ir konkurencinę situaciją, 

įskaitant patekimo į rinką ir plėtros joje 

sąlygas. Prie tokių elementų priskiriami, 

pavyzdžiui, radijo spektro vertės nustatymo 

pagal šią direktyvą parametrai, reguliavimo 

ir rinkos formavimo priemonių 

specifikacija, pavyzdžiui, radijo spektro 

kiekio ribos naudojimas arba didmeninės 

prieigos suteikimo įpareigojimo 

nustatymas, ar su naudojimo teisėmis 

siejamų aprėpties sąlygų apibrėžimo 

priemonės. Kuo vienodžiau naudoti ir 

apibrėžti tokius elementus būtų skatinama 

tokia koordinavimo tvarka, pagal kurią 

EERRI, Komisija ir kitų valstybių narių 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

peržiūrėtų planuojamas priemones pirmiau, 

nei tam tikra valstybė narė suteiktų 

naudojimo teises, ir kol vyksta 

nacionalinės viešos konsultacijos. Taip pat 

svarbu, kad prieš nustatydamos savo su 

spektro licencijų išdavimu susijusią 

valstybės spektro politiką nacionalinės 

reguliavimo institucijos galėtų pateikti 

nuorodą į bendrus spektro suteikimo ES 

principus. EERRI atsakinga už tokių 

gairių parengimą ir atnaujinimą, kai tik 

tai praktiškai bus įmanoma priėmus 

kodeksą. Valstybės narės turi kuo labiau 

atsižvelgti į EERRI gaires. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos parengta priemonė 

gali būti tik dalis didesnės nacionalinės 

priemonės, į kurią apskritai galėtų būti 

įrašomi radijo spektro naudojimo teisių 

suteikimo, prekybos jomis, jų nuomos, 

trukmės, atnaujinimo arba dalinio 

atnaujinimo nuostatos ir atrankos 

procedūrų arba su naudojimo teisėmis 

siejamų sąlygų nuostatos. Todėl 

pranešdamos apie planuojamą priemonę 

nacionalinės reguliavimo institucijos gali 

pateikti informaciją apie kitas planuojamas 
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su atitinkama atrankos procedūra susijusias 

nacionalines priemones, kuriomis 

ribojamos radijo spektro naudojimo teisės, 

jei toms priemonėms netaikoma tarpusavio 

peržiūros tvarka; 

Or. en 

Pagrindimas 

Nors Komisija linkusi palikti spektro valdymą visų pirma kiekvienos valstybės narės 

atsakomybei, kol nėra bendros spektro politikos, Europos rinkos tikriausiai ir toliau bus 

susiskaidžiusios nacionalinių sienų pagrindu. Nors tarpusavio vertinimo procesas baigsis tuo, 

kad bus vykdomas tam tikras ex-post koordinavimas tarp valstybių narių, tokiam procesui 

trūks nuspėjamumo, o nacionalinių reguliavimo institucijų ir galiausiai valstybių narių 

suderintą politiką bus vėluojama priimti keletą metų. 

 

Pakeitimas   211 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

86 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(86) valstybės narės turėtų būti 

skatinamos apsvarstyti, ar radijo spektro 

naudojimo teises jos galėtų suteikti 

išduodamos bendrus leidimus, jei tikėtina, 

kad naudojantis radijo spektru reikės 

atsižvelgti į tarpvalstybines aplinkybes; 

(86) valstybės narės turėtų būti 

įpareigotos apsvarstyti, ar radijo spektro 

naudojimo teises jos galėtų suteikti 

išduodamos bendrus leidimus, jei tikėtina, 

kad naudojantis radijo spektru reikės 

atsižvelgti į tarpvalstybines aplinkybes ir 

jei yra didelė tarpvalstybinių žalingų 

trukdžių rizika. Be to, jos turėtų būti 

raginamos svarstyti tokius bendrus 

leidimus, ypač kai prašymą teikia rinkos 

dalyviai, kurie pateikia Europos masto 

paslaugų tarpvalstybinės paklausos 

įrodymų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 
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Pakeitimas   212 

Michał Boni 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

86 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(86) valstybės narės turėtų būti 

skatinamos apsvarstyti, ar radijo spektro 

naudojimo teises jos galėtų suteikti 

išduodamos bendrus leidimus, jei tikėtina, 

kad naudojantis radijo spektru reikės 

atsižvelgti į tarpvalstybines aplinkybes; 

(86) valstybės narės turėtų būti 

skatinamos apsvarstyti, ar radijo spektro 

naudojimo teises jos galėtų suteikti 

išduodamos bendrus leidimus, jei tikėtina, 

kad naudojantis radijo spektru reikės 

atsižvelgti į tarpvalstybines aplinkybes. 

Valstybės narės taip pat turėtų turėti 

galimybę suteikti EERRI, RSPG arba 

Komisijai įgaliojimus vykdyti atrankos 

procesą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Nustačius bendrą leidimų suteikimo procedūrą bus lengviau formuoti Europos leidimų 

suteikimo politiką. Nors valstybės narės šiame procese ir toliau atliks svarbų vaidmenį, joms 

turėtų būti sudaryta galimybė suteikti Komisijai, EERRI arba RSPG įgaliojimus vykdyti 

atrankos procesą. 

 

Pakeitimas   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

91 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (91a) viešųjų ryšių tinklų arba viešai 

prieinamų elektroninių ryšių paslaugų 

teikėjai turėtų informuoti galutinius 

paslaugų gavėjus apie tai, kokias 

priemones jie galėtų taikyti savo 

pranešimams apsaugoti, pavyzdžiui, 

specialią programinę įrangą ar šifravimo 

technologijas. Reikalavimas pranešti 

galutiniams paslaugų gavėjams apie 
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konkretų pavojų saugumui neturėtų 

atleisti paslaugų teikėjo nuo įpareigojimo 

savo lėšomis imtis tinkamų ir skubių 

priemonių bet kokiam naujam, 

nenumatytam saugumui iškilusiam 

pavojui pašalinti ir įprastam paslaugos 

saugumo lygiui atkurti. Informacija apie 

pavojų saugumui abonentui turėtų būti 

teikiama nemokamai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

91 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (91a) siekiant užtikrinti tinklų ir 

paslaugų saugumo ir vientisumo 

apsaugos priemonę, reikėtų skatinti 

naudoti ir tam tikrais atvejais pavesti 

vykdyti ištisinį šifravimą, laikantis 

pritaikytosios duomenų apsaugos ir 

pritaikytojo privatumo principų; visų 

pirma valstybės narės neturėtų nustatyti 

jokių įpareigojimų šifravimo teikėjams, 

elektroninių ryšių paslaugų teikėjams ir 

visoms kitoms organizacijoms (visais 

tiekimo grandinės lygmenimis), dėl kurių 

susilpnėtų jų tinklų ir paslaugų 

saugumas, pavyzdžiui, leisti naudotis 

išimtimis ar supaprastinti jų naudojimą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   215 
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Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

93 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(93) jei elektroninių ryšių paslaugų 

teikimas priklauso nuo viešųjų išteklių, 

kurių naudojimui reikia specialaus leidimo, 

valstybės narės, siekdamos optimalaus tų 

išteklių naudojimo ir laikydamosi šioje 

direktyvoje numatytos procedūros, gali už 

tokio leidimo suteikimą atsakingą 

instituciją įgalioti imti mokesčius. Pagal 

Teisingumo Teismo praktiką valstybės 

narės negali už tinklų ir elektroninių ryšių 

paslaugų teikimą rinkti jokių kitokių 

mokesčių nei numatytieji šioje direktyvoje. 

Todėl valstybės narės turėtų tokius 

mokesčius nustatyti nuosekliais metodais, 

kad nesukurtų nereikalingos finansinės 

naštos, susijusios su bendrojo leidimo 

procedūra arba su išteklių naudojimo 

teisėmis, suteikiamomis elektroninių ryšių 

tinklus ir paslaugas teikiančioms įmonėms; 

(93) jei elektroninių ryšių paslaugų 

teikimas priklauso nuo viešųjų išteklių, 

kurių naudojimui reikia specialaus leidimo, 

valstybės narės, siekdamos optimalaus tų 

išteklių naudojimo ir laikydamosi šioje 

direktyvoje numatytos procedūros, gali už 

tokio leidimo suteikimą atsakingą 

instituciją įgalioti imti mokesčius. Toks 

naudojimas gali būti užtikrintas nustatant 

tokio lygmens mokesčius, kurie geriausiu 

alternatyviu būdu atspindėtų spektro 

vertę. Pagal Teisingumo Teismo praktiką 

valstybės narės negali už tinklų ir 

elektroninių ryšių paslaugų teikimą rinkti 

jokių kitokių mokesčių nei numatytieji 

šioje direktyvoje. Todėl valstybės narės 

turėtų tokius mokesčius nustatyti 

nuosekliais metodais, kad nesukurtų 

nereikalingos finansinės naštos, susijusios 

su bendrojo leidimo procedūra arba su 

išteklių naudojimo teisėmis, suteikiamomis 

elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas 

teikiančioms įmonėms; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kodekse nustatyta keletas kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti, bet iš tikrųjų jame nepavyko 

pateikti aiškių gairių dėl geriausios patirties nustatant spektro mokesčius. Kodekse turėtų būti 

numatyta, kad tie mokesčiai turi geriausiu alternatyviu būdu atspindėti spektro vertę 

(vadinamosios alternatyviosios sąnaudos). 

 

Pakeitimas   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

95 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(95) radijo spektro naudojimo teisių 

mokesčių funkcija yra užtikrinti optimalų 

radijo spektro naudojimą, todėl nuo 

mokesčių gali priklausyti sprendimai, ar 

prašyti tokių teisių ir ar naudoti radijo 

spektro išteklius. Todėl valstybės narės, 

nustatydamos rezervuojamąsias kainas, 

kuriomis išreiškiama optimalų naudojimą 

garantuojanti minimali vertė, turėtų 

užtikrinti, kad tokios kainos, 

nepriklausomai nuo naudojamos atrankos 

procedūros rūšies, atspindėtų ir papildomas 

sąnaudas, kurios susidaro vykdant leidimo 

sąlygas, nustatytas siekiant prisidėti prie 

politikos tikslų įgyvendinimo, jei tie tikslai, 

kaip pagrįstai manoma, liktų neįgyvendinti 

vien normaliomis komercinėmis 

sąlygomis. Nustatant tokias kainas turėtų 

būti taip pat atsižvelgiama į konkurencijos 

situaciją susijusioje rinkoje; 

(95) radijo spektro naudojimo teisių 

mokesčių funkcija yra užtikrinti optimalų 

radijo spektro naudojimą, todėl nuo 

mokesčių gali priklausyti sprendimai, ar 

prašyti tokių teisių ir ar naudoti radijo 

spektro išteklius. Todėl valstybės narės, 

nustatydamos rezervines kainas, kuriomis 

išreiškiama optimalų naudojimą 

garantuojanti minimali vertė, turėtų 

užtikrinti, kad tokios kainos, 

nepriklausomai nuo naudojamos atrankos 

procedūros rūšies, atspindėtų papildomas 

sąnaudas (ir būtų joms proporcingos), 

kurios susidaro vykdant leidimo sąlygas, 

nustatytas siekiant prisidėti prie politikos 

tikslų įgyvendinimo, jei tie tikslai, kaip 

pagrįstai manoma, liktų neįgyvendinti vien 

normaliomis komercinėmis sąlygomis. 

Nustatant tokias kainas taip pat turėtų būti 

atsižvelgiama į konkurencijos situaciją 

susijusioje rinkoje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Nustačius tokias aiškias gaires būtų galima sumažinti kainų skirtumus valstybėse narėse. 

 

Pakeitimas   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

103 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(103) užtikrinti prisijungimo galimybę iš 

bet kurios vietos kiekvienoje valstybėje 

narėje būtina ekonomikos ir visuomenės 

plėtrai, dalyvavimui visuomenės gyvenime 

ir socialinei bei teritorinei sanglaudai. 

Prisijungimo prie tinklo galimybė 

palaipsniui tampa neatsiejamu Europos 

visuomenės ir gerovės elementu, todėl 

(103) užtikrinti prisijungimo galimybę iš 

bet kurios vietos kiekvienoje valstybėje 

narėje būtina ekonomikos ir visuomenės 

plėtrai, dalyvavimui visuomenės gyvenime 

ir socialinei bei teritorinei sanglaudai. 

Prisijungimo prie tinklo galimybė 

palaipsniui tampa neatsiejamu Europos 

visuomenės ir gerovės elementu, todėl 
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visos Europos Sąjungos aprėptis turėtų būti 

užtikrinama remiantis valstybių narių 

nustatytais tinkamais aprėpties 

reikalavimais, kurie būtų pritaikyti pagal 

kiekvieną aptarnaujamą vietovę ir kurių 

našta būtų proporcinga, kad paslaugų 

teikėjams netrukdytų užtikrinti aprėpties. 

Teritorijų aprėptis ir prisijungimo prie 

tinklo galimybės valstybėse narėse turėtų 

būti kuo didesnės ir patikimesnės, kad 

tokios paslaugos, kaip antai išmanieji 

automobiliai ir e. sveikata, būtų 

propaguojamos valstybėse ir 

tarpvalstybiniu mastu. Todėl, siekiant 

didinti reguliavimo tikrumą ir investicijų 

poreikio nuspėjamumą, taip pat garantuoti 

proporcingas ir lygybės principais 

grindžiamas prisijungimo prie tinklo 

galimybes visiems piliečiams, 

kompetentingų institucijų vykdomas 

aprėpties įpareigojimų nustatymas turėtų 

būti koordinuojamas Sąjungos lygmeniu. 

Toks koordinavimas turėtų apsiriboti tik 

bendraisiais kriterijais, pagal kuriuos 

nustatomi ir matuojami įpareigojimai, 

pavyzdžiui, gyventojų tankumas arba 

topografiniai ir topologiniai požymiai, 

atsižvelgiant į valstybių specifiką; 

visos Europos Sąjungos aprėptis turėtų būti 

užtikrinama remiantis valstybių narių 

nustatytais tinkamais aprėpties 

reikalavimais, kurie būtų pritaikyti pagal 

kiekvieną aptarnaujamą vietovę ir kurių 

našta būtų proporcinga, kad paslaugų 

teikėjams netrukdytų užtikrinti aprėpties. 

Teritorijų aprėptis ir prisijungimo prie 

tinklo galimybės valstybėse narėse turėtų 

būti kuo didesnės ir patikimesnės, kad 

tokios paslaugos, kaip išmanieji 

automobiliai ir e. sveikata, būtų 

propaguojamos valstybėse ir 

tarpvalstybiniu mastu. Todėl, siekiant 

didinti reguliavimo tikrumą ir investicijų 

poreikio nuspėjamumą, taip pat garantuoti 

proporcingas ir lygybės principais 

grindžiamas prisijungimo prie tinklo 

galimybes visiems piliečiams, 

kompetentingų institucijų vykdomas 

aprėpties įpareigojimų nustatymas turėtų 

būti koordinuojamas Sąjungos lygmeniu. 

Atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus, 

toks koordinavimas turėtų apsiriboti tik 

bendraisiais kriterijais, pagal kuriuos 

nustatomi ir matuojami įpareigojimai 

užtikrinti aprėptį, pavyzdžiui, gyventojų 

tankumas arba topografiniai ir topologiniai 

požymiai, kartu atsižvelgiant į 

technologinio neutralumo principą 

siekiant skatinti geriausių technologijų 

derinį kiekviename regione; 

Or. en 

 

Pakeitimas   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

103 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(103) užtikrinti prisijungimo galimybę iš 

bet kurios vietos kiekvienoje valstybėje 

narėje būtina ekonomikos ir visuomenės 

(103) užtikrinti prisijungimo galimybę iš 

bet kurios vietos kiekvienoje valstybėje 

narėje būtina ekonomikos ir visuomenės 
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plėtrai, dalyvavimui visuomenės gyvenime 

ir socialinei bei teritorinei sanglaudai. 

Prisijungimo prie tinklo galimybė 

palaipsniui tampa neatsiejamu Europos 

visuomenės ir gerovės elementu, todėl 

visos Europos Sąjungos aprėptis turėtų būti 

užtikrinama remiantis valstybių narių 

nustatytais tinkamais aprėpties 

reikalavimais, kurie būtų pritaikyti pagal 

kiekvieną aptarnaujamą vietovę ir kurių 

našta būtų proporcinga, kad paslaugų 

teikėjams netrukdytų užtikrinti aprėpties. 

Teritorijų aprėptis ir prisijungimo prie 

tinklo galimybės valstybėse narėse turėtų 

būti kuo didesnės ir patikimesnės, kad 

tokios paslaugos, kaip antai išmanieji 

automobiliai ir e. sveikata, būtų 

propaguojamos valstybėse ir 

tarpvalstybiniu mastu. Todėl, siekiant 

didinti reguliavimo tikrumą ir investicijų 

poreikio nuspėjamumą, taip pat garantuoti 

proporcingas ir lygybės principais 

grindžiamas prisijungimo prie tinklo 

galimybes visiems piliečiams, 

kompetentingų institucijų vykdomas 

aprėpties įpareigojimų nustatymas turėtų 

būti koordinuojamas Sąjungos lygmeniu. 

Toks koordinavimas turėtų apsiriboti tik 

bendraisiais kriterijais, pagal kuriuos 

nustatomi ir matuojami įpareigojimai, 

pavyzdžiui, gyventojų tankumas arba 

topografiniai ir topologiniai požymiai, 

atsižvelgiant į valstybių specifiką; 

plėtrai, dalyvavimui visuomenės gyvenime 

ir socialinei bei teritorinei sanglaudai. 

Prisijungimo prie tinklo galimybė 

palaipsniui tampa neatsiejamu Europos 

visuomenės ir gerovės elementu, todėl 

visos Europos Sąjungos aprėptis turėtų būti 

užtikrinama remiantis valstybių narių 

nustatytais tinkamais aprėpties 

reikalavimais, kurie būtų pritaikyti pagal 

kiekvieną aptarnaujamą vietovę ir kurių 

našta būtų proporcinga, kad paslaugų 

teikėjams netrukdytų užtikrinti aprėpties. 

Teritorijų aprėptis ir prisijungimo prie 

tinklo galimybės valstybėse narėse turėtų 

būti kuo didesnės ir patikimesnės, kad 

tokios paslaugos, kaip išmanieji 

automobiliai ir e. sveikata, būtų 

propaguojamos valstybėse ir 

tarpvalstybiniu mastu. Todėl, siekiant 

didinti reguliavimo tikrumą ir investicijų 

poreikio nuspėjamumą, taip pat garantuoti 

proporcingas ir lygybės principais 

grindžiamas prisijungimo prie tinklo 

galimybes visiems piliečiams, 

kompetentingų institucijų vykdomas 

aprėpties įpareigojimų nustatymas turėtų 

būti koordinuojamas Sąjungos lygmeniu. 

Atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus ir 

laikantis technologinio neutralumo 

principo toks koordinavimas turėtų 

apsiriboti tik bendraisiais kriterijais, pagal 

kuriuos nustatomi ir matuojami 

įpareigojimai užtikrinti aprėptį, 

pavyzdžiui, gyventojų tankumas arba 

topografiniai ir topologiniai požymiai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

103 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(103) užtikrinti prisijungimo galimybę iš 

bet kurios vietos kiekvienoje valstybėje 

narėje būtina ekonomikos ir visuomenės 

plėtrai, dalyvavimui visuomenės gyvenime 

ir socialinei bei teritorinei sanglaudai. 

Prisijungimo prie tinklo galimybė 

palaipsniui tampa neatsiejamu Europos 

visuomenės ir gerovės elementu, todėl 

visos Europos Sąjungos aprėptis turėtų būti 

užtikrinama remiantis valstybių narių 

nustatytais tinkamais aprėpties 

reikalavimais, kurie būtų pritaikyti pagal 

kiekvieną aptarnaujamą vietovę ir kurių 

našta būtų proporcinga, kad paslaugų 

teikėjams netrukdytų užtikrinti aprėpties. 

Teritorijų aprėptis ir prisijungimo prie 

tinklo galimybės valstybėse narėse turėtų 

būti kuo didesnės ir patikimesnės, kad 

tokios paslaugos, kaip antai išmanieji 

automobiliai ir e. sveikata, būtų 

propaguojamos valstybėse ir 

tarpvalstybiniu mastu. Todėl, siekiant 

didinti reguliavimo tikrumą ir investicijų 

poreikio nuspėjamumą, taip pat garantuoti 

proporcingas ir lygybės principais 

grindžiamas prisijungimo prie tinklo 

galimybes visiems piliečiams, 

kompetentingų institucijų vykdomas 

aprėpties įpareigojimų nustatymas turėtų 

būti koordinuojamas Sąjungos lygmeniu. 

Toks koordinavimas turėtų apsiriboti tik 

bendraisiais kriterijais, pagal kuriuos 

nustatomi ir matuojami įpareigojimai, 

pavyzdžiui, gyventojų tankumas arba 

topografiniai ir topologiniai požymiai, 

atsižvelgiant į valstybių specifiką; 

(103) užtikrinti prisijungimo galimybę iš 

bet kurios vietos kiekvienoje valstybėje 

narėje būtina ekonomikos ir visuomenės 

plėtrai, dalyvavimui visuomenės gyvenime 

ir socialinei bei teritorinei sanglaudai. 

Prisijungimo prie tinklo galimybė 

palaipsniui tampa neatsiejamu Europos 

visuomenės ir gerovės elementu, todėl 

100 proc. Europos piliečių siekianti 

visos ES aprėptis turėtų būti užtikrinama 

remiantis valstybių narių nustatytais 

tinkamais aprėpties reikalavimais, kurie 

būtų pritaikyti pagal kiekvieną 

aptarnaujamą vietovę ir kurių našta būtų 

proporcinga, kad paslaugų teikėjams 

netrukdytų užtikrinti aprėpties. Teritorijų 

aprėptis ir prisijungimo prie tinklo 

galimybės valstybėse narėse turėtų būti kuo 

didesnės ir patikimesnės, kad tokios 

paslaugos, kaip išmanieji automobiliai ir 

e. sveikata, būtų propaguojamos valstybėse 

ir tarpvalstybiniu mastu. Todėl, siekiant 

didinti reguliavimo tikrumą ir investicijų 

poreikio nuspėjamumą, taip pat garantuoti 

proporcingas ir lygybės principais 

grindžiamas prisijungimo prie tinklo 

galimybes visiems piliečiams, 

kompetentingų institucijų vykdomas 

aprėpties įpareigojimų nustatymas turėtų 

būti koordinuojamas Sąjungos lygmeniu. 

Toks koordinavimas turėtų apsiriboti tik 

bendraisiais kriterijais, pagal kuriuos 

nustatomi ir matuojami įpareigojimai, 

pavyzdžiui, gyventojų tankumas arba 

topografiniai ir topologiniai požymiai, 

atsižvelgiant į valstybių specifiką; 

Or. en 

Pagrindimas 

Aprėpties užtikrinimo reikalavimai yra svarbi priemonė kuriant gigabitinę visuomenę visiems 

ES gyventojams. 
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Pakeitimas   220 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

103 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(103) užtikrinti prisijungimo galimybę iš 

bet kurios vietos kiekvienoje valstybėje 

narėje būtina ekonomikos ir visuomenės 

plėtrai, dalyvavimui visuomenės gyvenime 

ir socialinei bei teritorinei sanglaudai. 

Prisijungimo prie tinklo galimybė 

palaipsniui tampa neatsiejamu Europos 

visuomenės ir gerovės elementu, todėl 

visos Europos Sąjungos aprėptis turėtų būti 

užtikrinama remiantis valstybių narių 

nustatytais tinkamais aprėpties 

reikalavimais, kurie būtų pritaikyti pagal 

kiekvieną aptarnaujamą vietovę ir kurių 

našta būtų proporcinga, kad paslaugų 

teikėjams netrukdytų užtikrinti aprėpties. 

Teritorijų aprėptis ir prisijungimo prie 

tinklo galimybės valstybėse narėse turėtų 

būti kuo didesnės ir patikimesnės, kad 

tokios paslaugos, kaip antai išmanieji 

automobiliai ir e. sveikata, būtų 

propaguojamos valstybėse ir 

tarpvalstybiniu mastu. Todėl, siekiant 

didinti reguliavimo tikrumą ir investicijų 

poreikio nuspėjamumą, taip pat garantuoti 

proporcingas ir lygybės principais 

grindžiamas prisijungimo prie tinklo 

galimybes visiems piliečiams, 

kompetentingų institucijų vykdomas 

aprėpties įpareigojimų nustatymas turėtų 

būti koordinuojamas Sąjungos lygmeniu. 

Toks koordinavimas turėtų apsiriboti tik 

bendraisiais kriterijais, pagal kuriuos 

nustatomi ir matuojami įpareigojimai, 

pavyzdžiui, gyventojų tankumas arba 

topografiniai ir topologiniai požymiai, 

atsižvelgiant į valstybių specifiką; 

(103) užtikrinti prisijungimo galimybę iš 

bet kurios vietos kiekvienoje valstybėje 

narėje būtina ekonomikos ir visuomenės 

plėtrai, dalyvavimui visuomenės gyvenime 

ir socialinei bei teritorinei sanglaudai. 

Prisijungimo prie tinklo galimybė 

palaipsniui tampa neatsiejamu Europos 

visuomenės ir gerovės elementu, todėl 100 

proc. Europos piliečių siekianti visos ES 

aprėptis turėtų būti užtikrinama remiantis 

valstybių narių nustatytais tinkamais 

aprėpties reikalavimais, kurie būtų 

pritaikyti pagal kiekvieną aptarnaujamą 

vietovę ir kurių našta būtų proporcinga, 

kad paslaugų teikėjams netrukdytų 

užtikrinti aprėpties. Teritorijų aprėptis ir 

prisijungimo prie tinklo galimybės 

valstybėse narėse turėtų būti kuo didesnės 

ir patikimesnės, kad tokios paslaugos, kaip 

išmanieji automobiliai ir e. sveikata, būtų 

propaguojamos valstybėse ir 

tarpvalstybiniu mastu. Todėl, siekiant 

didinti reguliavimo tikrumą ir investicijų 

poreikio nuspėjamumą, taip pat garantuoti 

proporcingas ir lygybės principais 

grindžiamas prisijungimo prie tinklo 

galimybes visiems piliečiams, 

kompetentingų institucijų vykdomas 

aprėpties įpareigojimų nustatymas turėtų 

būti koordinuojamas Sąjungos lygmeniu. 

Toks koordinavimas turėtų apsiriboti tik 

bendraisiais kriterijais, pagal kuriuos 

nustatomi ir matuojami įpareigojimai, 

pavyzdžiui, gyventojų tankumas arba 

topografiniai ir topologiniai požymiai, 

atsižvelgiant į valstybių specifiką; 

Or. en 

 



 

AM\1122801LT.docx 81/162 PE602.947v01-00 

 LT 

Pakeitimas   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

105 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(105) radijo spektro naudojimo derinimas 

ir koordinavimas, taip pat įrangos 

reguliavimas standartizavimo priemonėmis 

yra papildomi uždaviniai, kurių sprendimą 

reikia glaudžiai derinti dalyvaujant Radijo 

spektro politikos grupei, kad tų uždavinių 

tikslų būtų siekiama veiksmingai. Jei 

įgaliojimų, Radijo spektro politikos grupei 

suteikiamų pagal Radijo spektro 

sprendimą, turinys ir laikas būtų derinamas 

su standartizavimo prašymais 

standartizavimo įstaigoms, pavyzdžiui, 

Europos telekomunikacijų standartų 

institutui, be kitų dalykų, radijo imtuvų 

parametrų atžvilgiu, turėtų būti lengviau 

įdiegti būsimas sistemas, naudotis 

dalijimosi radijo spektru galimybėmis ir 

užtikrinti efektyvų radijo spektro valdymą; 

(105) radijo spektro naudojimo derinimas 

ir koordinavimas, taip pat įrangos 

reguliavimas standartizavimo priemonėmis 

yra papildomi uždaviniai, kurių sprendimą 

reikia glaudžiai derinti dalyvaujant Radijo 

spektro politikos grupei, kad tų uždavinių 

tikslų būtų siekiama veiksmingai. Jei 

įgaliojimų, Radijo spektro politikos grupei 

suteikiamų pagal Radijo spektro 

sprendimą, turinys ir laikas būtų derinamas 

su standartizavimo prašymais 

standartizavimo įstaigoms, pavyzdžiui, 

Europos telekomunikacijų standartų 

institutui, be kitų dalykų, radijo imtuvų 

parametrų aspektu, turėtų būti lengviau 

įdiegti būsimas sistemas, naudotis 

dalijimosi radijo spektru galimybėmis ir 

užtikrinti efektyvų radijo spektro valdymą. 

Bet kokiais standartais, specifikacijomis 

ar rekomendacijomis dėl tinklo elementų 

ir susijusių priemonių, ar tai būtų 

fiksuotojo, ar judriojo ryšio elementai ir 

priemonės, kai įmanoma, turėtų būti 

atsižvelgiama į galimus prieigos 

įpareigojimus, kuriuos gali reikėti 

nustatyti pagal šią direktyvą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Neatskiriamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais. 

 

Pakeitimas   222 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

106 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(106) suderinto radijo spektro paklausa 

visoje Sąjungoje nevienoda. Jei tam 

tikrame regione arba visoje valstybėje 

stinga tam tikros suderintos dažnių juostos 

paklausos, valstybės narės galėtų išimties 

sąlygomis leisti tos juostos dažnius naudoti 

kitokiais tikslais, kol stinga paklausos, jei 

kitoks juostos dažnių naudojimas nedaro 

neigiamos įtakos dažnių naudojimui 

suderintais tikslais toje valstybėje narėje ir 

jei kitoks juostos dažnių naudojamas 

nutraukiamas, kai atsiranda paklausa 

dažnius naudoti suderintais tikslais; 

(106) suderinto radijo spektro paklausa 

visoje Sąjungoje nevienoda. Jei tam 

tikrame regione arba visoje valstybėje 

stinga tam tikros suderintos dažnių juostos 

paklausos, valstybės narės galėtų išimties 

tvarka leisti tos juostos dažnius naudoti 

kitokiais tikslais, kol stinga paklausos ir ji 

paremta perspektyviniu rinkos vystymosi 

vertinimu, jei kitoks juostos dažnių 

naudojimas nedaro neigiamos įtakos 

dažnių naudojimui suderintais tikslais toje 

valstybėje narėje ir jei kitoks juostos 

dažnių naudojamas nutraukiamas, kai 

atsiranda paklausa dažnius naudoti 

suderintais tikslais; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

111 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(111) jei išskirtiniais atvejais valstybės 

narės nutartų apriboti elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų teikimą dėl viešosios 

politikos, visuomenės saugumo arba 

visuomenės sveikatos motyvų, valstybės 

narės turėtų paaiškinti tokio ribojimo 

priežastis; 

(111) jei išskirtiniais atvejais valstybės 

narės nutartų apriboti elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų teikimą dėl viešosios 

politikos, visuomenės saugumo arba 

visuomenės sveikatos motyvų, tokie 

apribojimai turėtų būti tinkamai pagrįsti, 

numatyti įstatymo, jie turėtų nekeisti 

Chartijoje pripažintų teisių ir laisvių 

esmės ir jiems turėtų būti taikomas 

proporcingumo principas pagal Chartijos 

52 straipsnio 1 dalį. Be to, bet kokie 

nacionaliniai įstatymai, kuriais valstybės 

valdžios institucijoms paprastai 
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suteikiama visuotinė prieiga prie tinklų 

arba elektroninių ryšių turinio, turėtų būti 

laikomi iš esmės pažeidžiančiais 

pagrindinę teisę į privatų gyvenimą, kuri 

užtikrinta Chartijos 7 straipsniu; 

Or. en 

 

Pakeitimas   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

113 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(113) radijo spektro paklausa didėja, o 

įvairiems naujiems radijo dažnių 

naudojimo būdams ir technologijoms reikia 

lanksčios prieigos prie radijo spektro ir jo 

naudojimo galimybių, todėl valstybės 

narės, nustačiusios, kokia leidimų išdavimo 

tvarka tinkamiausia kiekvienam scenarijui, 

ir apibrėžusios tinkamiausias ir 

skaidriausias leidimų išdavimo taisykles ir 

sąlygas, turėtų skatinti pasidalijamąjį radijo 

spektro naudojimą. Radijo spektras 

pasidalijamai naudojamas veiksmingiau ir 

efektyviau, nes keliems nepriklausomiems 

naudotojams arba prietaisams prieiga prie 

tos pačios dažnių juostos suteikiama pagal 

skirtingą teisinę tvarką, kad atsirastų 

papildomų radijo spektro išteklių, būtų 

efektyviau naudojami dažniai ir lengviau 

gauti prieigą prie radijo spektro naujiems 

naudotojams. Pasidalijamasis radijo 

spektro naudojimas gali būti grindžiamas 

bendrojo leidimo tvarka arba reikalavimo 

turėti licenciją išimtimi, kai pritaikius tam 

tikras dalijimosi radijo spektru sąlygas keli 

naudotojai prie to paties radijo spektro 

prieigą gauti ir juo naudotis gali skirtingose 

geografinėse zonose arba skirtingu laiku. 

Pasidalijamasis radijo spektro naudojimas 

gali būti grindžiamas ir individualiomis 

radijo spektro naudojimo teisėmis, 

(113) radijo spektro paklausa didėja, o 

įvairiems naujiems radijo dažnių 

naudojimo būdams ir technologijoms reikia 

lanksčios prieigos prie radijo spektro ir jo 

naudojimo galimybių, todėl valstybės 

narės, nustačiusios, kokia leidimų išdavimo 

tvarka tinkamiausia kiekvienam scenarijui, 

ir apibrėžusios tinkamiausias ir 

skaidriausias leidimų išdavimo taisykles ir 

sąlygas, turėtų skatinti pasidalijamąjį radijo 

spektro naudojimą. Šiame procese 

valstybės narės turėtų užtikrinti 

nepertraukiamą esamų paslaugų, kurioms 

naudojamas spektras, teikimą, kaip antai 

įvairaus pobūdžio palydovinio ryšio, visų 

pirma ryšio, žemės stebėjimo ir 

palydovinės navigacijos paslaugų teikimą. 

Radijo spektras pasidalijamai naudojamas 

veiksmingiau ir efektyviau, nes keliems 

nepriklausomiems naudotojams arba 

prietaisams prieiga prie tos pačios dažnių 

juostos suteikiama pagal skirtingą teisinę 

tvarką, kad atsirastų papildomų radijo 

spektro išteklių, būtų efektyviau naudojami 

dažniai ir lengviau gauti prieigą prie radijo 

spektro naujiems naudotojams. 

Pasidalijamasis radijo spektro naudojimas 

gali būti grindžiamas bendrojo leidimo 

tvarka arba reikalavimo turėti licenciją 

išimtimi, kai pritaikius tam tikras 
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suteiktomis, pavyzdžiui, licencijuotosios 

pasidalijamosios prieigos tvarka, pagal 

kurią visi (esami ir nauji) radijo spektro 

naudotojai, kuriuos prižiūri 

kompetentingos institucijos, susitaria dėl 

pasidalijamosios prieigos sąlygų taip, kad 

užtikrintų minimaliai garantuojamą radijo 

ryšio kokybę. Jei pasidalijamąjį radijo 

spektro naudojimą valstybės narės leidžia 

taikydamos nevienodą leidimų išdavimo 

tvarką, tokio naudojimo taikant skirtingą 

tvarką trukmė neturėtų labai skirtis; 

dalijimosi radijo spektru sąlygas keli 

naudotojai prie to paties radijo spektro 

prieigą gauti ir juo naudotis gali skirtingose 

geografinėse zonose arba skirtingu laiku. 

Pasidalijamasis radijo spektro naudojimas 

gali būti grindžiamas ir individualiomis 

radijo spektro naudojimo teisėmis, 

suteiktomis, pavyzdžiui, licencijuotosios 

pasidalijamosios prieigos tvarka, pagal 

kurią visi (esami ir nauji) radijo spektro 

naudotojai, kuriuos prižiūri 

kompetentingos institucijos, susitaria dėl 

pasidalijamosios prieigos sąlygų taip, kad 

užtikrintų minimaliai garantuojamą radijo 

ryšio kokybę. Jei pasidalijamąjį radijo 

spektro naudojimą valstybės narės leidžia 

taikydamos nevienodą leidimų išdavimo 

tvarką, tokio naudojimo taikant skirtingą 

tvarką trukmė neturėtų labai skirtis; 

Or. en 

 

Pakeitimas   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

119 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(119) prieš suteikdamos teises, valstybės 

narės turėtų nustatyti tikrinti tik tuos 

elementus, kuriuos praktiškai galėtų įrodyti 

įprastas rūpestingumo priemones taikantys 

pareiškėjai, atsižvelgiant į didelę radijo 

spektro, riboto viešojo ištekliaus, reikšmę 

visuomenei ir vertę rinkoje. Toks 

reikalavimas netrukdo vėliau tikrinti, ar 

laikomasi atrankos kriterijų, pavyzdžiui, 

nustačius etapus, jei kriterijų atitikties 

pasiekti iš pradžių pagrįstai neįmanoma. 

Kad radijo spektras būtų naudojamas 

veiksmingai ir efektyviai, valstybės narės 

jo naudojimo teisių neturėtų suteikti, jeigu 

iš jų išnagrinėtų duomenų aiškėja, kad 

pareiškėjas negali laikytis sąlygų; vis dėlto 

(119) prieš suteikdamos teises, valstybės 

narės turėtų nustatyti tikrinti tik tuos 

elementus, kuriuos praktiškai galėtų įrodyti 

įprastas rūpestingumo priemones taikantys 

pareiškėjai, atsižvelgiant į didelę radijo 

spektro, riboto viešojo ištekliaus, reikšmę 

visuomenei ir vertę rinkoje. Toks 

reikalavimas netrukdo vėliau tikrinti, ar 

laikomasi atrankos kriterijų, pavyzdžiui, 

nustačius etapus, jei kriterijų atitikties 

pasiekti iš pradžių pagrįstai neįmanoma. 

Kad radijo spektras būtų naudojamas 

veiksmingai ir efektyviai, valstybės narės 

jo naudojimo teisių neturėtų suteikti, jeigu 

iš jų išnagrinėtų duomenų aiškėja, kad 

pareiškėjas negali laikytis sąlygų; vis dėlto 
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šis reikalavimas neturėtų trukdyti kurti 

galimybių laikinam eksperimentiniam 

radijo spektro naudojimui. Pakankamai 

ilgo galiojimo leidimai naudoti radijo 

spektrą turėtų padidinti investavimo sąlygų 

nuspėjamumą, siekiant prisidėti prie 

spartesnės tinklų plėtros ir geresnių 

paslaugų, taip pat užtikrinti stabilias 

sąlygas prekybai radijo spektru ir jo 

nuomai. Jei radijo spektro naudojimo 

leidimas ribotos galiojimo trukmės, tokia 

trukmė turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į 

tikslus, kurių siekiama, ir turėtų būti 

pakankama tam, kad sugrįžtų investuotos 

lėšos. Ilgesnė leidimo galiojimo trukmė 

gali užtikrinti investavimo sąlygų 

nuspėjamumą, tačiau reikia ir radijo 

spektro veiksmingo ir efektyvaus 

naudojimo užtikrinimo priemonių, 

kuriomis būtų užkirstas kelias nederamam 

radijo spektro kaupimui ir būtų kuriamos 

galimybės radijo spektro išteklius skirstyti 

lanksčiau, pavyzdžiui, kompetentingos 

institucijos būtų įgaliotos iš dalies keisti 

arba atsiimti suteiktas teises, jei būtų 

nesilaikoma su tomis teisėmis siejamų 

įpareigojimų, arba būtų sudaromos 

geresnės sąlygos prekiauti radijo spektru ar 

jį nuomoti. Plačiau taikomi metams 

apskaičiuojami mokesčiai – dar viena 

priemonė užtikrinti nuolatinį vertinimą, 

kaip teisių turėtojas naudoja radijo spektrą; 

šis reikalavimas neturėtų trukdyti kurti 

galimybių laikinam eksperimentiniam 

radijo spektro naudojimui. Pakankamai 

ilgo maksimalaus galiojimo leidimai 

naudoti spektrą turėtų padidinti 

investavimo sąlygų nuspėjamumą, siekiant 

prisidėti prie spartesnės tinklų plėtros ir 

geresnių paslaugų, taip pat užtikrinti 

stabilias sąlygas prekybai radijo spektru ir 

jo nuomai, vykdyti reguliarią kontrolę 

siekiant stebėti, ar rinkos vystymasis ir 

techninės naujovės leidžia efektyviau 

naudoti spektrą. Jei radijo spektro 

naudojimo leidimas ribotos galiojimo 

trukmės, tokia trukmė turėtų būti 

nustatoma atsižvelgiant į tikslus, kurių 

siekiama, ir turėtų būti pakankama tam, 

kad sugrįžtų investuotos lėšos. Ilgesnė 

leidimo galiojimo trukmė gali užtikrinti 

investavimo sąlygų nuspėjamumą, tačiau 

reikia ir radijo spektro veiksmingo ir 

efektyvaus naudojimo užtikrinimo 

priemonių, kuriomis būtų užkirstas kelias 

nederamam radijo spektro kaupimui ir būtų 

kuriamos galimybės radijo spektro išteklius 

skirstyti lanksčiau, pavyzdžiui, 

kompetentingos institucijos būtų įgaliotos 

iš dalies keisti arba atsiimti suteiktas teises, 

jei būtų nesilaikoma su tomis teisėmis 

siejamų įpareigojimų arba būtų sudaromos 

geresnės sąlygos prekiauti radijo spektru ar 

jį nuomoti. Plačiau taikomi metams 

apskaičiuojami mokesčiai – dar viena 

priemonė užtikrinti nuolatinį vertinimą, 

kaip teisių turėtojas naudoja radijo spektrą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   226 

Miapetra Kumpula-Natri 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

119 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(119) prieš suteikdamos teises, valstybės 

narės turėtų nustatyti tikrinti tik tuos 

elementus, kuriuos praktiškai galėtų įrodyti 

įprastas rūpestingumo priemones taikantys 

pareiškėjai, atsižvelgiant į didelę radijo 

spektro, riboto viešojo ištekliaus, reikšmę 

visuomenei ir vertę rinkoje. Toks 

reikalavimas netrukdo vėliau tikrinti, ar 

laikomasi atrankos kriterijų, pavyzdžiui, 

nustačius etapus, jei kriterijų atitikties 

pasiekti iš pradžių pagrįstai neįmanoma. 

Kad radijo spektras būtų naudojamas 

veiksmingai ir efektyviai, valstybės narės 

jo naudojimo teisių neturėtų suteikti, jeigu 

iš jų išnagrinėtų duomenų aiškėja, kad 

pareiškėjas negali laikytis sąlygų; vis dėlto 

šis reikalavimas neturėtų trukdyti kurti 

galimybių laikinam eksperimentiniam 

radijo spektro naudojimui. Pakankamai 

ilgo galiojimo leidimai naudoti radijo 

spektrą turėtų padidinti investavimo sąlygų 

nuspėjamumą, siekiant prisidėti prie 

spartesnės tinklų plėtros ir geresnių 

paslaugų, taip pat užtikrinti stabilias 

sąlygas prekybai radijo spektru ir jo 

nuomai. Jei radijo spektro naudojimo 

leidimas ribotos galiojimo trukmės, tokia 

trukmė turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į 

tikslus, kurių siekiama, ir turėtų būti 

pakankama tam, kad sugrįžtų investuotos 

lėšos. Ilgesnė leidimo galiojimo trukmė 

gali užtikrinti investavimo sąlygų 

nuspėjamumą, tačiau reikia ir radijo 

spektro veiksmingo ir efektyvaus 

naudojimo užtikrinimo priemonių, 

kuriomis būtų užkirstas kelias nederamam 

radijo spektro kaupimui ir būtų kuriamos 

galimybės radijo spektro išteklius skirstyti 

lanksčiau, pavyzdžiui, kompetentingos 

institucijos būtų įgaliotos iš dalies keisti 

arba atsiimti suteiktas teises, jei būtų 

nesilaikoma su tomis teisėmis siejamų 

įpareigojimų, arba būtų sudaromos 

(119) prieš suteikdamos teises, valstybės 

narės turėtų nustatyti tikrinti tik tuos 

elementus, kuriuos praktiškai galėtų įrodyti 

įprastas rūpestingumo priemones taikantys 

pareiškėjai, atsižvelgiant į didelę radijo 

spektro, riboto viešojo ištekliaus, reikšmę 

visuomenei ir vertę rinkoje. Toks 

reikalavimas netrukdo vėliau tikrinti, ar 

laikomasi atrankos kriterijų, pavyzdžiui, 

nustačius etapus, jei kriterijų atitikties 

pasiekti iš pradžių pagrįstai neįmanoma. 

Kad radijo spektras būtų naudojamas 

veiksmingai ir efektyviai, valstybės narės 

jo naudojimo teisių neturėtų suteikti, jeigu 

iš jų išnagrinėtų duomenų aiškėja, kad 

pareiškėjas negali laikytis sąlygų; vis dėlto 

šis reikalavimas neturėtų trukdyti kurti 

galimybių laikinam eksperimentiniam 

radijo spektro naudojimui. Pakankamai 

ilgo galiojimo leidimai naudoti radijo 

spektrą turėtų padidinti investavimo sąlygų 

nuspėjamumą, siekiant prisidėti prie 

spartesnės tinklų plėtros ir geresnių 

paslaugų, taip pat užtikrinti stabilias 

sąlygas prekybai radijo spektru ir jo 

nuomai. Jei radijo spektro naudojimo 

leidimas ribotos galiojimo trukmės, tokia 

trukmė turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į 

tikslus, kurių siekiama, ir turėtų būti 

pakankama tam, kad sugrįžtų investuotos 

lėšos. Nors ilgesnė leidimo galiojimo 

trukmė gali užtikrinti investavimo sąlygų 

nuspėjamumą, tačiau vienodai svarbios ir 

radijo spektro veiksmingo ir efektyvaus 

naudojimo užtikrinimo priemonės, 

kuriomis būtų užkirstas kelias nederamam 

radijo spektro kaupimui ir būtų kuriamos 

galimybės radijo spektro išteklius skirstyti 

lanksčiau, pavyzdžiui, kompetentingos 

institucijos būtų įgaliotos atlikti suteiktų 

teisių laikotarpio vidurio vertinimą, jas iš 

dalies keisti arba atsiimti, jei būtų 

nesilaikoma su tomis teisėmis siejamų 
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geresnės sąlygos prekiauti radijo spektru ar 

jį nuomoti. Plačiau taikomi metams 

apskaičiuojami mokesčiai – dar viena 

priemonė užtikrinti nuolatinį vertinimą, 

kaip teisių turėtojas naudoja radijo spektrą; 

įpareigojimų arba būtų sudaromos geresnės 

sąlygos prekiauti radijo spektru ar jį 

nuomoti. Plačiau taikomi metams 

apskaičiuojami mokesčiai – dar viena 

priemonė užtikrinti nuolatinį vertinimą, 

kaip teisių turėtojas naudoja radijo spektrą; 

Or. en 

 

Pakeitimas   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

124 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(124) dėl priemonių, kurių suteikiant arba 

atnaujinant radijo spektro naudojimo teises 

imamasi specialiai dėl konkurencijos 

skatinimo, turėtų spręsti nacionalinės 

reguliavimo institucijos, turinčios tam 

būtinų ekonomikos, technikos ir rinkos 

žinių. Nuo radijo spektro skyrimo sąlygų 

gali priklausyti konkurencinė situacija 

elektroninių ryšių rinkoje ir patekimo į ją 

sąlygos. Ribota prieiga prie radijo spektro, 

ypač jei radijo spektro stinga, gali būti 

kliūtis pateikti į rinką arba trukdyti 

investuoti, plėtoti tinklus, teikti naujas 

paslaugas arba diegti naujus naudojimo 

būdus bei inovacijas ir konkuruoti. Esamą 

konkurenciją gali paveikti ir naujos 

naudojimo teisės, įskaitant įgytas perduotas 

arba išnuomotas teises, taip pat nustatyti 

nauji radijo spektro lankstaus naudojimo 

kriterijai. Nepagrįstai taikomos kai kurios 

konkurencijos skatinimo sąlygos gali turėti 

kitokio poveikio, pavyzdžiui, radijo spektro 

kiekio ribos ir rezervavimas gali sukurti 

dirbtiną stygių, didmeninės prieigos 

suteikimo įpareigojimas gali nepagrįstai 

suvaržyti verslo modelius, jei nėra įtakos 

rinkoje, o naudojimo teisių perdavimo 

ribojimas gali trukdyti antrinių rinkų 

plėtrai. Todėl nustatant tokias sąlygas 

(124) dėl priemonių, kurių suteikiant arba 

atnaujinant radijo spektro naudojimo teises 

imamasi specialiai dėl konkurencijos 

skatinimo, turėtų spręsti nacionalinės 

reguliavimo institucijos, turinčios tam 

būtinų ekonomikos, technikos ir rinkos 

žinių. Nuo radijo spektro skyrimo sąlygų 

gali priklausyti konkurencinė situacija 

elektroninių ryšių rinkoje ir patekimo į ją 

sąlygos. Ribota prieiga prie radijo spektro, 

ypač jei jo stinga, gali būti kliūtis pateikti į 

rinką arba trukdyti investuoti, plėtoti 

tinklus, teikti naujas paslaugas arba diegti 

naujus naudojimo būdus bei inovacijas ir 

konkuruoti. Esamą konkurenciją gali 

paveikti ir naujos naudojimo teisės, 

įskaitant įgytas perduotas arba išnuomotas 

teises, taip pat nustatyti nauji radijo spektro 

lankstaus naudojimo kriterijai. Nepagrįstai 

taikomos kai kurios konkurencijos 

skatinimo sąlygos gali turėti kitokį poveikį; 

pavyzdžiui, radijo spektro kiekio ribos ir 

rezervavimas gali sukurti dirbtiną stygių, 

neturint įtakos rinkoje didmeninės 

prieigos suteikimo įpareigojimas gali 

nepagrįstai suvaržyti verslo modelius, o 

naudojimo teisių perdavimo ribojimas gali 

trukdyti antrinių rinkų plėtrai. Todėl 

nustatant tokias sąlygas būtinas nuoseklus 
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būtinas nuoseklus ir objektyvus 

konkurencijos bandymas, kuris turėtų būti 

sistemingai taikomas. Todėl tokių 

priemonių naudojimas turėtų būti pagrįstas 

nacionalinių reguliavimo institucijų 

atliekamu visapusišku ir objektyviu rinkos 

ir konkurencijos sąlygų joje vertinimu; 

ir objektyvus konkurencijos bandymas, 

kuris turėtų būti sistemingai taikomas. 

Todėl tokių priemonių naudojimas turėtų 

būti pagrįstas nacionalinių reguliavimo 

institucijų atliekamu visapusišku ir 

objektyviu rinkos ir konkurencijos sąlygų 

joje vertinimu. Vis dėlto nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, 

kad spektras naudojamas veiksmingai ir 

efektyviai ir kad jis lengvina 

konkurenciją, o ne naudojamas tik keleto 

rinkos dalyvių, kad būtų apsunkinta 

konkurencija; 

Or. en 

 

Pakeitimas   228 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

127 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(127) radijo spektro paklausa sparčiai 

didėja, o galutiniams paslaugų gavėjams 

reikia vis didesnio pralaidumo belaidžio 

plačiajuosčio ryšio, todėl reikia rasti 

galimybių įdiegti alternatyvius, 

papildomus, radijo spektro efektyvaus 

naudojimo sprendimus, įskaitant, mažos 

veikimo srities mažos galios belaidės 

prieigos sistemas, pavyzdžiui, radijo ryšio 

vietinius tinklus (RLAN) ir mažų mažos 

galios korinio ryšio prieigos taškų tinklus. 

Naudojantis tokiomis papildomomis 

belaidės prieigos sistemomis, ypač viešai 

prieinamais RLAN prieigos taškais, 

užtikrinama geresnė prieiga prie interneto 

galutiniams paslaugų gavėjams, o judriojo 

ryšio operatoriams sumažinama judriojo 

ryšio srautų apkrova. Suderintam radijo 

spektrui naudoti vietinio radijo ryšio 

tinklams nereikia atskiro leidimo arba 

radijo spektro naudojimo teisių. Iki šiol 

prieigos prie RLAN taškus paslaugų 

(127) radijo spektro paklausa sparčiai 

didėja, o galutiniams paslaugų gavėjams 

reikia vis didesnio pralaidumo belaidžio 

plačiajuosčio ryšio, todėl reikia rasti 

galimybių įdiegti alternatyvius, 

papildomus, radijo spektro efektyvaus 

naudojimo sprendimus, įskaitant mažos 

veikimo srities mažos galios belaidės 

prieigos sistemas, pavyzdžiui, radijo ryšio 

vietinius tinklus (RLAN) ir mažų mažos 

galios korinio ryšio prieigos taškų tinklus. 

Naudojantis tokiomis papildomomis 

belaidės prieigos sistemomis, ypač viešai 

prieinamais RLAN prieigos taškais, 

užtikrinama geresnė prieiga prie interneto 

galutiniams paslaugų gavėjams, o judriojo 

ryšio operatoriams sumažinama judriojo 

ryšio srautų apkrova. Suderintam radijo 

spektrui naudoti vietinio radijo ryšio 

tinklams nereikia atskiro leidimo arba 

radijo spektro naudojimo teisių. Iki šiol 

prieigos prie RLAN taškus paslaugų 
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gavėjai daugiausiai naudoja kaip vietinę 

belaidę priemonę savo fiksuotojo ryšio 

jungčiai išplėsti. Neturėtų būti draudžiama, 

kad galutiniai paslaugų gavėjai, 

laikydamiesi jiems nustatytų interneto 

paslaugos teikimo sąlygų, prieiga prie savo 

RLAN dalytųsi su kitais, nes taip didėtų 

veikiančių prieigos taškų, ypač tankiai 

gyvenamose vietovėse, skaičius, belaidžio 

duomenų perdavimo ryšio pralaidumas 

maksimaliai didėtų radijo spektro dažnius 

naudojant pakartotinai ir būtų kuriama 

rentabili papildoma plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūra kitiems galutiniams paslaugų 

gavėjams. Todėl turėtų būti panaikinti 

nebūtini apribojimai diegti ir tarpusavyje 

sujungti RLAN prieigos taškus. Valdžios 

įstaigos arba viešųjų paslaugų teikėjai, 

kurių patalpose įrengtus RLAN naudoja jų 

darbuotojai, lankytojai arba klientai, 

pavyzdžiui, geresnei prieigai prie e. 

valdžios paslaugų arba prie informacijos 

apie viešąjį transportą ar kelių eismo 

valdymą, galėtų prieigą prie tokių taškų 

teikti kaip tose patalpose teikiamų paslaugų 

pagalbinę paslaugą visiems piliečiams, 

kiek tai įmanoma pagal konkurencijos ir 

viešųjų pirkimų taisykles. Be to, jei vietinė 

prieiga prie elektroninių ryšių tinklų 

teikiama privačioje teritorijoje ar aplink ją 

arba riboto patekimo bendro naudojimo 

vietoje nekomercinėmis sąlygomis arba 

kaip kitos veiklos, nepriklausomos nuo 

tokios prieigos, pagalbinė paslauga 

(pavyzdžiui, jei galimybė naudotis RLAN 

suteikiama kitos komercinės veiklos 

klientams arba visiems asmenims toje 

vietoje), tokios prieigos teikėjų gali būti 

reikalaujama laikytis radijo spektro 

naudojimo bendrojo leidimo tvarkos, tačiau 

jiems neturėtų būti taikomos jokios sąlygos 

arba reikalavimai, siejami su bendraisiais 

leidimais, kurių reikia viešųjų ryšių tinklų 

arba paslaugų teikėjams, arba reikalavimai, 

siejami su galutiniais paslaugų gavėjais 

arba sujungimu. Tačiau tokiam prieigos 

teikėjui turėtų būti taikomos atsakomybės 

taisyklės, numatytos Direktyvos 

gavėjai daugiausiai naudoja kaip vietinę 

belaidę priemonę savo fiksuotojo ryšio 

jungčiai išplėsti. Neturėtų būti draudžiama, 

kad galutiniai paslaugų gavėjai, 

laikydamiesi jiems nustatytų interneto 

paslaugos teikimo sąlygų, prieiga prie savo 

RLAN dalytųsi su kitais, nes taip didėtų 

veikiančių prieigos taškų, ypač tankiai 

gyvenamose vietovėse, skaičius, belaidžio 

duomenų perdavimo ryšio pralaidumas 

maksimaliai didėtų radijo spektro dažnius 

naudojant pakartotinai ir būtų kuriama 

rentabili papildoma plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūra kitiems galutiniams paslaugų 

gavėjams. Todėl turėtų būti panaikinti 

nebūtini apribojimai diegti ir tarpusavyje 

sujungti RLAN prieigos taškus. Valdžios 

įstaigos arba viešųjų paslaugų teikėjai, 

kurių patalpose įrengtus RLAN naudoja jų 

darbuotojai, lankytojai arba klientai, 

pavyzdžiui, geresnei prieigai prie e. 

valdžios paslaugų arba prie informacijos 

apie viešąjį transportą ar kelių eismo 

valdymą, galėtų prieigą prie tokių taškų 

teikti kaip tose patalpose teikiamų paslaugų 

pagalbinę paslaugą visiems piliečiams, 

kiek tai įmanoma pagal konkurencijos ir 

viešųjų pirkimų taisykles. Be to, jei vietinė 

prieiga prie elektroninių ryšių tinklų 

teikiama privačioje teritorijoje ar aplink ją 

arba riboto patekimo bendro naudojimo 

vietoje nekomercinėmis sąlygomis arba 

kaip kitos veiklos, nepriklausomos nuo 

tokios prieigos, pagalbinė paslauga 

(pavyzdžiui, jei galimybė naudotis RLAN 

suteikiama kitos komercinės veiklos 

klientams arba visiems asmenims toje 

vietoje), tokios prieigos teikėjų gali būti 

reikalaujama laikytis radijo spektro 

naudojimo bendrojo leidimo tvarkos, tačiau 

jiems neturėtų būti taikomos jokios sąlygos 

arba reikalavimai, siejami su bendraisiais 

leidimais, kurių reikia viešųjų ryšių tinklų 

arba paslaugų teikėjams, arba reikalavimai, 

siejami su galutiniais paslaugų gavėjais 

arba sujungimu. Tačiau tokiam prieigos 

teikėjui neturėtų būti taikomos 

atsakomybės taisyklės, numatytos 
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2000/31/EB dėl elektroninės komercijos35 

12 straipsnyje. Randasi naujų technologijų, 

pavyzdžiui LiFi, papildysiančių dabartinių 

RLAN ir belaidės prieigos taškų radijo 

spektro naudojimo funkcijas, todėl atsiras 

regimosios šviesos principais veikiančių 

optinio ryšio prieigos taškų ir bus įmanoma 

kurti hibridinius vietinius optinio belaidžio 

ryšio tinklus; 

Direktyvos 2000/31/EB dėl elektroninės 

komercijos35 12 straipsnyje, kadangi 

privačių asmenų, trečiajai šaliai 

nekomerciniais tikslais suteikiančių 

vietinę prieigą prie turinio, perduoto per 

jų tinklą, kurio jie negali kontroliuoti, 

atsakomybė juos nuo to atgrasytų. 

Randasi naujų technologijų, pavyzdžiui 

LiFi, papildysiančių dabartinių RLAN ir 

belaidės prieigos taškų radijo spektro 

naudojimo funkcijas, todėl atsiras 

regimosios šviesos principais veikiančių 

optinio ryšio prieigos taškų ir bus įmanoma 

kurti hibridinius vietinius optinio belaidžio 

ryšio tinklus; 

_________________ _________________ 

35 2000 m. birželio 8 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos Direktyva 

2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 

visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 

(Elektroninės komercijos Direktyva) (OL L 

178, 2000 7 17, p. 1). 

35 2000 m. birželio 8 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos Direktyva 

2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 

visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 

(Elektroninės komercijos Direktyva) (OL L 

178, 2000 7 17, p. 1). 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   229 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

127 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(127) radijo spektro paklausa sparčiai 

didėja, o galutiniams paslaugų gavėjams 

reikia vis didesnio pralaidumo belaidžio 

plačiajuosčio ryšio, todėl reikia rasti 

(127) radijo spektro paklausa sparčiai 

didėja, o galutiniams paslaugų gavėjams 

reikia vis didesnio pralaidumo belaidžio 

plačiajuosčio ryšio, todėl reikia rasti 
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galimybių įdiegti alternatyvius, 

papildomus, radijo spektro efektyvaus 

naudojimo sprendimus, įskaitant, mažos 

veikimo srities mažos galios belaidės 

prieigos sistemas, pavyzdžiui, radijo ryšio 

vietinius tinklus (RLAN) ir mažų mažos 

galios korinio ryšio prieigos taškų tinklus. 

Naudojantis tokiomis papildomomis 

belaidės prieigos sistemomis, ypač viešai 

prieinamais RLAN prieigos taškais, 

užtikrinama geresnė prieiga prie interneto 

galutiniams paslaugų gavėjams, o judriojo 

ryšio operatoriams sumažinama judriojo 

ryšio srautų apkrova. Suderintam radijo 

spektrui naudoti vietinio radijo ryšio 

tinklams nereikia atskiro leidimo arba 

radijo spektro naudojimo teisių. Iki šiol 

prieigos prie RLAN taškus paslaugų 

gavėjai daugiausiai naudoja kaip vietinę 

belaidę priemonę savo fiksuotojo ryšio 

jungčiai išplėsti. Neturėtų būti 

draudžiama, kad galutiniai paslaugų 

gavėjai, laikydamiesi jiems nustatytų 

interneto paslaugos teikimo sąlygų, prieiga 

prie savo RLAN dalytųsi su kitais, nes taip 

didėtų veikiančių prieigos taškų, ypač 

tankiai gyvenamose vietovėse, skaičius, 

belaidžio duomenų perdavimo ryšio 

pralaidumas maksimaliai didėtų radijo 

spektro dažnius naudojant pakartotinai ir 

būtų kuriama rentabili papildoma 

plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kitiems 

galutiniams paslaugų gavėjams. Todėl 

turėtų būti panaikinti nebūtini apribojimai 

diegti ir tarpusavyje sujungti RLAN 

prieigos taškus. Valdžios įstaigos arba 

viešųjų paslaugų teikėjai, kurių patalpose 

įrengtus RLAN naudoja jų darbuotojai, 

lankytojai arba klientai, pavyzdžiui, 

geresnei prieigai prie e. valdžios paslaugų 

arba prie informacijos apie viešąjį 

transportą ar kelių eismo valdymą, galėtų 

prieigą prie tokių taškų teikti kaip tose 

patalpose teikiamų paslaugų pagalbinę 

paslaugą visiems piliečiams, kiek tai 

įmanoma pagal konkurencijos ir viešųjų 

pirkimų taisykles. Be to, jei vietinė prieiga 

prie elektroninių ryšių tinklų teikiama 

galimybių įdiegti alternatyvius, 

papildomus, radijo spektro efektyvaus 

naudojimo sprendimus, įskaitant mažos 

veikimo srities mažos galios belaidės 

prieigos sistemas, pavyzdžiui, radijo ryšio 

vietinius tinklus (RLAN) ir mažų mažos 

galios korinio ryšio prieigos taškų tinklus. 

Naudojantis tokiomis papildomomis 

belaidės prieigos sistemomis, ypač viešai 

prieinamais RLAN prieigos taškais, 

užtikrinama geresnė prieiga prie interneto 

galutiniams paslaugų gavėjams, o judriojo 

ryšio operatoriams sumažinama judriojo 

ryšio srautų apkrova. Suderintam radijo 

spektrui naudoti vietinio radijo ryšio 

tinklams nereikia atskiro leidimo arba 

radijo spektro naudojimo teisių. Iki šiol 

prieigos prie RLAN taškus paslaugų 

gavėjai daugiausiai naudoja kaip vietinę 

belaidę priemonę savo fiksuotojo ryšio 

jungčiai išplėsti. Galutiniai paslaugų 

gavėjai, laikydamiesi jiems nustatytų 

interneto paslaugos teikimo sąlygų, turėtų 

būti skatinami dalytis prieiga prie savo 

RLAN su kitais, nes taip didėtų veikiančių 

prieigos taškų, ypač tankiai gyvenamose 

vietovėse, skaičius, maksimaliai didėtų 

belaidžio duomenų perdavimo ryšio 

pralaidumas pakartotinai naudojant radijo 

spektro dažnius ir būtų kuriama rentabili 

papildoma plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūra kitiems galutiniams paslaugų 

gavėjams. Todėl turėtų būti panaikinti 

nebūtini apribojimai diegti ir tarpusavyje 

sujungti RLAN prieigos taškus. Valdžios 

įstaigos arba viešųjų paslaugų teikėjai, 

kurių patalpose įrengtus RLAN naudoja jų 

darbuotojai, lankytojai arba klientai, 

pavyzdžiui, geresnei prieigai prie e. 

valdžios paslaugų arba prie informacijos 

apie viešąjį transportą ar kelių eismo 

valdymą, galėtų prieigą prie tokių taškų 

teikti kaip tose patalpose teikiamų paslaugų 

pagalbinę paslaugą visiems piliečiams, 

kiek tai įmanoma pagal konkurencijos ir 

viešųjų pirkimų taisykles. Be to, jei vietinė 

prieiga prie elektroninių ryšių tinklų 

teikiama privačioje teritorijoje ar aplink ją 
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privačioje teritorijoje ar aplink ją arba 

riboto patekimo bendro naudojimo vietoje 

nekomercinėmis sąlygomis arba kaip kitos 

veiklos, nepriklausomos nuo tokios 

prieigos, pagalbinė paslauga (pavyzdžiui, 

jei galimybė naudotis RLAN suteikiama 

kitos komercinės veiklos klientams arba 

visiems asmenims toje vietoje), tokios 

prieigos teikėjų gali būti reikalaujama 

laikytis radijo spektro naudojimo bendrojo 

leidimo tvarkos, tačiau jiems neturėtų būti 

taikomos jokios sąlygos arba reikalavimai, 

siejami su bendraisiais leidimais, kurių 

reikia viešųjų ryšių tinklų arba paslaugų 

teikėjams, arba reikalavimai, siejami su 

galutiniais paslaugų gavėjais arba 

sujungimu. Tačiau tokiam prieigos teikėjui 

turėtų būti taikomos atsakomybės taisyklės, 

numatytos Direktyvos 2000/31/EB dėl 

elektroninės komercijos35 12 straipsnyje. 

Randasi naujų technologijų, pavyzdžiui 

LiFi, papildysiančių dabartinių RLAN ir 

belaidės prieigos taškų radijo spektro 

naudojimo funkcijas, todėl atsiras 

regimosios šviesos principais veikiančių 

optinio ryšio prieigos taškų ir bus įmanoma 

kurti hibridinius vietinius optinio belaidžio 

ryšio tinklus; 

arba riboto patekimo bendro naudojimo 

vietoje nekomercinėmis sąlygomis arba 

kaip kitos veiklos, nepriklausomos nuo 

tokios prieigos, pagalbinė paslauga 

(pavyzdžiui, jei galimybė naudotis RLAN 

suteikiama kitos komercinės veiklos 

klientams arba visiems asmenims toje 

vietoje), tokios prieigos teikėjų gali būti 

reikalaujama laikytis radijo spektro 

naudojimo bendrojo leidimo tvarkos, tačiau 

jiems neturėtų būti taikomos jokios sąlygos 

arba reikalavimai, siejami su bendraisiais 

leidimais, kurių reikia viešųjų ryšių tinklų 

arba paslaugų teikėjams, arba reikalavimai, 

siejami su galutiniais paslaugų gavėjais 

arba sujungimu. Tačiau tokiam prieigos 

teikėjui, taip pat galutiniam paslaugos 

gavėjui ar vartotojui dalijantis prieiga 
turėtų būti taikomos atsakomybės taisyklės, 

numatytos Direktyvos 2000/31/EB dėl 

elektroninės komercijos35 12 straipsnyje. 

Randasi naujų technologijų, pavyzdžiui 

LiFi, papildysiančių dabartinių RLAN ir 

belaidės prieigos taškų radijo spektro 

naudojimo funkcijas, todėl atsiras 

regimosios šviesos principais veikiančių 

optinio ryšio prieigos taškų ir bus įmanoma 

kurti hibridinius vietinius optinio belaidžio 

ryšio tinklus; 

_________________ _________________ 

35 2000 m. birželio 8 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos Direktyva 

2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 

visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 

(Elektroninės komercijos Direktyva) (OL L 

178, 2000 7 17, p. 1). 

35 2000 m. birželio 8 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos Direktyva 

2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 

visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 

(Elektroninės komercijos Direktyva) (OL L 

178, 2000 7 17, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas   230 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

138 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(138) jei atsirastų tokių sąveikos 

problemų, Komisija galėtų paprašyti 

EERRI ataskaitos, kurioje būtų pateiktas 

rinkos padėties faktų vertinimas Sąjungos 

ir valstybių narių lygmenimis. Remdamasi 

EERRI ataskaita ir kitais turimais 

įrodymais, taip pat atsižvelgdama į poveikį 

vidaus rinkai, Komisija turėtų nuspręsti, ar 

reikia, kad nacionalinės reguliavimo 

institucijos imtųsi reguliavimo priemonių. 

Jei, Komisijos nuomone, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų apsvarstyti 

tokių reguliavimo priemonių taikymą, 

Komisija galėtų priimti įgyvendinimo 

priemones, kuriose nustatytų nacionalinių 

reguliavimo institucijų galimų reguliavimo 

priemonių pobūdį ir taikymo sritį, įskaitant 

visų pirma priemones, kuriomis visiems 

konkretiems teikėjams būtų nustatyta 

privalomai laikytis standartų arba 

specifikacijų. Terminai „Europos 

standartas“ ir „tarptautinis standartas“ 

apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 1025/201236 

2 straipsnyje. Atsižvelgdamos į 

nacionalines aplinkybes, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų įvertinti, ar 

priemonių reikia ir ar jų taikymas siekiant 

užtikrinti tiesioginį sujungimą arba prieigą 

prie pagalbos tarnybų būtų pagrįstas ir, jei 

tokių priemonių reikėtų, o jų taikymas būtų 

pagrįstas, tos institucijos, laikydamosi 

Komisijos priimtų įgyvendinimo 

priemonių, nustatytų proporcingus 

įpareigojimus; 

(138) jei atsirastų tokių sąveikos 

problemų, Komisija galėtų paprašyti 

EERRI ataskaitos, kurioje būtų pateiktas 

rinkos padėties faktų vertinimas Sąjungos 

ir valstybių narių lygmenimis. Remdamasi 

EERRI ataskaita ir kitais turimais 

įrodymais, taip pat atsižvelgdama į poveikį 

vidaus rinkai, Komisija turėtų nuspręsti, ar 

reikia, kad nacionalinės reguliavimo 

institucijos imtųsi reguliavimo priemonių. 

Jei, Komisijos nuomone, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų apsvarstyti 

tokių reguliavimo priemonių taikymą, 

Komisija galėtų priimti įgyvendinimo 

priemones, kuriose nustatytų nacionalinių 

reguliavimo institucijų galimų reguliavimo 

priemonių pobūdį ir taikymo sritį, įskaitant 

visų pirma priemones, kuriomis visiems 

konkretiems teikėjams būtų nustatyta 

prievolė laikytis standartų arba 

specifikacijų. Terminai „Europos 

standartas“ ir „tarptautinis standartas“ 

apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 1025/201236 

2 straipsnyje. Atsižvelgdamos į 

nacionalines aplinkybes, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų įvertinti, ar 

priemonių reikia ir ar jų taikymas siekiant 

užtikrinti tiesioginį sujungimą arba prieigą 

prie pagalbos tarnybų būtų pagrįstas ir, jei 

tokių priemonių reikėtų, o jų taikymas būtų 

pagrįstas, tos institucijos, laikydamosi 

Komisijos priimtų įgyvendinimo 

priemonių, nustatytų proporcingus 

įpareigojimus. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos prie Komisijos įgyvendinimo 

priemonių neturėtų pridėti papildomų 

reikalavimų, nes tai sudarytų kliūčių 

vidaus rinkoje; 

_________________ _________________ 

36 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 

dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš 

dalies keičiamos Tarybos direktyvos 

89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos 

36 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 

dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš 

dalies keičiamos Tarybos direktyvos 

89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 

94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 

2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 

2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos 

sprendimas 87/95/EEB ir Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 

1673/2006/EB (OL L 364, 2012 11 14, p. 

12). 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 

94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 

2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 

2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos 

sprendimas 87/95/EEB ir Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 

1673/2006/EB (OL L 364, 2012 11 14, 

p. 12). 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   231 

Olle Ludvigsson 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

139 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus; 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus. Ypatingomis 

aplinkybėmis nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų galėti nustatyti 

įpareigojimą suteikti prieigą prie 

aktyviųjų tinklo dalių, kurios tokioje 

infrastruktūroje naudojamos paslaugoms 
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teikti. Tokios aplinkybės gali atsirasti, kai 

prieiga prie pasyviųjų dalių būtų 

ekonominiu požiūriu neefektyvi ar fiziškai 

neįmanoma įgyvendinti. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos neturėtų nustatyti 

įpareigojimų už pirmojo koncentracijos 

arba skirstymo taško, kai prieiga jau 

teikiama tokiu techniniu lygiu, kuriuo 

prieigos prašančiam subjektui 

suteikiamos tokios pačios funkcijos ir 

galimybės kontroliuoti ir pritaikyti 

paslaugas ir sąnaudas tokiu pat būdu, lyg 

prieiga jam būtų suteikta pagal simetrinį 

reguliavimą. Siekiant užtikrinti tvarius 

konkurencingus rezultatus galutiniams 

paslaugų gavėjams, turi būti užtikrinama, 

kad bet kurio galutiniam vartotojui skirto 

produkto didžiausia vertės grandinės dalis 

būtų atveriama konkurencijai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   232 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

139 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 
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objektyvius kriterijus; objektyvius kriterijus. 

Ypatingomis aplinkybėmis ir 

atsižvelgdamos į šios direktyvos tikslą 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų galėti nustatyti įpareigojimą 

suteikti prieigą prie aktyviųjų tinklo dalių, 

kurios tokioje infrastruktūroje 

naudojamos paslaugoms teikti. Tokios 

aplinkybės gali atsirasti, kai prieiga prie 

pasyviųjų dalių būtų ekonominiu požiūriu 

neefektyvi ar fiziškai neįmanoma 

įgyvendinti. Siekiant užtikrinti tvarius 

konkurencingus rezultatus galutiniams 

paslaugų gavėjams, turi būti užtikrinama, 

kad bet kurio galutiniam vartotojui skirto 

produkto didžiausia vertės grandinės dalis 

būtų atveriama konkurencijai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

139 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus; 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus. 
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Ypatingomis aplinkybėmis ir 

atsižvelgdamos į šios direktyvos tikslą 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų galėti nustatyti įpareigojimą 

suteikti prieigą prie aktyviųjų tinklo dalių, 

kurios tokioje infrastruktūroje 

naudojamos paslaugoms teikti. Tokios 

aplinkybės gali atsirasti, kai prieiga prie 

pasyviųjų dalių būtų ekonominiu požiūriu 

neefektyvi ar fiziškai neįmanoma 

įgyvendinti. Siekiant užtikrinti tvarius 

konkurencingus rezultatus galutiniams 

paslaugų gavėjams, turi būti užtikrinama, 

kad bet kurio galutiniam vartotojui skirto 

produkto didžiausia vertės grandinės dalis 

būtų atveriama konkurencijai; 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės turi turėti teisę įgalinti savo nacionalines reguliavimo institucijas spręsti 

oligopolinių rinkos struktūrų problemą. Pagal telekomunikacijų reglamentą nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms suteiktos priemonės daugiausia skirtos akivaizdžios didelės įtakos 

rinkoje atvejams. Tai didelė reguliavimo priemonių kliūtis, kurią nacionalinėms reguliavimo 

institucijoms nelengva įveikti. Oligopolinės struktūros gali kelti problemų ir rinkose, kuriose 

dominuoja daugiau kaip vienas rinkos dalyvis. 

 

Pakeitimas   234 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

139 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 
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nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus; 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus. Ypatingomis 

aplinkybėmis ir atsižvelgdamos į šios 

direktyvos tikslą nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų galėti nustatyti 

įpareigojimą suteikti prieigą prie 

aktyviųjų tinklo dalių, kurios tokioje 

infrastruktūroje naudojamos paslaugoms 

teikti. Tokios aplinkybės gali atsirasti, kai 

prieiga prie pasyviųjų dalių būtų 

ekonominiu požiūriu neefektyvi ar fiziškai 

neįmanoma įgyvendinti. Siekiant 

užtikrinti tvarius konkurencingus 

rezultatus galutiniams paslaugų 

gavėjams, turi būti užtikrinama, kad bet 

kurio galutiniam vartotojui skirto 

produkto didžiausia vertės grandinės dalis 

būtų atveriama konkurencijai; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal telekomunikacijų reglamentą nacionalinėms reguliavimo institucijoms suteiktos 

priemonės daugiausia skirtos akivaizdžios didelės įtakos rinkoje atvejams. Tai didelė 

reguliavimo priemonių kliūtis, kurią nacionalinėms reguliavimo institucijoms nelengva 

įveikti. Be to, svarbu prisiminti, kad akivaizdžios didelės įtakos rinkoje atvejai nėra vienintelė 

grėsmė konkurencijai. Oligopolinės struktūros, kai rinkoje dominuoja ne vienas rinkos 

dalyvis, bet nedidelis jų skaičius, taip pat kelia problemų, ir jų dėl rinkos konsolidavimo 

pasitaiko vis dažniau. Valstybės narės turi turėti teisę įgalinti savo nacionalines reguliavimo 

institucijas spręsti oligopolinių rinkos struktūrų problemą. 

 

Pakeitimas   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

139 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus; 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Tačiau kadangi tokie įpareigojimai gali 

būti intervenciniai, sumažinti paskatas 

investuoti ir turėti priešingą poveikį, t. y. 

dar labiau sustiprinti dominuojančių 

rinkos dalyvių padėtį, juos reikėtų taikyti 

tik tinkamai pagrįstais atvejais ir kai jie 

proporcingi tikslui užtikrinti ilgalaikę 

tvarią konkurenciją atitinkamose rinkose. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

139 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 
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skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus; 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

tinkamų priemonių ir esant reikalui galėti 

įsikišti, kad galutiniams paslaugų 

gavėjams visais atvejais būtų užtikrinti 

geriausi rezultatai kokybės ir 

konkurencingų alternatyvų už prieinamą 

kainą buvimo aspektais; 

Or. en 

 

Pakeitimas   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

139 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų atsižvelgti į visas technines ir 

ekonomines kliūtis, trukdysiančias 

atkartoti tinklus. Vien tik iš fakto, kad yra 

daugiau nei viena infrastruktūra, 

neturėtų būti daroma išvada, kad tos 

(139) ES sąnaudų mažinimo direktyvoje 

(2014/61/ES) jau esama papildomų 

simetrinio reguliavimo elementų. Joje 

reikalaujama, kad ne vėliau kaip 2018 m. 

liepos 1 d. Europos Komisija pateiktų 

Europos Parlamentui ir Tarybai šios 

direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. 

Reikėtų pirma sulaukti šios įgyvendinimo 

ataskaitos išvadų, kuriomis remiantis būtų 

galima nuspręsti, ar dar reikia papildomų 

simetrinio reguliavimo elementų; 
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infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus; 

Or. de 

Pagrindimas 

ES sąnaudų mažinimo direktyvos (2014/61/ES) įgyvendinimo ataskaitoje, kuri turi būti 

pateikta vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d., bus pateikta išsami papildomų simetrinio 

reguliavimo elementų analizė ir jų poveikis rinkai. Šiuo metu visų pirma reikėtų sulaukti šios 

ataskaitos. 

 

Pakeitimas   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

139 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus; 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos tinkamos alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki skirstomojo 

taško, nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų būti įgaliotos nustatyti prieigos 

įpareigojimus visiems operatoriams, 

nesvarbu, kokia jų atitinkama galia rinkoje. 

Todėl nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų atsižvelgti į visas technines ir 

ekonomines kliūtis, trukdysiančias atkartoti 

tinklus. Vien tik iš fakto, kad yra daugiau 

nei viena infrastruktūra, neturėtų būti 

daroma išvada, kad tos infrastruktūros 

turtas gali būti atkartojamas. Skirstomąjį 

tašką nustato nacionalinė reguliavimo 

institucija. Nustatydamos šio taško vietą 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

palygina infrastruktūros konkurencijos 

teikiamus privalumus su poreikiu vengti 

neefektyvaus tinklo elementų atkartojimo; 

Or. en 
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Pakeitimas   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

139 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos lygiavertės alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems operatoriams, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus; 

(139) tais atvejais, kai iš įmonių 

atimamos tinkamos alternatyvos prieiti 

prie neatkartojamo turto iki pirmo 

skirstomojo taško, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos nustatyti prieigos įpareigojimus 

visiems kabelių ir laidų savininkams arba 

įmonėms, turinčioms teisę naudoti šiuos 

laidus ir kabelius, nesvarbu, kokia jų 

atitinkama galia rinkoje. Todėl 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į visas technines ir ekonomines 

kliūtis, trukdysiančias atkartoti tinklus. 

Vien tik iš fakto, kad yra daugiau nei viena 

infrastruktūra, neturėtų būti daroma išvada, 

kad tos infrastruktūros turtas gali būti 

atkartojamas. Pirmas skirstomasis taškas 

neturėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus; 

Or. en 

 

Pakeitimas   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

139 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (139a) geografinėse teritorijose, kuriose 

rinkos, pasitelkus būsimas investicijas 

arba prekybos sutartis, įskaitant bendro 

investavimo sutartis, rodo oligopolio 

formavimosi ženklus (arba tikėtina, kad 

ateityje gali juo tapti), yra tikimybė, kad 

gali kilti pavojus konkurencijos 
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skatinimui ir naudos galutiniam 

paslaugos gavėjui užtikrinimui. Kai 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

nustato vienašalės įtakos rinkoje atvejį, 

jos turėtų veikti aktyviai ir iš anksto 

vykdyti specialią stebėseną. Taip pat 

labiau tikėtina, kad joms reikės nustatyti 

arba išlaikyti išankstinius įpareigojimus. 

Visų pirma tai taikoma, jei toks atvejis 

nustatomas didmeninėje rinkoje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Vienašalės įtakos rinkoje atvejai nėra vienintelė grėsmė konkurencijai. Oligopolinės 

struktūros, kai rinkoje dominuoja ne vienas rinkos dalyvis, bet nedidelis jų skaičius, taip pat 

kelia problemų, ir jų pasitaiko vis dažniau. Svarbu suteikti nacionalinėms reguliavimo 

institucijoms pakankami išteklių oligopolinių rinkos struktūrų problemai spręsti. 

 

Pakeitimas   241 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

139 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (139a) geografinėse teritorijose, kuriose 

rinkos, pasitelkus būsimas investicijas 

arba prekybos sutartis, įskaitant bendro 

investavimo sutartis, rodo oligopolio 

formavimosi ženklus (arba tikėtina, kad 

ateityje gali juo tapti), yra tikimybė, kad 

gali kilti pavojus konkurencijos 

skatinimui ir naudos galutiniam 

paslaugos gavėjui užtikrinimui. Tokiais 

atvejais nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų atidžiai stebėti padėtį ir 

iš anksto vykdyti specialią stebėseną. Taip 

pat labiau tikėtina, kad joms reikės 

nustatyti arba išlaikyti išankstinius 

įpareigojimus. Visų pirma tai taikoma, jei 

toks atvejis nustatomas didmeninėje 
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rinkoje; 

Or. en 

Pagrindimas 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Pakeitimas   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

140 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(140) gali būti pagrįsta prieigos 

įpareigojimą išplėsti iki instaliacijos ir 

kabelių už pirmo koncentracijos taško 

vietovėse, kuriose gyventojų tankumas 

mažesnis, ir tokius įpareigojimus nustatyti 

iki taškų, esančių kuo arčiau galutinių 

paslaugų gavėjų, jei įrodoma, kad 

atkartojimas būtų neįmanomas ir už 

pirmo sutelkimo taško; 

Išbraukta. 

Or. de 

Pagrindimas 

ES sąnaudų mažinimo direktyvos (2014/61/ES) įgyvendinimo ataskaitoje, kuri turi būti 

pateikta vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d., bus pateikta išsami papildomų simetrinio 

reguliavimo elementų analizė ir jų poveikis rinkai. Šiuo metu visų pirma reikėtų sulaukti šios 

ataskaitos. 

 

Pakeitimas   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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140 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(140) gali būti pagrįsta prieigos 

įpareigojimą išplėsti iki instaliacijos ir 

kabelių už pirmo koncentracijos taško 

vietovėse, kuriose gyventojų tankumas 

mažesnis, ir tokius įpareigojimus nustatyti 

iki taškų, esančių kuo arčiau galutinių 

paslaugų gavėjų, jei įrodoma, kad 

atkartojimas būtų neįmanomas ir už pirmo 

sutelkimo taško; 

(140) gali būti pagrįsta prieigos 

įpareigojimą išplėsti iki instaliacijos ir 

kabelių už pirmo koncentracijos taško, 

ypač vietovėse, kuriose gyventojų 

tankumas mažesnis, ir tokius įpareigojimus 

nustatyti iki taškų, esančių kuo arčiau 

galutinių paslaugų gavėjų, jei įrodoma, kad 

atkartojimas būtų neįmanomas ir už pirmo 

sutelkimo taško; 

Or. en 

 

Pakeitimas   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

140 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(140) gali būti pagrįsta prieigos 

įpareigojimą išplėsti iki instaliacijos ir 

kabelių už pirmo koncentracijos taško 

vietovėse, kuriose gyventojų tankumas 

mažesnis, ir tokius įpareigojimus nustatyti 

iki taškų, esančių kuo arčiau galutinių 

paslaugų gavėjų, jei įrodoma, kad 

atkartojimas būtų neįmanomas ir už pirmo 

sutelkimo taško; 

(140) gali būti pagrįsta prieigos 

įpareigojimą išplėsti iki instaliacijos ir 

kabelių už koncentracijos taško vietovėse, 

kurias nustato nacionalinės reguliavimo 

institucijos, kuriose gyventojų tankumas 

mažesnis, jei įrodoma, kad atkartojimas 

būtų ekonomiškai neperspektyvus arba 

fiziškai neįmanomas ir už pirmo sutelkimo 

taško; 

Or. en 

 

Pakeitimas   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

141 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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(141) kad būtų laikomasi 

proporcingumo principo, tokiais atvejais 

gali būti verta, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos įpareigojimų, 

taikomų už pirmo skirstomojo taško, 

nenustatytų tam tikrų kategorijų 

savininkams arba įmonėms (arba ir 

savininkams, ir įmonėms), remiantis tuo, 

kad didele įtaka rinkoje nepagrįstas 

prieigos įpareigojimas galėtų suardyti 

ekonominį modelį, kurį jie yra numatę 

neseniai įdiegtiems tinklo elementams. 

Toks prieigos įpareigojimas neturėtų būti 

taikomas struktūriškai atskirtoms 

įmonėms, jeigu jos komercinėmis 

sąlygomis siūlo veiksmingą alternatyvią 

prieigą prie itin didelio pralaidumo tinklo; 

Išbraukta. 

Or. de 

Pagrindimas 

ES sąnaudų mažinimo direktyvos (2014/61/ES) įgyvendinimo ataskaitoje, kuri turi būti 

pateikta vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d., bus pateikta išsami papildomų simetrinio 

reguliavimo elementų analizė ir jų poveikis rinkai. Šiuo metu visų pirma reikėtų sulaukti šios 

ataskaitos. 

 

Pakeitimas   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

141 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(141) kad būtų laikomasi 

proporcingumo principo, tokiais atvejais 

gali būti verta, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos įpareigojimų, 

taikomų už pirmo skirstomojo taško, 

nenustatytų tam tikrų kategorijų 

savininkams arba įmonėms (arba ir 

savininkams, ir įmonėms), remiantis tuo, 

kad didele įtaka rinkoje nepagrįstas 

prieigos įpareigojimas galėtų suardyti 

ekonominį modelį, kurį jie yra numatę 

Išbraukta. 
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neseniai įdiegtiems tinklo elementams. 

Toks prieigos įpareigojimas neturėtų būti 

taikomas struktūriškai atskirtoms 

įmonėms, jeigu jos komercinėmis 

sąlygomis siūlo veiksmingą alternatyvią 

prieigą prie itin didelio pralaidumo tinklo; 

Or. en 

 

Pakeitimas   247 

Michał Boni 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

142 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(142) kad būtų sudaryta kuo daugiau 

galimybių visoje Sąjungoje prisijungti prie 

itin pralaidžių tinklų, ypač jei mažo 

gyventojų tankumo vietovėse būtų 

neįmanoma atkartoti tinklo ir kiltų rizika 

galutiniams paslaugų gavėjams likti be 

tokios prisijungimo galimybės, gali būti 

ypač naudinga, laikantis konkurencijos 

teisės principų, dalytis pasyviąja arba 

aktyviąja infrastruktūra, naudojama 

teikiant belaidžių elektroninių ryšių 

paslaugas, arba tokią infrastruktūrą 

plėtoti bendradarbiaujant. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų būti 

įgaliotos ypatingais atvejais, 

atsižvelgdamos į kelis aspektus, įskaitant 

visų pirma poreikį išlaikyti infrastruktūros 

plėtojimo paskatas, nustatyti Sąjungos 

teisės aktus atitinkantį įpareigojimą dalytis 

infrastruktūra arba ją plėtoti 

bendradarbiaujant arba užtikrinti vietinę 

tarptinklinio ryšio prieigą, jei tos 

institucijos įrodo, kad toks dalijimasis arba 

prieiga padėtų įveikti dideles 

infrastruktūros atkartojimo kliūtis ir 

pašalinti kitokius didelius galutiniam 

paslaugų gavėjui prieinamo pasirinkimo 

arba paslaugos kokybės (arba ir 

pasirinkimo, ir paslaugos kokybės) ar 

(142) kad būtų sudaryta kuo daugiau 

galimybių visoje Sąjungoje prisijungti prie 

itin pralaidžių tinklų, ypač jei mažo 

gyventojų tankumo vietovėse būtų 

neįmanoma atkartoti tinklo ir kiltų rizika 

galutiniams paslaugų gavėjams likti be 

tokios prisijungimo galimybės, gali būti 

ypač naudinga, laikantis konkurencijos 

teisės principų, dalytis pasyviąja 

infrastruktūra, naudojama teikiant 

belaidžių elektroninių ryšių paslaugas. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų būti įgaliotos ypatingais atvejais, 

atsižvelgdamos į kelis aspektus, įskaitant 

visų pirma poreikį išlaikyti infrastruktūros 

plėtojimo paskatas, nustatyti Sąjungos 

teisės aktus atitinkantį įpareigojimą dalytis 

infrastruktūra arba užtikrinti vietinę 

tarptinklinio ryšio prieigą, jei tos 

institucijos įrodo, kad toks dalijimasis arba 

prieiga padėtų įveikti dideles 

infrastruktūros atkartojimo kliūtis ir 

pašalinti kitokius didelius galutiniam 

paslaugų gavėjui prieinamo pasirinkimo 

arba paslaugos kokybės (arba ir 

pasirinkimo, ir paslaugos kokybės) ar 

teritorijos aprėpties suvaržymus. Prieiga 

prie laidų ir kabelių pastatų viduje vis dar 

yra svarbi konkurencijos kliūtis. Svarbu 
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teritorijos aprėpties suvaržymus; užtikrinti, kad bet kuri susidomėjimą 

pareiškusi trečioji šalis gautų prieigą prie 

šios pastato vidaus infrastruktūros 

savininkų arba naudotojų turimos 

informacijos ir kad visi pagrįsti prieigos 

prašymai būtų patenkinti; 

Or. en 

Pagrindimas 

Visų su visais junglumas yra svarbus reikalavimas, kurį reikėtų įgyvendinti. 

Tačiau koncepciniu požiūriu tai nukrypimas nuo pagrindinio elektroninių ryšių paslaugų 

reglamento principo, kuris paremtas didelės įtakos rinkoje ir konkurencijos įstatymo 

principais. Todėl visų su visais junglumo įpareigojimai turėtų būti nustatyti išskirtinėmis 

aplinkybėmis, tinkamai pagrįstais atvejais, kai nėra didele įtaka rinkoje paremto reglamento 

arba jis neveikia. Prieiga prie laidų ir kabelių pastatų viduje yra tokia išimtis. 

 

Pakeitimas   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

143 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(143) nors tikslinga, kad kai kuriomis 

aplinkybėmis nacionalinė reguliavimo 

agentūra nustatytų įpareigojimus 

operatoriams, kurie neturi didelės įtakos 

rinkoje tam, kad būtų pasiekti tam tikri 

tikslai, pavyzdžiui, ryšys tarp galutinių 

paslaugos gavėjų arba paslaugų 

sąveikumą, tačiau būtina užtikrinti, kad 

tokie įpareigojimai būtų nustatyti pagal 

reguliavimo sistemą ir visų pirma laikantis 

joje numatytų pranešimo procedūrų; 

(143) nors kai kuriomis aplinkybėmis 

tikslinga, kad nacionalinė reguliavimo 

agentūra nustatytų įpareigojimus 

operatoriams, kurie neturi didelės įtakos 

rinkoje, tam, kad būtų pasiekti tam tikri 

tikslai, pavyzdžiui, ryšys tarp galutinių 

paslaugos gavėjų arba paslaugų 

sąveikumas, tačiau būtina užtikrinti, kad 

tokie įpareigojimai būtų nustatyti laikantis 

reguliavimo sistemos ir visų pirma 

laikantis joje numatytų pranešimo 

procedūrų. Tokie įpareigojimai turi būti 

nustatyti tik tinkamai pagrįstais atvejais ir 

laikantis atitinkamų pranešimo 

procedūrų, siekiant užtikrinti, kad būtų 

įgyvendinami šios direktyvos tikslai, ir kai 

jie yra objektyviai pagrįsti, skaidrūs, 

proporcingi ir nediskriminaciniai, kai jais 

siekiama skatinti efektyvumą, tvarią 

konkurenciją, veiksmingas investicijas ir 
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inovacijas, ir suteikti didžiausią naudą 

galutiniams paslaugų gavėjams; 

Or. en 

 

Pakeitimas   249 

Michał Boni 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

143 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(143) nors tikslinga, kad kai kuriomis 

aplinkybėmis nacionalinė reguliavimo 

agentūra nustatytų įpareigojimus 

operatoriams, kurie neturi didelės įtakos 

rinkoje tam, kad būtų pasiekti tam tikri 

tikslai, pavyzdžiui, ryšys tarp galutinių 

paslaugos gavėjų arba paslaugų 

sąveikumą, tačiau būtina užtikrinti, kad 

tokie įpareigojimai būtų nustatyti pagal 

reguliavimo sistemą ir visų pirma laikantis 

joje numatytų pranešimo procedūrų; 

(143) nors kai kuriomis aplinkybėmis 

tikslinga, kad nacionalinė reguliavimo 

agentūra nustatytų įpareigojimus 

operatoriams, kurie neturi didelės įtakos 

rinkoje, tam, kad būtų pasiekti tam tikri 

tikslai, pavyzdžiui, ryšys tarp galutinių 

paslaugos gavėjų arba paslaugų 

sąveikumas, tačiau būtina užtikrinti, kad 

tokie įpareigojimai būtų nustatyti laikantis 

reguliavimo sistemos ir visų pirma joje 

numatytų pranešimo procedūrų, tais 

atvejais, kai didelę įtaką rinkoje turinčių 

subjektų įsipareigojimai nėra arba 

tikriausiai nebus veiksmingi; 

Or. en 

Pagrindimas 

Visų su visais junglumo įpareigojimai turėtų būti nustatyti išskirtinėmis aplinkybėmis, 

tinkamai pagrįstais atvejais, kai nėra didele įtaka rinkoje paremto reglamento arba jis 

neveikia. 

 

Pakeitimas   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

147 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(147) gali būti nustatyta, kad dviejų ar (147) gali būti nustatyta, kad dvi ar kelios 



 

PE602.947v01-00 110/162 AM\1122801LT.docx 

LT 

kelių įmonių yra bendra dominuojanti 

padėtis ne tik dėl jų struktūrinių ar kitokių 

ryšių, bet ir tais atvejais, kai atitinkamos 

rinkos struktūra padeda koordinuotiems 

veiksmams, tai yra skatina lygiagretų ar 

asocijuotą antikonkurencinį elgesį 
rinkoje; 

įmonės bendrai dominuoja rinkoje ne tik 

tada, kai tarp jų esama struktūrinių ar 

kitokių ryšių, bet ir tais atvejais, kai 

atitinkamos rinkos struktūra yra palanki 

koordinuotam poveikiui, tai yra skatina 

įmones vykdyti lygiagrečią ar pritaikytą 

antikonkurencinę veiklą rinkoje. Dėl vis 

didesnės elektroninių ryšių rinkų, tam 

tikrais atvejais įskaitant ir su turiniu 

susijusias rinkas, konvergencijos ir 

konsolidavimo, vis labiau daugėjant 

rinkų, kurias sudaro oligopoliai ir 

duopoliai, dabartinė didelės įtakos rinkoje 

teisinė sistema gali tapti neveiksminga, 

todėl reikėtų apsvarstyti, ar dvi ar daugiau 

įmonių gali įgyti padėtį, kuri galėtų būti 

prilyginama didelės įtakos rinkoje 

padėčiai ir kuriai esant jos galėtų 

reikšmingai kliudyti veiksmingai 

konkurencijai. Vertinant turėtų būti 

atsižvelgiama į atitinkamas rinkas, 

įskaitant kitų rinkos dalyvių rinkos dalis, 

įmonės įtaką rinkoje glaudžiai susijusiose 

rinkose, kliūtis patekti į rinką, rinkos 

koncentraciją, produktų diferenciaciją, 

pajėgumų apribojimus ir paslaugų teikėjo 

keitimo sąnaudas, tačiau tuo 

neapsiribojant. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

155 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(155) siekdamos nustatyti didmenines 

rinkas, kurioms galėtų būti taikomos ex 

(155) kad nacionalinės reguliavimo 

institucijos galėtų palengvinti didmeninių 
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ante reguliavimo priemonės, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų pirmiausia 

išnagrinėti atitinkamas mažmenines 
rinkas. Faktinės konkurencijos 

mažmeniniame ir didmeniniame 

lygmenyse analizė atliekama orientuojantis 

į tam tikrą būsimą laikotarpį ir laikantis 

konkurencijos teisės aktų, įskaitant, jei 

dera, aktualią Teisingumo Teismo praktiką. 

Remdamasi padaryta išvada, kad 

mažmeninė rinka būtų faktiškai 

konkurencinga ir be didmeninio ex ante 

reguliavimo priemonių atitinkamoje (-ose) 

rinkoje (-ose), nacionalinė reguliavimo 

institucija turėtų padaryti išvadą, kad 

atitinkamo didmeninio lygmens 

reguliavimo priemonių nebereikia; 

rinkų, kurioms galėtų būti taikomos ex 

ante reguliavimo priemonės, nustatymą, 

gali būti tinkama nagrinėti 

atitinkamas galutinių paslaugų naudotojų 
rinkas. Tačiau nėra būtina formaliai 

nustatyti mažmeninių rinkų, kai vykdant 

rinkos tyrimo procedūrą pagrindinis 

dėmesys skiriamas didmeninei rinkai, 

kadangi didmeninė rinka gali atitikti 

daugiau kaip vieną mažmeninę rinką. 

Faktinės konkurencijos mažmeniniame ir 

didmeniniame lygmenyse analizė 

atliekama orientuojantis į tam tikrą būsimą 

laikotarpį ir laikantis konkurencijos teisės 

aktų, įskaitant, jei dera, aktualią 

Teisingumo Teismo praktiką. Jei daroma 

išvada, kad mažmeninė rinka būtų faktiškai 

konkurencinga ir be didmeninio ex ante 

reguliavimo priemonių atitinkamoje (-ose) 

rinkoje (-ose), nacionalinė reguliavimo 

institucija gali nuspręsti, kad atitinkamo 

didmeninio lygmens reguliavimo 

priemonių nebereikia; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   252 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

157 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(157) svarstydamos, ar mažmeninio 

lygmens problemas spręsti didmeninio 

reguliavimo priemonėmis, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų atsižvelgti į 

tai, kad tam tikrai mažmeninei rinkai gali 

turėti įtakos kelių didmeninių rinkų 

pirminiai veiksniai, ir atvirkščiai – vienos 

(157) svarstydamos, ar mažmeninio 

lygmens problemas spręsti didmeninio 

reguliavimo priemonėmis, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų atsižvelgti į 

tai, kad tam tikrai mažmeninei rinkai gali 

turėti įtakos kelių didmeninių rinkų 

pirminiai veiksniai, ir atvirkščiai – vienos 
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didmeninės rinkos pirminiai veiksniai gali 

turėti įtakos kelioms mažmeninėms 

rinkoms. Be to, konkurencijos dinamiką 

tam tikroje rinkoje gali veikti gretutinės, 

tačiau vertikaliai nesusietos, rinkos, 

pavyzdžiui, toks poveikis gali reikštis tarp 

kai kurių fiksuotojo ir judriojo ryšio rinkų. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų pirmiausia (pradedant nuo 

taisomųjų priemonių, susijusių su prieiga 

prie civilinės infrastruktūros, nes tokios 

taisomosios priemonės paprastai labiau 

padeda subalansuotai konkurencijai, 

įskaitant konkurenciją infrastruktūros 

srityje) įvertinti kiekvieną didmeninę 

rinką, kurią svarstoma reguliuoti, o 

paskui, išrikiavusios tas didmenines 

rinkas pagal jų tikėtiną tinkamumą spręsti 

išaiškėjusias mažmeninio lygmens 

problemas, išnagrinėti kiekvieną 

didmeninę rinką, kuriai, kaip manoma, 

gali reikėti ex ante reguliavimo 

priemonių. Spręsdamos dėl konkrečios 

taisomosios priemonės, kurią rengiasi 

taikyti, nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų įvertinti techninio tos 

priemonės įgyvendinimo galimybę, 

atsižvelgiant į tos priemonės tinkamumą 

spręsti išaiškėjusias mažmeninio lygmens 

problemas. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų apsvarstyti, kokių 

pasekmių tikėtis nustačius konkrečią 

taisomąją priemonę, kuri, jeigu ją įmanoma 

pritaikyti tik tam tikros topologijos 

tinkluose, veikiausiai stabdytų itin didelio 

pralaidumo tinklų diegimą galutiniams 

paslaugų gavėjams. Prieš nuspręsdama, ar 

didelę įtaka rinkoje turinčiam operatoriui 

turėtų būti nustatyta papildomų taisomųjų 

priemonių, nacionalinė reguliavimo 

institucija kiekviename vertinimo etape 

turėtų išsiaiškinti, ar susijusi mažmeninė 

rinka taptų faktiškai konkurencinga 

įgyvendinant atitinkamus komercinius 

planus arba dėl kitos didmeninės rinkos 

aplinkybių (įskaitant kitų rūšių galiojančias 

reguliavimo priemones, pavyzdžiui, 

bendruosius prieigos prie neatkartojamo 

didmeninės rinkos pirminiai veiksniai gali 

turėti įtakos kelioms mažmeninėms 

rinkoms. Be to, konkurencijos dinamiką 

tam tikroje rinkoje gali veikti gretutinės, 

tačiau vertikaliai nesusietos, rinkos, 

pavyzdžiui, toks poveikis gali reikštis tarp 

kai kurių fiksuotojo ir judriojo ryšio rinkų. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų įvertinti kiekvieną didmeninę rinką, 

kurią svarstoma reguliuoti, ir įvertinti, ar 

taisomosios priemonės, susijusios su 

prieiga prie civilinės infrastruktūros (tokios 

taisomosios priemonės paprastai labiau 

padeda subalansuotai konkurencijai, 

įskaitant konkurenciją infrastruktūros 

srityje, bet kartu yra priklausomos nuo 

prieigos arba fizinių kliūčių), yra 

tinkamiausios, o paskui vieną po kitos 

nagrinėti didmenines rinkas, kurias 

numatoma reguliuoti 

ex ante, atsižvelgiant į tai, kiek jos 

tinkamos spręsti išaiškėjusias 

konkurencijos problemas mažmeniniu 

lygmeniu. Spręsdamos dėl konkrečios 

taisomosios priemonės, kurią rengiasi 

taikyti, nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų įvertinti techninio tos 

priemonės įgyvendinimo galimybę, atlikti 

jos naudos ir sąnaudų analizę, 

atsižvelgiant į tos priemonės tinkamumo 

spręsti išaiškėjusias mažmeninio lygmens 

problemas lygį ir kaip ta priemonė 

sudarytų galimybes tvariai konkurencijai 

remiantis diferencijavimo ir technologinio 

neutralumo principais. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų apsvarstyti, 

kokių pasekmių tikėtis nustačius konkrečią 

taisomąją priemonę, kuri, jeigu ją įmanoma 

pritaikyti tik tam tikros topologijos 

tinkluose, veikiausiai stabdytų itin didelio 

pralaidumo tinklų diegimą galutiniams 

paslaugų gavėjams. Be to, nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų taikomomis 

priemonėmis pasiūlyti paskatų, jei 

įmanoma, prieš įdiegiant infrastruktūrą, 

kad būtų plėtojama lanksti ir atvira tinklo 

struktūra, nes tai sumažintų vėlesniu 

etapu taikytinų priemonių naštą ir 
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turto įpareigojimus arba pagal Direktyvą 

2014/61/ES nustatytus įpareigojimus) arba 

taikant kitas reguliavimo priemones, 

kurios, nacionalinės reguliavimo 

institucijos manymu, tinkamos didelę įtaką 

rinkoje turinčiam operatoriui. Jei remiantis 

tokiais skirtumais atskira geografinė rinka 

neapibrėžiama, tais skirtumais vis tiek 

galima motyvuoti atitinkamų taisomųjų 

priemonių, nustatytų atsižvelgiant į 

skirtingą konkurencijos suvaržymo laipsnį, 

diferencijavimą; 

sudėtingumą. Prieš nuspręsdama, ar didelę 

įtaką rinkoje turinčiam operatoriui turėtų 

būti nustatyta papildomų taisomųjų 

priemonių, nacionalinė reguliavimo 

institucija kiekviename vertinimo etape 

turėtų išsiaiškinti, ar susijusios atitinkamos 

rinkos taptų faktiškai konkurencingos 

įgyvendinant atitinkamus komercinius 

planus arba dėl kitų didmeninės rinkos 

aplinkybių (įskaitant kitų rūšių galiojančias 

reguliavimo priemones, pavyzdžiui, 

bendruosius prieigos prie neatkartojamo 

turto įpareigojimus arba pagal Direktyvą 

2014/61/ES nustatytus įpareigojimus) arba 

taikant kitas reguliavimo priemones, 

kurios, nacionalinės reguliavimo 

institucijos manymu, tinkamos didelę įtaką 

rinkoje turinčiam operatoriui. Jei remiantis 

tokiais skirtumais atskira geografinė rinka 

neapibrėžiama, tais skirtumais vis tiek 

galima motyvuoti atitinkamų taisomųjų 

priemonių, nustatytų atsižvelgiant į 

skirtingą konkurencijos suvaržymo laipsnį, 

diferencijavimą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

164 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(164) vertindamos planuojamų nustatyti 

įpareigojimų ir privalomų sąlygų 

proporcingumą, nacionalinės valstybių 

narių reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į įvairiuose valstybės narės 

regionuose esančią skirtingą 

(164) vertindamos planuojamų nustatyti 

įpareigojimų ir privalomų sąlygų 

proporcingumą, nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų atsižvelgti į įvairiuose 

valstybės narės regionuose esančias 

skirtingas konkurencines sąlygas ir ypač į 
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konkurencinę padėtį ir ypač į geografinio 

tyrimo, atlikto pagal šią direktyvą, 

rezultatus; 

geografinio tyrimo, atlikto pagal šią 

direktyvą, rezultatus. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos užtikrina, kad jų 

didelę įtaką rinkoje turintiems 

operatoriams nustatomi įpareigojimai 

būtų veiksmingi. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos gali iš anksto 

nustatyti sankcijų sistemas, kurios būtų 

taikomos įpareigojimų nevykdymo atveju; 

Or. en 

 

Pakeitimas   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

164 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(164) vertindamos planuojamų nustatyti 

įpareigojimų ir privalomų sąlygų 

proporcingumą, nacionalinės valstybių 

narių reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į įvairiuose valstybės narės 

regionuose esančią skirtingą konkurencinę 

padėtį ir ypač į geografinio tyrimo, atlikto 

pagal šią direktyvą, rezultatus; 

(164) vertindamos planuojamų nustatyti 

įpareigojimų ir privalomų sąlygų 

proporcingumą, nacionalinės valstybių 

narių reguliavimo institucijos turėtų 

atsižvelgti į įvairiuose valstybės narės 

regionuose esančią skirtingą konkurencinę 

padėtį ir ypač į geografinio tyrimo, atlikto 

pagal šią direktyvą, rezultatus. Siekdamas 

užtikrinti, kad didelę įtaką rinkoje turintys 

operatoriai iš tiesų laikytųsi įpareigojimų, 

nacionalinės reguliavimo institucijos gali 

nustatyti sankcijas už pažeidimus; 

Or. de 

 

Pakeitimas   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

172 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(172) inžinerinės infrastruktūros Išbraukta. 
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objektai, kuriuose gali būti įrengiami 

elektroninių ryšių tinklai, ypač svarbūs 

naujų itin didelio pralaidumo tinklų 

plėtrai, nes statyti kelis tokius pačius 

objektus brangu, todėl galima daug 

sutaupyti, jeigu jie naudojami 

pakartotinai. Todėl, be konkrečių 

Direktyvoje 2014/61/ES nustatytų fizinės 

infrastruktūros taisyklių, būtina speciali 

taisomoji priemonė, kuri būtų taikoma, jei 

inžinerinės infrastruktūros objektai 

priklausytų didelę įtaką rinkoje turinčiam 

operatoriui. Jei inžinerinės 

infrastruktūros objektai egzistuoja ir yra 

naudojami pakartotinai, teigiamas 

veiksmingos prieigos prie tų objektų 

poveikis konkuruojančios infrastruktūros 

diegimui, yra labai didelis, todėl būtina 

užtikrinti, kad prieiga prie tokių objektų 

būtų galima pasinaudoti kaip 

savarankiška taisomąja priemone siekiant 

geresnės konkurencinės ir diegimo 

dinamikos bet kurioje mažmeninėje 

rinkoje; turėtų būti svarstoma galimybė 

tokią taisomąją priemonę taikyti pirmiau 

už kitas taisomąsias priemones, o ne kaip 

pagalbinę kitų produktų arba paslaugų 

priemonę arba ne kaip priemonę, skirtą 

vien tik įmonėms, kurioms tokie 

didmeniniai produktai arba paslaugos yra 

naudingi. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų pakartotinai 

naudojamus senuosius inžinerinės 

infrastruktūros objektus įvertinti pagal 

reguliuojamąją balansinę vertę, iš kurios 

atimtas skaičiavimo momentu susikaupęs 

nusidėvėjimas ir kuriai pritaikytas 

atitinkamas kainų indeksas, pavyzdžiui, 

mažmeninės prekybos kainų indeksas, 

tačiau į kurią neįskaičiuoti per ne mažiau 

kaip 40 metų visiškai nusidėvėję, bet 

tebenaudojami, objektai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   256 
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Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

172 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(172) inžinerinės infrastruktūros objektai, 

kuriuose gali būti įrengiami elektroninių 

ryšių tinklai, ypač svarbūs naujų itin 

didelio pralaidumo tinklų plėtrai, nes 

statyti kelis tokius pačius objektus brangu, 

todėl galima daug sutaupyti, jeigu jie 

naudojami pakartotinai. Todėl, be 

konkrečių Direktyvoje 2014/61/ES 

nustatytų fizinės infrastruktūros taisyklių, 

būtina speciali taisomoji priemonė, kuri 

būtų taikoma, jei inžinerinės 

infrastruktūros objektai priklausytų didelę 

įtaką rinkoje turinčiam operatoriui. Jei 

inžinerinės infrastruktūros objektai 

egzistuoja ir yra naudojami pakartotinai, 

teigiamas veiksmingos prieigos prie tų 

objektų poveikis konkuruojančios 

infrastruktūros diegimui, yra labai didelis, 

todėl būtina užtikrinti, kad prieiga prie 

tokių objektų būtų galima pasinaudoti kaip 

savarankiška taisomąja priemone siekiant 

geresnės konkurencinės ir diegimo 

dinamikos bet kurioje mažmeninėje 

rinkoje; turėtų būti svarstoma galimybė 

tokią taisomąją priemonę taikyti pirmiau už 

kitas taisomąsias priemones, o ne kaip 

pagalbinę kitų produktų arba paslaugų 

priemonę arba ne kaip priemonę, skirtą 

vien tik įmonėms, kurioms tokie 

didmeniniai produktai arba paslaugos yra 

naudingi. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų pakartotinai naudojamus 

senuosius inžinerinės infrastruktūros 

objektus įvertinti pagal reguliuojamąją 

balansinę vertę, iš kurios atimtas 

skaičiavimo momentu susikaupęs 

nusidėvėjimas ir kuriai pritaikytas 

atitinkamas kainų indeksas, pavyzdžiui, 

mažmeninės prekybos kainų indeksas, 

tačiau į kurią neįskaičiuoti per ne mažiau 

kaip 40 metų visiškai nusidėvėję, bet 

(172) inžinerinės infrastruktūros objektai, 

kuriuose gali būti įrengiami elektroninių 

ryšių tinklai, ypač svarbūs naujų itin 

didelio pralaidumo tinklų plėtrai, nes 

statyti kelis tokius pačius objektus brangu, 

todėl galima daug sutaupyti, jeigu jie 

naudojami pakartotinai. Todėl, be 

konkrečių Direktyvoje 2014/61/ES 

nustatytų fizinės infrastruktūros taisyklių, 

būtina speciali taisomoji priemonė, kuri 

būtų taikoma, jei inžinerinės 

infrastruktūros objektai priklausytų didelę 

įtaką rinkoje turinčiam operatoriui. Jei 

inžinerinės infrastruktūros objektai 

egzistuoja ir yra naudojami pakartotinai, 

teigiamas veiksmingos prieigos prie tų 

objektų poveikis konkuruojančios 

infrastruktūros diegimui yra labai didelis, 

todėl būtina užtikrinti, kad prieiga prie 

tokių objektų būtų galima pasinaudoti kaip 

savarankiška taisomąja priemone siekiant 

geresnės konkurencinės ir diegimo 

dinamikos bet kurioje mažmeninėje 

rinkoje; turėtų būti svarstoma galimybė 

tokią taisomąją priemonę taikyti pirmiau už 

kitas taisomąsias priemones, o ne kaip 

pagalbinę kitų produktų arba paslaugų 

priemonę arba ne kaip priemonę, skirtą 

vien tik įmonėms, kurioms tokie 

didmeniniai produktai arba paslaugos yra 

naudingi. Vis dėlto prieiga prie tokio turto 

gali būti apribota fiziniais apribojimais 

arba ribota prieiga ir todėl turėtų būti 

svarstomos atitinkamos prieigos formos, 

kaip antai prieiga prie nenaudojamų 

šviesolaidžio skaidulų. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų pakartotinai 

naudojamus senuosius inžinerinės 

infrastruktūros objektus įvertinti pagal 

reguliuojamąją balansinę vertę, iš kurios 

atimtas skaičiavimo momentu susikaupęs 
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tebenaudojami, objektai; nusidėvėjimas ir kuriai pritaikytas 

atitinkamas kainų indeksas, pavyzdžiui, 

mažmeninės prekybos kainų indeksas, 

tačiau į kurią neįskaičiuoti per ne mažiau 

kaip 40 metų visiškai nusidėvėję, bet 

tebenaudojami, objektai; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

172 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(172) inžinerinės infrastruktūros objektai, 

kuriuose gali būti įrengiami elektroninių 

ryšių tinklai, ypač svarbūs naujų itin 

didelio pralaidumo tinklų plėtrai, nes 

statyti kelis tokius pačius objektus brangu, 

todėl galima daug sutaupyti, jeigu jie 

naudojami pakartotinai. Todėl, be 

konkrečių Direktyvoje 2014/61/ES 

nustatytų fizinės infrastruktūros taisyklių, 

būtina speciali taisomoji priemonė, kuri 

būtų taikoma, jei inžinerinės 

infrastruktūros objektai priklausytų didelę 

įtaką rinkoje turinčiam operatoriui. Jei 

inžinerinės infrastruktūros objektai 

egzistuoja ir yra naudojami pakartotinai, 

teigiamas veiksmingos prieigos prie tų 

objektų poveikis konkuruojančios 

infrastruktūros diegimui, yra labai didelis, 

todėl būtina užtikrinti, kad prieiga prie 

tokių objektų būtų galima pasinaudoti kaip 

savarankiška taisomąja priemone siekiant 

geresnės konkurencinės ir diegimo 

dinamikos bet kurioje mažmeninėje 

rinkoje; turėtų būti svarstoma galimybė 

(172) inžinerinės infrastruktūros objektai, 

kuriuose gali būti įrengiami elektroninių 

ryšių tinklai ar pasyvioji infrastruktūra, 

pavyzdžiui, neveikiantys kabeliai, ypač 

svarbūs naujų itin didelio pralaidumo 

tinklų plėtrai, nes statyti kelis tokius pačius 

objektus brangu, todėl galima daug 

sutaupyti, jeigu jie naudojami pakartotinai. 

Todėl, be konkrečių Direktyvoje 

2014/61/ES nustatytų fizinės 

infrastruktūros taisyklių, būtina speciali 

taisomoji priemonė, kuri būtų taikoma, jei 

inžinerinės infrastruktūros objektai 

priklausytų didelę įtaką rinkoje turinčiam 

operatoriui. Jei inžinerinės infrastruktūros 

objektai ar pasyvioji infrastruktūra 

egzistuoja ir yra naudojami pakartotinai, 

teigiamas veiksmingos prieigos prie tų 

objektų poveikis konkuruojančios 

infrastruktūros diegimui, yra labai didelis, 

todėl būtina užtikrinti, kad prieiga prie 

tokių objektų būtų galima pasinaudoti kaip 

savarankiška taisomąja priemone siekiant 

geresnės konkurencinės ir diegimo 
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tokią taisomąją priemonę taikyti pirmiau už 

kitas taisomąsias priemones, o ne kaip 

pagalbinę kitų produktų arba paslaugų 

priemonę arba ne kaip priemonę, skirtą 

vien tik įmonėms, kurioms tokie 

didmeniniai produktai arba paslaugos yra 

naudingi. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų pakartotinai naudojamus 

senuosius inžinerinės infrastruktūros 

objektus įvertinti pagal reguliuojamąją 

balansinę vertę, iš kurios atimtas 

skaičiavimo momentu susikaupęs 

nusidėvėjimas ir kuriai pritaikytas 

atitinkamas kainų indeksas, pavyzdžiui, 

mažmeninės prekybos kainų indeksas, 

tačiau į kurią neįskaičiuoti per ne mažiau 

kaip 40 metų visiškai nusidėvėję, bet 

tebenaudojami, objektai; 

dinamikos bet kurioje mažmeninėje 

rinkoje; turėtų būti svarstoma galimybė 

tokią taisomąją priemonę taikyti pirmiau už 

kitas taisomąsias priemones, o ne kaip 

pagalbinę kitų produktų arba paslaugų 

priemonę arba ne kaip priemonę, skirtą 

vien tik įmonėms, kurioms tokie 

didmeniniai produktai arba paslaugos yra 

naudingi. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų pakartotinai naudojamus 

senuosius inžinerinės infrastruktūros 

objektus įvertinti pagal reguliuojamąją 

balansinę vertę, iš kurios atimtas 

skaičiavimo momentu susikaupęs 

nusidėvėjimas ir kuriai pritaikytas 

atitinkamas kainų indeksas, pavyzdžiui, 

mažmeninės prekybos kainų indeksas, 

tačiau į kurią neįskaičiuoti per ne mažiau 

kaip 40 metų visiškai nusidėvėję, bet 

tebenaudojami, objektai; 

Or. de 

 

Pakeitimas   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

173 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(173) nustatydamos prieigos prie naujos 

ir patobulintos infrastruktūros 

įpareigojimus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad prieigos sąlygos 

atspindėtų aplinkybes, kuriomis priimamas 

sprendimas investuoti, atsižvelgdamos, 

inter alia, į plėtros sąnaudas, į tai, kokia 

vartotojų dalis, tikėtina, naudosis naujais 

produktais ir paslaugomis, taip pat į tai, 

kokių mažmeninių kainų galima tikėtis. Be 

to, siekdamos užtikrinti tam tikrą aiškumo 

lygį, taip pat užtikrinti, kad investuotojai 

galėtų rengti ilgalaikius planus, 

nacionalinės reguliavimo institucijos turi 

turėti galimybių nustatyti, jei reikia, 

(173) nustatydamos prieigos prie naujos 

ir patobulintos infrastruktūros 

įpareigojimus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad prieigos sąlygos 

atspindėtų aplinkybes, kuriomis priimamas 

sprendimas investuoti, atsižvelgdamos, 

inter alia, į plėtros sąnaudas, į tai, kokia 

vartotojų dalis, tikėtina, naudosis naujais 

produktais ir paslaugomis, taip pat į tai, 

kokių mažmeninių kainų galima tikėtis. Be 

to, siekdamos užtikrinti tam tikrą aiškumo 

lygį, taip pat užtikrinti, kad investuotojai 

galėtų rengti ilgalaikius planus, 

nacionalinės reguliavimo institucijos turi 

turėti galimybių nustatyti, jei reikia, 
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atitinkamais peržiūros etapais tarp savęs 

derančias prieigos sąlygas. Jei būtų 

nuspręsta, kad dera kontroliuoti kainas, 

šios sąlygos gali apimti kainodaros 

susitarimus, atsižvelgiant į jų apimtis arba 

sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu šie 

susitarimai atitinka Sąjungos teisės aktų 

nuostatas ir neturi diskriminuojamo 

poveikio. Nustatant bet kokias prieigos 

sąlygas turi būti atsižvelgiama į tai, kad 

reikia išsaugoti veiksmingą konkurenciją, 

kai teikiamos paslaugos vartotojams ir 

verslininkams; 

atitinkamais peržiūros etapais tarp savęs 

derančias prieigos sąlygas. Jei būtų 

nuspręsta, kad dera kontroliuoti kainas, 

šios sąlygos gali apimti kainodaros 

susitarimus, atsižvelgiant į jų apimtis arba 

sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu šie 

susitarimai atitinka Sąjungos teisės aktų 

nuostatas ir neturi diskriminuojamo 

poveikio. Nustatant bet kokias prieigos 

sąlygas turi būti atsižvelgiama į tai, kad 

reikia išsaugoti veiksmingą konkurenciją, 

kai teikiamos paslaugos vartotojams ir 

verslininkams. Kiekvieną įpareigojimą 

reikėtų įvertinti atskirai; išskyrus vieną 

išimtį, nesama įpareigojimų, kuriuos gali 

nustatyti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, hierarchijos. Vis dėlto 

laikantis proporcingumo principo 

įpareigojimas dėl prieigos prie tam tikrų 

tinklų priemonių ar jų naudojimo gali 

būti nustatytas tik tuo atveju, jei prieigos 

prie inžinerinės infrastruktūros objektų 

įpareigojimas netaikomas arba taikomas 

neveiksmingai; 

Or. de 

 

Pakeitimas   259 

Michał Boni 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

173 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(173) nustatydamos prieigos prie naujos 

ir patobulintos infrastruktūros 

įpareigojimus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad prieigos sąlygos 

atspindėtų aplinkybes, kuriomis priimamas 

sprendimas investuoti, atsižvelgdamos, 

inter alia, į plėtros sąnaudas, į tai, kokia 

vartotojų dalis, tikėtina, naudosis naujais 

produktais ir paslaugomis, taip pat į tai, 

kokių mažmeninių kainų galima tikėtis. Be 

to, siekdamos užtikrinti tam tikrą aiškumo 

(173) nustatydamos prieigos prie naujos 

ir patobulintos infrastruktūros 

įpareigojimus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad prieigos sąlygos 

atspindėtų aplinkybes, kuriomis priimamas 

sprendimas investuoti, atsižvelgdamos, 

inter alia, į plėtros sąnaudas, į tai, kokia 

vartotojų dalis, tikėtina, naudosis naujais 

produktais ir paslaugomis, taip pat į tai, 

kokių mažmeninių kainų galima tikėtis. Be 

to, siekdamos užtikrinti tam tikrą aiškumo 



 

PE602.947v01-00 120/162 AM\1122801LT.docx 

LT 

lygį, taip pat užtikrinti, kad investuotojai 

galėtų rengti ilgalaikius planus, 

nacionalinės reguliavimo institucijos turi 

turėti galimybių nustatyti, jei reikia, 

atitinkamais peržiūros etapais tarp savęs 

derančias prieigos sąlygas. Jei būtų 

nuspręsta, kad dera kontroliuoti kainas, 

šios sąlygos gali apimti kainodaros 

susitarimus, atsižvelgiant į jų apimtis arba 

sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu šie 

susitarimai atitinka Sąjungos teisės aktų 

nuostatas ir neturi diskriminuojamo 

poveikio. Nustatant bet kokias prieigos 

sąlygas turi būti atsižvelgiama į tai, kad 

reikia išsaugoti veiksmingą konkurenciją, 

kai teikiamos paslaugos vartotojams ir 

verslininkams; 

lygį, taip pat užtikrinti, kad investuotojai 

galėtų rengti ilgalaikius planus, 

nacionalinės reguliavimo institucijos turi 

turėti galimybių nustatyti, jei reikia, 

atitinkamais peržiūros etapais nuosekliai 

taikomas prieigos sąlygas. Jei būtų 

nuspręsta, kad dera kontroliuoti kainas, 

šios sąlygos gali apimti kainodaros 

susitarimus, atsižvelgiant į jų apimtis arba 

sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu šie 

susitarimai atitinka Sąjungos teisės aktų 

nuostatas ir neturi diskriminuojamo 

poveikio. Nustatant bet kokias prieigos 

sąlygas turi būti atsižvelgiama į tai, kad 

reikia išsaugoti veiksmingą konkurenciją, 

kai teikiamos paslaugos vartotojams ir 

verslininkams. Kiekvienas įpareigojimas 

vertinamas atskirai ir neturi būti jokios 

įvairių įpareigojimų, kuriuos gali 

nustatyti nacionalinės reguliavimo 

institucijos, hierarchijos, išskyrus vieną 

atvejį. Laikantis proporcingumo principo 

įpareigojimas suteikti prieigą ir leisti 

naudotis konkrečia tinklo įranga 

nustatomas tik tada, kai įpareigojimas 

suteikti prieigą prie inžinerinės 

infrastruktūros objektų nėra (arba 

tikėtina, kad nebus) efektyvus; 

Or. en 

Pagrindimas 

173 konstatuojamoje dalyje turėtų būti paaiškinta, kad įpareigojimas suteikti prieigą ir leisti 

naudotis konkrečia tinklo įranga nustatomas tik tada, kai įpareigojimas suteikti prieigą prie 

inžinerinės infrastruktūros objektų nėra (arba tikėtina, kad nebus) efektyvus. 

 

Pakeitimas   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

175 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(175) geografinėse vietovėse, kuriose Išbraukta. 
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ilgainiui, tikėtina, atsiras du prieigos 

tinklai, galutiniams paslaugų gavėjams 

tinklo kokybės gerinimas, kurį skatina 

infrastruktūra grindžiama konkurencija, 

naudingesnis nei vietovėse, kuriose ir 

toliau liks tik vienas tinklas. 

Konkurencijos, grindžiamos kitokiais 

parametrais, pavyzdžiui, kaina ir 

pasirinkimu, pakankamumas veikiausiai 

priklausys nuo nacionalinės ir vietinės 

konkurencijos sąlygų. Jei bent vienas 

tinklo operatorius suinteresuotosioms 

įmonėms racionaliomis komercinėmis 

sąlygomis siūlo didmeninę prieigą, kurią 

turint įmanoma subalansuotai konkuruoti 

mažmeninėje rinkoje, nacionalinės 

reguliavimo institucijos veikiausiai 

neturės nustatyti arba toliau taikyti 

daugiau didele įtaka rinkoje pagrįstų 

didmeninės prieigos įpareigojimų nei 

prieigos prie inžinerinės infrastruktūros 

įpareigojimas, todėl labai tikėtina, kad 

užteks taikomų bendrųjų konkurencijos 

taisyklių. Toks principas juo labiau 

galioja, jei komercinę didmeninę prieigą 

racionaliomis sąlygomis siūlo abiejų 

tinklų operatoriai. Abiem šiais atvejais 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų verčiau remtis konkretaus ex post 

stebėjimo rezultatais. Jei įvertinus 

perspektyvas nustatoma, kad ateityje tose 

pačiose mažmeninėse ir didmeninėse 

rinkose bus arba tikėtina, kad bus, trys 

stabiliai konkuruojantys prieigos tinklų 

operatoriai (pavyzdžiui, tokios sąlygos gali 

susiklostyti judriojo ryšio tinkluose arba 

gali reikštis kai kurių geografinių vietovių 

fiksuotojo ryšio linijų tinkluose, ypač jei 

ten faktiškai įmanoma prieiga prie 

inžinerinės infrastruktūros ir (arba) 

vykdomas bendras investavimas, todėl trys 

arba daugiau operatorių faktiškai 

kontroliuoja prieigos tinklo objektus, 

būtinus mažmeninei paklausai 

patenkinti), nacionalinės reguliavimo 

institucijos veikiausiai nelaikys, kad 

operatoriaus įtaka rinkoje didelė, nebent 

tos institucijos pastebėtų kolektyvinį 
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dominavimą arba kiekviena iš čia 

aptariamų įmonių turėtų didelę įtaką 

rinkoje atskirose didmeninėse rinkose, 

pavyzdžiui, kaip būna balso skambučių 

užbaigimo rinkose. Rinkose, kurioms 

būdinga stabili ir veiksminga 

konkurencija, grindžiama infrastruktūra, 

turėtų užtekti taikyti bendrąsias 

konkurencijos taisykles; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tekste neatsižvelgiama į EERRI išvadas dėl problemų, susijusių su rinkomis, kurios gali būti 

laikomos tvirtomis oligopolijomis. EERRI išvada, kad „dviejų nepakanka“, neatspindima 

šioje konstatuojamoje dalyje. 

 

Pakeitimas   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

175 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(175) geografinėse vietovėse, kuriose 

ilgainiui, tikėtina, atsiras du prieigos 

tinklai, galutiniams paslaugų gavėjams 

tinklo kokybės gerinimas, kurį skatina 

infrastruktūra grindžiama konkurencija, 

naudingesnis nei vietovėse, kuriose ir 

toliau liks tik vienas tinklas. 

Konkurencijos, grindžiamos kitokiais 

parametrais, pavyzdžiui, kaina ir 

pasirinkimu, pakankamumas veikiausiai 

priklausys nuo nacionalinės ir vietinės 

konkurencijos sąlygų. Jei bent vienas 

tinklo operatorius suinteresuotosioms 

įmonėms racionaliomis komercinėmis 

sąlygomis siūlo didmeninę prieigą, kurią 

turint įmanoma subalansuotai konkuruoti 

mažmeninėje rinkoje, nacionalinės 

reguliavimo institucijos veikiausiai 

neturės nustatyti arba toliau taikyti 

daugiau didele įtaka rinkoje pagrįstų 

Išbraukta. 
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didmeninės prieigos įpareigojimų nei 

prieigos prie inžinerinės infrastruktūros 

įpareigojimas, todėl labai tikėtina, kad 

užteks taikomų bendrųjų konkurencijos 

taisyklių. Toks principas juo labiau 

galioja, jei komercinę didmeninę prieigą 

racionaliomis sąlygomis siūlo abiejų 

tinklų operatoriai. Abiem šiais atvejais 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų verčiau remtis konkretaus ex post 

stebėjimo rezultatais. Jei įvertinus 

perspektyvas nustatoma, kad ateityje tose 

pačiose mažmeninėse ir didmeninėse 

rinkose bus arba tikėtina, kad bus, trys 

stabiliai konkuruojantys prieigos tinklų 

operatoriai (pavyzdžiui, tokios sąlygos gali 

susiklostyti judriojo ryšio tinkluose arba 

gali reikštis kai kurių geografinių vietovių 

fiksuotojo ryšio linijų tinkluose, ypač jei 

ten faktiškai įmanoma prieiga prie 

inžinerinės infrastruktūros ir (arba) 

vykdomas bendras investavimas, todėl trys 

arba daugiau operatorių faktiškai 

kontroliuoja prieigos tinklo objektus, 

būtinus mažmeninei paklausai 

patenkinti), nacionalinės reguliavimo 

institucijos veikiausiai nelaikys, kad 

operatoriaus įtaka rinkoje didelė, nebent 

tos institucijos pastebėtų kolektyvinį 

dominavimą arba kiekviena iš čia 

aptariamų įmonių turėtų didelę įtaką 

rinkoje atskirose didmeninėse rinkose, 

pavyzdžiui, kaip būna balso skambučių 

užbaigimo rinkose. Rinkose, kurioms 

būdinga stabili ir veiksminga 

konkurencija, grindžiama infrastruktūra, 

turėtų užtekti taikyti bendrąsias 

konkurencijos taisykles; 

Or. en 

 

Pakeitimas   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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175 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(175) geografinėse vietovėse, kuriose 

ilgainiui, tikėtina, atsiras du prieigos 

tinklai, galutiniams paslaugų gavėjams 

tinklo kokybės gerinimas, kurį skatina 

infrastruktūra grindžiama konkurencija, 

naudingesnis nei vietovėse, kuriose ir 

toliau liks tik vienas tinklas. 

Konkurencijos, grindžiamos kitokiais 

parametrais, pavyzdžiui, kaina ir 

pasirinkimu, pakankamumas veikiausiai 

priklausys nuo nacionalinės ir vietinės 

konkurencijos sąlygų. Jei bent vienas 

tinklo operatorius suinteresuotosioms 

įmonėms racionaliomis komercinėmis 

sąlygomis siūlo didmeninę prieigą, kurią 

turint įmanoma subalansuotai konkuruoti 

mažmeninėje rinkoje, nacionalinės 

reguliavimo institucijos veikiausiai 

neturės nustatyti arba toliau taikyti 

daugiau didele įtaka rinkoje pagrįstų 

didmeninės prieigos įpareigojimų nei 

prieigos prie inžinerinės infrastruktūros 

įpareigojimas, todėl labai tikėtina, kad 

užteks taikomų bendrųjų konkurencijos 

taisyklių. Toks principas juo labiau 

galioja, jei komercinę didmeninę prieigą 

racionaliomis sąlygomis siūlo abiejų 

tinklų operatoriai. Abiem šiais atvejais 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų verčiau remtis konkretaus ex post 

stebėjimo rezultatais. Jei įvertinus 

perspektyvas nustatoma, kad ateityje tose 

pačiose mažmeninėse ir didmeninėse 

rinkose bus arba tikėtina, kad bus, trys 

stabiliai konkuruojantys prieigos tinklų 

operatoriai (pavyzdžiui, tokios sąlygos gali 

susiklostyti judriojo ryšio tinkluose arba 

gali reikštis kai kurių geografinių vietovių 

fiksuotojo ryšio linijų tinkluose, ypač jei 

ten faktiškai įmanoma prieiga prie 

inžinerinės infrastruktūros ir (arba) 

vykdomas bendras investavimas, todėl trys 

arba daugiau operatorių faktiškai 

kontroliuoja prieigos tinklo objektus, 

Išbraukta. 
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būtinus mažmeninei paklausai 

patenkinti), nacionalinės reguliavimo 

institucijos veikiausiai nelaikys, kad 

operatoriaus įtaka rinkoje didelė, nebent 

tos institucijos pastebėtų kolektyvinį 

dominavimą arba kiekviena iš čia 

aptariamų įmonių turėtų didelę įtaką 

rinkoje atskirose didmeninėse rinkose, 

pavyzdžiui, kaip būna balso skambučių 

užbaigimo rinkose. Rinkose, kurioms 

būdinga stabili ir veiksminga 

konkurencija, grindžiama infrastruktūra, 

turėtų užtekti taikyti bendrąsias 

konkurencijos taisykles; 

Or. en 

Pagrindimas 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Pakeitimas   263 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

175 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(175) geografinėse vietovėse, kuriose 

ilgainiui, tikėtina, atsiras du prieigos 

tinklai, galutiniams paslaugų gavėjams 

tinklo kokybės gerinimas, kurį skatina 

infrastruktūra grindžiama konkurencija, 

naudingesnis nei vietovėse, kuriose ir 

toliau liks tik vienas tinklas. 

Konkurencijos, grindžiamos kitokiais 

parametrais, pavyzdžiui, kaina ir 

Išbraukta. 
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pasirinkimu, pakankamumas veikiausiai 

priklausys nuo nacionalinės ir vietinės 

konkurencijos sąlygų. Jei bent vienas 

tinklo operatorius suinteresuotosioms 

įmonėms racionaliomis komercinėmis 

sąlygomis siūlo didmeninę prieigą, kurią 

turint įmanoma subalansuotai konkuruoti 

mažmeninėje rinkoje, nacionalinės 

reguliavimo institucijos veikiausiai 

neturės nustatyti arba toliau taikyti 

daugiau didele įtaka rinkoje pagrįstų 

didmeninės prieigos įpareigojimų nei 

prieigos prie inžinerinės infrastruktūros 

įpareigojimas, todėl labai tikėtina, kad 

užteks taikomų bendrųjų konkurencijos 

taisyklių. Toks principas juo labiau 

galioja, jei komercinę didmeninę prieigą 

racionaliomis sąlygomis siūlo abiejų 

tinklų operatoriai. Abiem šiais atvejais 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų verčiau remtis konkretaus ex post 

stebėjimo rezultatais. Jei įvertinus 

perspektyvas nustatoma, kad ateityje tose 

pačiose mažmeninėse ir didmeninėse 

rinkose bus arba tikėtina, kad bus, trys 

stabiliai konkuruojantys prieigos tinklų 

operatoriai (pavyzdžiui, tokios sąlygos gali 

susiklostyti judriojo ryšio tinkluose arba 

gali reikštis kai kurių geografinių vietovių 

fiksuotojo ryšio linijų tinkluose, ypač jei 

ten faktiškai įmanoma prieiga prie 

inžinerinės infrastruktūros ir (arba) 

vykdomas bendras investavimas, todėl trys 

arba daugiau operatorių faktiškai 

kontroliuoja prieigos tinklo objektus, 

būtinus mažmeninei paklausai 

patenkinti), nacionalinės reguliavimo 

institucijos veikiausiai nelaikys, kad 

operatoriaus įtaka rinkoje didelė, nebent 

tos institucijos pastebėtų kolektyvinį 

dominavimą arba kiekviena iš čia 

aptariamų įmonių turėtų didelę įtaką 

rinkoje atskirose didmeninėse rinkose, 

pavyzdžiui, kaip būna balso skambučių 

užbaigimo rinkose. Rinkose, kurioms 

būdinga stabili ir veiksminga 

konkurencija, grindžiama infrastruktūra, 

turėtų užtekti taikyti bendrąsias 
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konkurencijos taisykles; 

Or. en 

Pagrindimas 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Pakeitimas   264 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

175 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(175) geografinėse vietovėse, kuriose 

ilgainiui, tikėtina, atsiras du prieigos 

tinklai, galutiniams paslaugų gavėjams 

tinklo kokybės gerinimas, kurį skatina 

infrastruktūra grindžiama konkurencija, 

naudingesnis nei vietovėse, kuriose ir 

toliau liks tik vienas tinklas. 

Konkurencijos, grindžiamos kitokiais 

parametrais, pavyzdžiui, kaina ir 

pasirinkimu, pakankamumas veikiausiai 

priklausys nuo nacionalinės ir vietinės 

konkurencijos sąlygų. Jei bent vienas 

tinklo operatorius suinteresuotosioms 

įmonėms racionaliomis komercinėmis 

sąlygomis siūlo didmeninę prieigą, kurią 

turint įmanoma subalansuotai konkuruoti 

mažmeninėje rinkoje, nacionalinės 

reguliavimo institucijos veikiausiai 

neturės nustatyti arba toliau taikyti 

daugiau didele įtaka rinkoje pagrįstų 

didmeninės prieigos įpareigojimų nei 

Išbraukta. 
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prieigos prie inžinerinės infrastruktūros 

įpareigojimas, todėl labai tikėtina, kad 

užteks taikomų bendrųjų konkurencijos 

taisyklių. Toks principas juo labiau 

galioja, jei komercinę didmeninę prieigą 

racionaliomis sąlygomis siūlo abiejų 

tinklų operatoriai. Abiem šiais atvejais 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų verčiau remtis konkretaus ex post 

stebėjimo rezultatais. Jei įvertinus 

perspektyvas nustatoma, kad ateityje tose 

pačiose mažmeninėse ir didmeninėse 

rinkose bus arba tikėtina, kad bus, trys 

stabiliai konkuruojantys prieigos tinklų 

operatoriai (pavyzdžiui, tokios sąlygos gali 

susiklostyti judriojo ryšio tinkluose arba 

gali reikštis kai kurių geografinių vietovių 

fiksuotojo ryšio linijų tinkluose, ypač jei 

ten faktiškai įmanoma prieiga prie 

inžinerinės infrastruktūros ir (arba) 

vykdomas bendras investavimas, todėl trys 

arba daugiau operatorių faktiškai 

kontroliuoja prieigos tinklo objektus, 

būtinus mažmeninei paklausai 

patenkinti), nacionalinės reguliavimo 

institucijos veikiausiai nelaikys, kad 

operatoriaus įtaka rinkoje didelė, nebent 

tos institucijos pastebėtų kolektyvinį 

dominavimą arba kiekviena iš čia 

aptariamų įmonių turėtų didelę įtaką 

rinkoje atskirose didmeninėse rinkose, 

pavyzdžiui, kaip būna balso skambučių 

užbaigimo rinkose. Rinkose, kurioms 

būdinga stabili ir veiksminga 

konkurencija, grindžiama infrastruktūra, 

turėtų užtekti taikyti bendrąsias 

konkurencijos taisykles; 

Or. en 
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Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

175 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(175) geografinėse vietovėse, kuriose 

ilgainiui, tikėtina, atsiras du prieigos 

tinklai, galutiniams paslaugų gavėjams 

tinklo kokybės gerinimas, kurį skatina 

infrastruktūra grindžiama konkurencija, 

naudingesnis nei vietovėse, kuriose ir 

toliau liks tik vienas tinklas. 

Konkurencijos, grindžiamos kitokiais 

parametrais, pavyzdžiui, kaina ir 

pasirinkimu, pakankamumas veikiausiai 

priklausys nuo nacionalinės ir vietinės 

konkurencijos sąlygų. Jei bent vienas 

tinklo operatorius suinteresuotosioms 

įmonėms racionaliomis komercinėmis 

sąlygomis siūlo didmeninę prieigą, kurią 

turint įmanoma subalansuotai konkuruoti 

mažmeninėje rinkoje, nacionalinės 

reguliavimo institucijos veikiausiai neturės 

nustatyti arba toliau taikyti daugiau didele 

įtaka rinkoje pagrįstų didmeninės prieigos 

įpareigojimų nei prieigos prie inžinerinės 

infrastruktūros įpareigojimas, todėl labai 

tikėtina, kad užteks taikomų bendrųjų 
konkurencijos taisyklių. Toks principas juo 

labiau galioja, jei komercinę didmeninę 

prieigą racionaliomis sąlygomis siūlo 

abiejų tinklų operatoriai. Abiem šiais 

atvejais nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų verčiau remtis 

konkretaus ex post stebėjimo rezultatais. 

Jei įvertinus perspektyvas nustatoma, kad 

ateityje tose pačiose mažmeninėse ir 

didmeninėse rinkose bus arba tikėtina, kad 

bus, trys stabiliai konkuruojantys prieigos 

tinklų operatoriai (pavyzdžiui, tokios 

sąlygos gali susiklostyti judriojo ryšio 

tinkluose arba gali reikštis kai kurių 

geografinių vietovių fiksuotojo ryšio linijų 

tinkluose, ypač jei ten faktiškai įmanoma 

prieiga prie inžinerinės infrastruktūros ir 

(arba) vykdomas bendras investavimas, 

todėl trys arba daugiau operatorių faktiškai 

kontroliuoja prieigos tinklo objektus, 

būtinus mažmeninei paklausai patenkinti), 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

veikiausiai nelaikys, kad operatoriaus įtaka 

(175) geografinėse vietovėse, kuriose 

ilgainiui, tikėtina, atsiras du prieigos 

tinklai, yra didesnė tikimybė, kad 

galutiniams paslaugų gavėjams tinklo 

kokybė pagerės, nes tai skatina 

infrastruktūra grindžiama konkurencija, 

palyginti su vietovėmis, kuriose ir toliau 

liks tik vienas tinklas. Konkurencijos, 

grindžiamos kitokiais parametrais, 

pavyzdžiui, kaina ir pasirinkimu, 

pakankamumas veikiausiai priklausys nuo 

nacionalinės ir vietinės konkurencijos 

sąlygų. Jei bent vienas tinklo operatorius 

suinteresuotosioms įmonėms tinkamomis 

komercinėmis sąlygomis siūlo didmeninę 

prieigą, kurią turint galima ilgalaikė tvari 

konkurencija atitinkamose rinkose, 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

veikiausiai neturės nustatyti arba toliau 

taikyti didele įtaka rinkoje pagrįstų 

didmeninės prieigos įpareigojimų, 

neskaitant prieigos prie inžinerinės 

infrastruktūros įpareigojimo, todėl galima 

remtis bendrosios konkurencijos taisyklių 

taikymu. Toks principas juo labiau galioja, 

jei komercinę didmeninę prieigą 

racionaliomis sąlygomis siūlo abiejų tinklų 

operatoriai. Abiem šiais atvejais 

nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 

verčiau remtis konkretaus ex post 

stebėjimo rezultatais. Jei įvertinus 

perspektyvas nustatoma, kad ateityje tose 

pačiose mažmeninėse ir didmeninėse 

rinkose bus arba tikėtina, kad bus, trys 

stabiliai konkuruojantys prieigos tinklų 

operatoriai (pavyzdžiui, tokios sąlygos gali 

susidaryti judriojo ryšio tinkluose arba kai 

kurių geografinių vietovių fiksuotojo ryšio 

linijų tinkluose, ypač jei ten faktiškai 

įmanoma prieiga prie inžinerinės 

infrastruktūros ir (arba) vykdomas bendras 

investavimas, todėl trys arba daugiau 

operatorių faktiškai kontroliuoja prieigos 

tinklo objektus, būtinus mažmeninei 

paklausai patenkinti), nacionalinės 

reguliavimo institucijos veikiausiai 
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rinkoje didelė, nebent tos institucijos 

pastebėtų kolektyvinį dominavimą arba 

kiekviena iš čia aptariamų įmonių turėtų 

didelę įtaką rinkoje atskirose didmeninėse 

rinkose, pavyzdžiui, kaip būna balso 

skambučių užbaigimo rinkose. Rinkose, 

kurioms būdinga stabili ir veiksminga 

konkurencija, grindžiama infrastruktūra, 

turėtų užtekti taikyti bendrąsias 

konkurencijos taisykles; 

nelaikys, kad operatoriaus įtaka rinkoje 

didelė, nebent jos pastebėtų kolektyvinį 

dominavimą arba didelių kliūčių 

veiksmingai konkurencijai, arba jei 
kiekviena iš čia aptariamų įmonių turėtų 

didelę įtaką rinkoje atskirose didmeninėse 

rinkose, pavyzdžiui, kaip būna balso 

skambučių užbaigimo rinkose. Rinkose, 

kurioms būdinga stabili ir veiksminga 

konkurencija, grindžiama infrastruktūra, 

turėtų užtekti taikyti bendrąsias 

konkurencijos taisykles; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   266 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

177 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(177) jei tam tikros rinkos tyrimas rodo, 

kad konkurencija joje yra neveiksminga, 

gali reikėti taikyti kainų kontrolę. Svarbu, 

kad operatoriai, turintys didelę įtaką 

rinkoje, vengtų kainų spaudimo, kai jų 

mažmeninių kainų ir sujungimo ir (arba) 

prieigos kainų, kurias jie nustato 

konkurentams, teikiantiems panašias 

mažmenines paslaugas, skirtumas yra 

nepakankamas subalansuotai konkurencijai 

užtikrinti. Tais atvejais, kai nacionalinė 

reguliavimo institucija nustato šia 

direktyva įpareigotos teikti paslaugos 

sąnaudas, yra tikslinga numatyti 

protingumo kriterijų atitinkančią 

kapitalo, įskaitant atitinkamas darbo bei 

statybos sąnaudas, naudojamo pajamoms 

uždirbti, grąžą. Tais atvejais, kai būtina, 

(177) jei tam tikros rinkos tyrimas rodo, 

kad konkurencija joje yra neveiksminga, 

gali reikėti taikyti kainų kontrolę. Svarbu, 

kad operatoriai, turintys didelę įtaką 

rinkoje, vengtų kainų spaudimo, kai jų 

mažmeninių kainų ir sujungimo ir (arba) 

prieigos kainų, kurias jie nustato 

konkurentams, teikiantiems panašias 

mažmenines paslaugas, skirtumas yra 

nepakankamas subalansuotai konkurencijai 

užtikrinti. Sąnaudų padengimo metodas 

turi atitikti aplinkybes, atsižvelgiant į tai, 

kad reikia skatinti veiklos efektyvumą, 

subalansuotą konkurenciją ir itin didelio 

pralaidumo tinklų diegimą ir tokiu būdu 

kuo labiau didinti naudą galutiniams 

paslaugų gavėjams; be to, tas metodas 

pagal Komisijos gaires37 turėtų atspindėti 
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kapitalo vertė patikslinama, atsižvelgiant į 

einamąją turto vertę ir veiklos 

efektyvumą. Sąnaudų padengimo metodas 

turi atitikti aplinkybes, atsižvelgiant į tai, 

kad reikia skatinti veiklos efektyvumą, 

subalansuotą konkurenciją ir itin didelio 

pralaidumo tinklo diegimą ir tokiu būdu 

kuo labiau didinti naudą galutiniams 

paslaugų gavėjams; be to, tas metodas 

pagal Komisijos gaires37 turėtų atspindėti 

poreikį užsitikrinti nuspėjamas ir stabilias 

didmenines kainas, kurios būtų naudingos 

visiems operatoriams, siekiantiems diegti 

naujus ir tobulesnius tinklus; 

poreikį užsitikrinti nuspėjamas ir stabilias 

didmenines kainas, kurios būtų naudingos 

visiems operatoriams, siekiantiems diegti 

naujus ir tobulesnius tinklus; 

_________________ _________________ 

37 2013 m. rugsėjo 11 d. Komisijos 

rekomendacija 2013/466/ES dėl 

nuoseklaus nediskriminavimo įpareigojimų 

ir sąnaudų apskaičiavimo metodikų, skirtų 

konkurencijai skatinti ir geresnei 

investicijų į plačiajuostį ryšį aplinkai 

sukurti, taikymo (OL L 251, 2013 9 21, p. 

13) 

37 2013 m. rugsėjo 11 d. Komisijos 

rekomendacija 2013/466/ES dėl 

nuoseklaus nediskriminavimo įpareigojimų 

ir sąnaudų apskaičiavimo metodikų, skirtų 

konkurencijai skatinti ir geresnei 

investicijų į plačiajuostį ryšį aplinkai 

sukurti, taikymo (OL L 251, 2013 9 21, 

p. 13) 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   267 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

178 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(178) kokiais tempais reikšis naujos 

kartos plačiajuosčio ryšio paslaugų 

teikimo paklausa, neaišku, todėl svarbu, 

kad operatoriams, investuojantiems į 

naujus arba atnaujinamus tinklus, būtų 

palikta tam tikra laisvė lanksčiai nustatyti 

Išbraukta. 
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kainas, kad būtų skatinamas efektyvus 

investavimas ir inovacijos. Kad rinkose, 

kuriose yra didelę įtaką rinkoje turinčių 

operatorių, nustatytos kainos nebūtų 

pernelyg didelės, lankstus kainų 

nustatymas turėtų būti siejamas su 

papildomomis konkurencijos ir galutinių 

paslaugų gavėjų interesų apsaugos 

priemonėmis, pavyzdžiui, su griežtu 

nediskriminavimo įpareigojimu, 

reikalavimu užtikrinti techninį ir 

ekonominį mažmeninių produktų 

atkartojamumą ir įrodymą, kad 

mažmenines kainas riboja infrastruktūros 

konkurencija arba (ir) kad kainos 

priklausomos nuo kitų reguliuojamųjų 

prieigos produktų. Tokios konkurencijos 

apsaugos priemonės netrukdo 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms 

nustatyti kitų aplinkybių, kuriomis derėtų 

reguliuojamųjų prieigos kainų nenustatyti 

tam tikriems didmeniniams produktams, 

pavyzdžiui, jei dėl labai didelės kainos 

priklausomybės nuo galutinių paslaugų 

gavėjų paklausos didelę įtaką rinkoje 

turinčiam operatoriui nenaudinga 

nustatyti už konkurencingas kainas 

gerokai didesnių kainų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

178 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(178) kokiais tempais reikšis naujos 

kartos plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo 

(178) kokiais tempais keisis naujos kartos 

plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo 



 

AM\1122801LT.docx 133/162 PE602.947v01-00 

 LT 

paklausa, neaišku, todėl svarbu, kad 

operatoriams, investuojantiems į naujus 

arba atnaujinamus tinklus, būtų palikta tam 

tikra laisvė lanksčiai nustatyti kainas, kad 

būtų skatinamas efektyvus investavimas ir 

inovacijos. Kad rinkose, kuriose yra didelę 

įtaką rinkoje turinčių operatorių, nustatytos 

kainos nebūtų pernelyg didelės, lankstus 

kainų nustatymas turėtų būti siejamas su 

papildomomis konkurencijos ir galutinių 

paslaugų gavėjų interesų apsaugos 

priemonėmis, pavyzdžiui, su griežtu 

nediskriminavimo įpareigojimu, 

reikalavimu užtikrinti techninį ir 

ekonominį mažmeninių produktų 

atkartojamumą ir įrodymą, kad 

mažmenines kainas riboja infrastruktūros 

konkurencija arba (ir) kad kainos 

priklausomos nuo kitų reguliuojamųjų 
prieigos produktų. Tokios konkurencijos 

apsaugos priemonės netrukdo 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms 

nustatyti kitų aplinkybių, kuriomis derėtų 

reguliuojamųjų prieigos kainų nenustatyti 

tam tikriems didmeniniams produktams, 

pavyzdžiui, jei dėl labai didelės kainos 

priklausomybės nuo galutinių paslaugų 

gavėjų paklausos didelę įtaką rinkoje 

turinčiam operatoriui nenaudinga nustatyti 

už konkurencingas kainas gerokai didesnių 

kainų; 

paklausa, neaišku, todėl svarbu, kad 

operatoriams, investuojantiems į naujus 

arba atnaujinamus tinklus, būtų palikta tam 

tikra laisvė lanksčiai nustatyti kainas, kad 

būtų skatinamas efektyvus investavimas ir 

inovacijos. Kad rinkose, kuriose yra didelę 

įtaką rinkoje turinčių operatorių, nustatytos 

kainos nebūtų pernelyg didelės, lankstus 

kainų nustatymas turėtų būti siejamas su 

papildomomis konkurencijos ir galutinių 

paslaugų gavėjų interesų apsaugos 

priemonėmis, pavyzdžiui, su veiksmingu 

nediskriminavimo įpareigojimu, 

reikalavimu užtikrinti techninį ir 

ekonominį mažmeninių produktų 

atkartojamumą ir įrodymą, kad 

mažmenines kainas riboja infrastruktūros 

konkurencija. Šiomis aplinkybėmis svarbu 

užtikrinti, kad bet kokia kainų lankstumą 

ribojanti nuostata nedarytų neigiamo 

poveikio investicijoms į naujus ar 

atnaujintus tinklus. Tai, be kita ko, 

reiškia, kad mažmeninėmis kainomis 

pagrįsta kainų kontrolė neturi lemti 

reguliuojamų didmeninių kainų, kurios 

neužtikrintų galimybės padengti naujų 

tinklų tiesimo ir eksploatavimo sąnaudų ir 

kartu lemtų padėtį, kai investuojantis 

operatorius atsidurtų blogesnėje padėtyje 

negu neinvestuojantis prieigos prašantis 

operatorius. Tokios konkurencijos 

apsaugos priemonės netrukdo 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms 

nustatyti kitų aplinkybių, kuriomis derėtų 

reguliuojamųjų prieigos kainų nenustatyti 

tam tikriems didmeniniams produktams, 

pavyzdžiui, jei dėl labai didelės kainos 

priklausomybės nuo galutinių paslaugų 

gavėjų paklausos didelę įtaką rinkoje 

turinčiam operatoriui nenaudinga nustatyti 

už konkurencingas kainas gerokai didesnių 

kainų; 

Or. en 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

180 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(180) Sąjungoje veikianti didmeninių 

balso skambučių užbaigimo paslaugų 

apmokestinimo sistema grindžiama 

principu „moka skambinančio asmens 

tinklas“. Paklausos ir pasiūlos 

pakeičiamumo analizė rodo, kad 

didmeninio lygmens pakaitalų, kurie tam 

tikrame tinkle galėtų varžyti skambučių 

užbaigimo paslaugos mokesčių 

nustatymą, nėra ir nebus artimiausioje 

ateityje. Atsižvelgiant į dvišalę skambučių 

užbaigimo rinkų prieigą, kitos galimos 

konkurencijos problemos susijusios su 

operatorių kryžminėmis subsidijomis. Ši 

galima konkurencijos problema būdinga 

ir balso skambučių užbaigimo fiksuotojo 

ryšio tinkle rinkai, ir balso skambučių 

užbaigimo judriojo ryšio tinkle rinkai. 

Todėl, atsižvelgiant į skambučius 

užbaigiančių operatorių galimybes ir 

paskatas padidinti kainas gerokai daugiau 

nei patiriama sąnaudų, laikoma, kad 

nurodymas kainas pagrįsti sąnaudomis 

yra tinkamiausia intervencinė priemonė 

šiai problemai išspręsti vidutiniuoju 

laikotarpiu; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

181 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(181) kad visoje Sąjungoje nuosekliai 

sprendžiant konkurencijos problemas, 

Išbraukta. 
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susijusias su didmeninėmis balso 

skambučių užbaigimo paslaugomis, 

susidaranti administracinė našta būtų kuo 

mažesnė, šioje direktyvoje turėtų būti 

numatytas bendrasis kainų kontrolės 

įpareigojimo nustatymo principas, kuris 

vėliau būtų papildytas privaloma 

Komisijos nustatyta bendrąja metodika ir 

techninėmis gairėmis, kurias turėtų 

parengti EERRI; 

Or. en 

 

Pakeitimas   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

182 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(182) kad būtų paprasčiau nustatyti 

didmeninių balso skambučių užbaigimo 

paslaugų tarifus, Sąjungoje taikomus 

fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose, ir 

kad prireikus juos būtų lengviau taikyti, 

tie tarifai turi būti nustatomi deleguotuoju 

aktu. Šioje direktyvoje turėtų būti 

nustatyti išsamūs kriterijai ir parametrai, 

kuriais remiantis būtų apskaičiuojamos 

balso skambučių užbaigimo paslaugų 

tarifų vertės. Taikydama tuos kriterijus ir 

parametrus, Komisija turėtų atsižvelgti, 

inter alia, į tai, kad: turėtų būti 

padengiamos tik tos sąnaudos, kurios yra 

papildomosios teikiant didmeninę 

skambučio užbaigimo paslaugą; radijo 

spektro mokesčiai yra orientuoti į 

abonentus, bet ne į srautą, todėl jie 

neturėtų būti įskaičiuojami, o papildomas 

radijo spektras dažniausiai skiriamas 

duomenų perdavimui, todėl neaktualus 

skambučių užbaigimo apimčiai; 

pripažįstama, kad mažiausias efektyvios 

veiklos mastas judriojo ryšio tinkluose 

pasiekiamas turint bent 20 proc. rinkos, 

Išbraukta. 
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tačiau fiksuotojo ryšio tinkluose maži 

operatoriai, nepaisant jų dydžio, gali 

pasiekti tokį patį efektyvumą ir vieneto 

sąnaudas kaip efektyviai veiklą vykdančio 

operatoriaus. Siekdama tiksliai nustatyti 

didžiausią tarifą, Komisija turėtų taikyti 

svorinį koeficientą, kad būtų 

atsižvelgiama į visą galutinių paslaugų 

gavėjų kiekvienoje valstybėje narėje 

skaičių, jei to reikia dėl likusio sąnaudų 

skirtumo. Komisija turėtų tarifą nustatyti 

atsižvelgdama į EERRI ir nacionalinių 

reguliavimo institucijų vertingą tinkamų 

sąnaudų modelių kūrimo patirtį; 

Or. en 

 

Pakeitimas   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

183 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(183) šioje direktyvoje nustatyti didžiausi 

didmeninių balso skambučių užbaigimo 

paslaugų tarifai, kuriuos galima taikyti 

fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose, o už 

juos mažesni tarifai, kuriuos taikys 

nacionalinės reguliavimo institucijos, bus 

nustatyti pradiniu deleguotuoju aktu. 

Pradinis tarifas paskui bus atnaujinamas. 

Remiantis grynais ilgojo laikotarpio 

papildomųjų sąnaudų (LRIC) modeliais 

„iš apačios į viršų“, kuriais iki šiol 

naudojosi nacionalinės reguliavimo 

institucijos, ir pritaikius čia minimus 

kriterijus, balso skambučių užbaigimo 

paslaugos tarifai svyruoja nuo 0,4045 

EUR cento už minutę iki 1,226 EUR cento 

už minutę judriojo ryšio tinklų ir nuo 

0,043 EUR cento už minutę iki 0,14 EUR 

cento už minutę fiksuotojo ryšio tinklų 

lokaliausiame sujungimo lygmenyje (jei 

tarifas skaičiuojamas kaip piko ir ne piko 

Išbraukta. 
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tarifų svertinis vidurkis). Tarifai skiriasi 

dėl nevienodų vietinių sąlygų ir dėl esamų 

santykinės kainos struktūrų, taip pat dėl 

to, kad modelio skaičiavimas valstybėse 

narėse atliktas ne tuo pačiu metu. Be to, 

rentabilaus skambučių užbaigimo tarifų 

dydis fiksuotojo ryšio tinkluose taip pat 

priklauso nuo tinklo lygmens, kuriame 

skambučių užbaigimo paslauga teikiama; 

Or. en 

 

Pakeitimas   273 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

183 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(183) šioje direktyvoje nustatyti didžiausi 

didmeninių balso skambučių užbaigimo 

paslaugų tarifai, kuriuos galima taikyti 

fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose, o už 

juos mažesni tarifai, kuriuos taikys 

nacionalinės reguliavimo institucijos, bus 

nustatyti pradiniu deleguotuoju aktu. 

Pradinis tarifas paskui bus atnaujinamas. 

Remiantis grynais ilgojo laikotarpio 

papildomųjų sąnaudų (LRIC) modeliais „iš 

apačios į viršų“, kuriais iki šiol naudojosi 

nacionalinės reguliavimo institucijos, ir 

pritaikius čia minimus kriterijus, balso 

skambučių užbaigimo paslaugos tarifai 

svyruoja nuo 0,4045 EUR cento už minutę 

iki 1,226 EUR cento už minutę judriojo 

ryšio tinklų ir nuo 0,043 EUR cento už 

minutę iki 0,14 EUR cento už minutę 

fiksuotojo ryšio tinklų lokaliausiame 

sujungimo lygmenyje (jei tarifas 

skaičiuojamas kaip piko ir ne piko tarifų 

svertinis vidurkis). Tarifai skiriasi dėl 

nevienodų vietinių sąlygų ir dėl esamų 

santykinės kainos struktūrų, taip pat dėl to, 

kad modelio skaičiavimas valstybėse 

narėse atliktas ne tuo pačiu metu. Be to, 

(183) šia direktyva Komisijos prašoma 

deleguotuoju aktu nustatyti didžiausius 

didmeninių balso skambučių užbaigimo 

paslaugų tarifus, kuriuos galima taikyti 

fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose. 

Pradiniu deleguotuoju aktu, kurį tuo 

tikslu reikalaujama priimti, bus nustatytas 

tikslus nacionalinių reguliavimo 

institucijų taikomų tarifų lygis. Pradinis 

tarifas paskui bus atnaujinamas. Remiantis 

grynais ilgojo laikotarpio papildomųjų 

sąnaudų (LRIC) modeliais „iš apačios į 

viršų“, kuriais iki šiol naudojosi 

nacionalinės reguliavimo institucijos, ir 

pritaikius čia minimus kriterijus, balso 

skambučių užbaigimo paslaugos tarifai 

svyruoja nuo 0,4045 EUR cento už minutę 

iki 1,226 EUR cento už minutę judriojo 

ryšio tinklų ir nuo 0,043 EUR cento už 

minutę iki 0,14 EUR cento už minutę 

fiksuotojo ryšio tinklų lokaliausiame 

sujungimo lygmenyje (jei tarifas 

skaičiuojamas kaip piko ir ne piko tarifų 

svertinis vidurkis). Tarifai skiriasi dėl 

nevienodų vietinių sąlygų ir dėl esamų 

santykinės kainos struktūrų, taip pat dėl to, 
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rentabilaus skambučių užbaigimo tarifų 

dydis fiksuotojo ryšio tinkluose taip pat 

priklauso nuo tinklo lygmens, kuriame 

skambučių užbaigimo paslauga teikiama; 

kad modelio skaičiavimas valstybėse 

narėse atliktas ne tuo pačiu metu. Be to, 

rentabilaus skambučių užbaigimo tarifų 

dydis fiksuotojo ryšio tinkluose taip pat 

priklauso nuo tinklo lygmens, kuriame 

skambučių užbaigimo paslauga teikiama; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

184 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(184) kol neaišku, kaip reikšis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, todėl sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

atžvilgiu ypač naudinga pasinaudoti 
bendro investavimo susitarimais, kad 

mažesnieji operatoriai galėtų investuoti 

racionaliomis ekonomikos sąlygomis ir 

taip būtų skatinama stabili ilgalaikė 

konkurencija, įskaitant vietoves, kuriose 

infrastruktūra grindžiama konkurencija 

galėtų būti neefektyvi. Jei didelę įtaką 

rinkoje turintis operatorius paskelbia 

viešą kvietimą sąžiningomis, 

racionaliomis ir nediskriminacinėmis 

sąlygomis bendrai investuoti į naujus 

tinklo elementus, kurie ypač reikalingi 

tam, kad būtų įdiegti itin didelio 

pralaidumo tinklai, nacionalinė 

reguliavimo institucija paprastai turėtų 

vengti pagal šią direktyvą nustatyti 

įpareigojimus, siejamus su naujais tinklo 

elementais, tačiau įpareigojimų klausimas 

(184) kol neaišku, kaip keisis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

aspektu gali būtu ypač naudingi bendro 

investavimo susitarimai, kad mažesnieji 

operatoriai galėtų investuoti racionaliomis 

ekonomikos sąlygomis ir taip skatintų 

stabilią ilgalaikę konkurenciją, įskaitant 

vietoves, kuriose infrastruktūra grindžiama 

konkurencija galbūt yra neefektyvi. 
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turėtų būti persvarstomas paskesniuose 

rinkos tyrimuose. Tinkamai atsižvelgusios 

į būsimą teigiamą bendrų investicijų 

poveikį konkurencijai didmeniniu ir 

mažmeniniu lygmenimis, nacionalinės 

reguliavimo institucijos gali vis tiek 

nuspręsti, kad dėl esamos rinkos 

struktūros ir dinamikos, susiformavusių 

reguliuojamosios didmeninės prieigos 

sąlygomis, ir nesant atitinkamo turinio 

komercinių pasiūlymų, reikia apsaugoti 

bendrai neinvestuojančių, tačiau prieigą 

gauti norinčių šalių teises, ir reikalauti 

toliau teikti esamus prieigos produktus 

arba, jei senieji tinklo elementai ilgainiui 

išmontuojami, reikalauti teikti prieigos 

produktus, savo funkcijomis 

prilygstančius senosios infrastruktūros 

produktams; 

Or. en 

 

Pakeitimas   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

184 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(184) kol neaišku, kaip reikšis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, todėl sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

atžvilgiu ypač naudinga pasinaudoti bendro 

investavimo susitarimais, kad mažesnieji 

operatoriai galėtų investuoti racionaliomis 

ekonomikos sąlygomis ir taip būtų 

skatinama stabili ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant vietoves, kuriose infrastruktūra 

grindžiama konkurencija galėtų būti 

neefektyvi. Jei didelę įtaką rinkoje turintis 

operatorius paskelbia viešą kvietimą 

sąžiningomis, racionaliomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis bendrai 

investuoti į naujus tinklo elementus, kurie 

(184) kol neaišku, kaip reikšis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, todėl sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

atžvilgiu ypač naudinga pasinaudoti bendro 

investavimo susitarimais, kad mažesnieji 

operatoriai galėtų investuoti racionaliomis 

ekonomikos sąlygomis ir taip būtų 

skatinama stabili ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant vietoves, kuriose infrastruktūra 

grindžiama konkurencija galėtų būti 

neefektyvi. Jei didelę įtaką rinkoje turintis 

operatorius paskelbia viešą kvietimą 

sąžiningomis, racionaliomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis bendrai 

investuoti į naujus tinklo elementus, kurie 
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ypač reikalingi tam, kad būtų įdiegti itin 

didelio pralaidumo tinklai, nacionalinė 

reguliavimo institucija paprastai turėtų 

vengti pagal šią direktyvą nustatyti 

įpareigojimus, siejamus su naujais tinklo 

elementais, tačiau įpareigojimų klausimas 

turėtų būti persvarstomas paskesniuose 

rinkos tyrimuose. Tinkamai atsižvelgusios į 

būsimą teigiamą bendrų investicijų poveikį 

konkurencijai didmeniniu ir mažmeniniu 

lygmenimis, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali vis tiek nuspręsti, kad dėl 

esamos rinkos struktūros ir dinamikos, 

susiformavusių reguliuojamosios 

didmeninės prieigos sąlygomis, ir nesant 

atitinkamo turinio komercinių pasiūlymų, 

reikia apsaugoti bendrai neinvestuojančių, 

tačiau prieigą gauti norinčių šalių teises, ir 

reikalauti toliau teikti esamus prieigos 

produktus arba, jei senieji tinklo elementai 

ilgainiui išmontuojami, reikalauti teikti 

prieigos produktus, savo funkcijomis 

prilygstančius senosios infrastruktūros 

produktams; 

ypač reikalingi tam, kad būtų įdiegti itin 

didelio pralaidumo tinklai, nacionalinė 

reguliavimo institucija paprastai turėtų 

vengti pagal šią direktyvą nustatyti 

įpareigojimus, siejamus su naujais tinklo 

elementais, tačiau įpareigojimų klausimas 

turėtų būti persvarstomas paskesniuose 

rinkos tyrimuose. Tinkamai atsižvelgusios į 

būsimą teigiamą bendrų investicijų poveikį 

konkurencijai didmeniniu ir mažmeniniu 

lygmenimis, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali vis tiek nuspręsti, kad dėl 

esamos rinkos struktūros ir dinamikos, 

susiformavusių reguliuojamosios 

didmeninės prieigos sąlygomis, ir nesant 

atitinkamo turinio komercinių pasiūlymų, 

reikia apsaugoti bendrai neinvestuojančių, 

tačiau prieigą gauti norinčių šalių teises, ir 

reikalauti toliau teikti esamus prieigos 

produktus arba, jei senieji tinklo elementai 

ilgainiui išmontuojami, reikalauti teikti 

prieigos produktus, savo funkcijomis 

prilygstančius senosios infrastruktūros 

produktams. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos nustato aiškias bendro 

investavimo atitinkamose valstybėse 

narėse sąlygas. Bendros investicijos turi 

padėti bendriems investuotojams ar 

kitoms įmonėms nepatekti į nepalankią 

konkurencinę padėtį rinkoje. Bendros 

investicijos padeda visoms įmonėms, 

norinčioms dalyvauti rinkoje, užtikrinti 

atvirą prieigą; 

Or. de 

Pagrindimas 

Nacionalinės reguliavimo institucijos privalo nustatyti aiškias bendro investavimo modelių 

sąlygas. 

 

Pakeitimas   276 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

184 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(184) kol neaišku, kaip reikšis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, todėl sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

atžvilgiu ypač naudinga pasinaudoti 
bendro investavimo susitarimais, kad 

mažesnieji operatoriai galėtų investuoti 

racionaliomis ekonomikos sąlygomis ir 

taip būtų skatinama stabili ilgalaikė 

konkurencija, įskaitant vietoves, kuriose 

infrastruktūra grindžiama konkurencija 

galėtų būti neefektyvi. Jei didelę įtaką 

rinkoje turintis operatorius paskelbia viešą 

kvietimą sąžiningomis, racionaliomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis bendrai 

investuoti į naujus tinklo elementus, kurie 

ypač reikalingi tam, kad būtų įdiegti itin 

didelio pralaidumo tinklai, nacionalinė 

reguliavimo institucija paprastai turėtų 

vengti pagal šią direktyvą nustatyti 

įpareigojimus, siejamus su naujais tinklo 

elementais, tačiau įpareigojimų klausimas 

turėtų būti persvarstomas paskesniuose 
rinkos tyrimuose. Tinkamai atsižvelgusios į 

būsimą teigiamą bendrų investicijų poveikį 

konkurencijai didmeniniu ir mažmeniniu 

lygmenimis, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali vis tiek nuspręsti, kad dėl 

esamos rinkos struktūros ir dinamikos, 

susiformavusių reguliuojamosios 

didmeninės prieigos sąlygomis, ir nesant 

atitinkamo turinio komercinių pasiūlymų, 

reikia apsaugoti bendrai neinvestuojančių, 

tačiau prieigą gauti norinčių šalių teises, ir 

reikalauti toliau teikti esamus prieigos 

produktus arba, jei senieji tinklo elementai 

ilgainiui išmontuojami, reikalauti teikti 

prieigos produktus, savo funkcijomis 

prilygstančius senosios infrastruktūros 

produktams; 

(184) kol neaišku, kaip keisis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

aspektu gali būti ypač naudingi bendro 

investavimo susitarimai, kad mažesnieji 

operatoriai galėtų investuoti racionaliomis 

ekonomikos sąlygomis ir taip skatinti 

stabilią ilgalaikę konkurenciją, įskaitant 

vietoves, kuriose infrastruktūra grindžiama 

konkurencija galbūt yra neefektyvi. Jei 

didelę įtaką rinkoje turintis operatorius 

paskelbia viešą kvietimą sąžiningomis, 

pagrįstomis ir nediskriminacinėmis 

sąlygomis bendrai investuoti į naujus itin 

didelio pralaidumo tinklo 

elementus, nacionalinė reguliavimo 

institucija turėtų užtikrinti, kad bet koks 

pagal šią direktyvą nustatytas 

įpareigojimas, siejamas su naujais tinklo 

elementais, būtų pagrįstas ir 

proporcingas, ir kad tai būtų nagrinėjama 

vėlesniuose rinkos tyrimuose ir 

sprendžiama atsižvelgiant į bendro 

investavimo sąlygas, investuotojų įtakos 

pusiausvyrą ir riziką, kad tokie 

susitarimai gali sustiprinti didelės įtakos 

rinkoje padėtį arba kad gali atsirasti 

didelių kliūčių veiksmingai konkurencijai. 

Tinkamai atsižvelgusios į būsimą teigiamą 

bendrų investicijų poveikį konkurencijai 

didmeniniu ir mažmeniniu lygmenimis, 

nacionalinės reguliavimo institucijos vis 

tiek turėtų nuspręsti, kad dėl esamos rinkos 

struktūros ir dinamikos, susiformavusių 

reguliuojamosios didmeninės prieigos 

sąlygomis, ir nesant atitinkamo turinio 

komercinių pasiūlymų, reikia apsaugoti 

bendrai neinvestuojančių, tačiau prieigą 

gauti norinčių šalių teises, ir reikalauti 

toliau teikti esamus prieigos produktus 

arba, jei senieji tinklo elementai ilgainiui 

išmontuojami, reikalauti teikti prieigos 

produktus, savo funkcijomis lygiaverčius 

senosios infrastruktūros produktams; 
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Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

184 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(184) kol neaišku, kaip reikšis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, todėl sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

atžvilgiu ypač naudinga pasinaudoti 

bendro investavimo susitarimais, kad 

mažesnieji operatoriai galėtų investuoti 

racionaliomis ekonomikos sąlygomis ir 

taip būtų skatinama stabili ilgalaikė 

konkurencija, įskaitant vietoves, kuriose 

infrastruktūra grindžiama konkurencija 

galėtų būti neefektyvi. Jei didelę įtaką 

rinkoje turintis operatorius paskelbia viešą 

kvietimą sąžiningomis, racionaliomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis bendrai 

investuoti į naujus tinklo elementus, kurie 

ypač reikalingi tam, kad būtų įdiegti itin 

didelio pralaidumo tinklai, nacionalinė 

reguliavimo institucija paprastai turėtų 

vengti pagal šią direktyvą nustatyti 

įpareigojimus, siejamus su naujais tinklo 

elementais, tačiau įpareigojimų klausimas 

turėtų būti persvarstomas paskesniuose 

rinkos tyrimuose. Tinkamai atsižvelgusios 

į būsimą teigiamą bendrų investicijų 

poveikį konkurencijai didmeniniu ir 

mažmeniniu lygmenimis, nacionalinės 

reguliavimo institucijos gali vis tiek 

nuspręsti, kad dėl esamos rinkos struktūros 

ir dinamikos, susiformavusių 

reguliuojamosios didmeninės prieigos 

sąlygomis, ir nesant atitinkamo turinio 

(184) kol neaišku, kaip keisis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, reguliavimo sistema siekiama 

skatinti itin didelio pralaidumo diegimo 

modelius, kurie a) sąnaudų ir rizikos 

sutelkimo aspektais užtikrina didelę 

naudą ir suteikia galimybę operatoriams 
investuoti racionaliomis ekonomikos 

sąlygomis ir taip skatinti stabilią ilgalaikę 

konkurenciją, įskaitant vietoves, kuriose 

infrastruktūra grindžiama konkurencija 

galbūt yra neefektyvi; b) atsižvelgia į 

skirtingas rinkos ypatybes ir geriausią 

patirtį naujiems tinklo elementams 

valstybėse narėse diegti. Jei didelę įtaką 

rinkoje turintis operatorius paskelbia viešą 

kvietimą bendrai investuoti arba pateikia 

didmeninį pasiūlymą, apimantį rizikos 

pasidalijimą, arba įsteigia bendrą įmonę, 

apimančią vieną ar kelias įmones, 

konkuruojančias galutinių paslaugų 

gavėjų arba didmenininkų lygmeniu 

sąžiningomis, pagrįstomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis į naujus 

tinklo elementus, kurie ypač reikalingi tam, 

kad būtų įdiegti itin didelio pralaidumo 

tinklai, nacionalinė reguliavimo institucija 

paprastai turėtų vengti pagal šią direktyvą 

nustatyti įpareigojimus, siejamus su naujais 

tinklo elementais. Tinkamai atsižvelgusios 

į būsimą teigiamą poveikį 
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komercinių pasiūlymų, reikia apsaugoti 

bendrai neinvestuojančių, tačiau prieigą 

gauti norinčių šalių teises, ir reikalauti 

toliau teikti esamus prieigos produktus 

arba, jei senieji tinklo elementai ilgainiui 

išmontuojami, reikalauti teikti prieigos 

produktus, savo funkcijomis prilygstančius 

senosios infrastruktūros produktams; 

konkurencijai nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali vis tiek nuspręsti, kad dėl 

esamos rinkos struktūros ir dinamikos, 

susiformavusių reguliuojamosios 

didmeninės prieigos sąlygomis, ir nesant 

atitinkamo turinio komercinių pasiūlymų, 

reikia apsaugoti bendrai neinvestuojančių, 

tačiau prieigą gauti norinčių šalių teises, ir 

reikalauti toliau teikti esamus prieigos 

produktus arba, jei senieji tinklo elementai 

ilgainiui išmontuojami, reikalauti teikti 

prieigos produktus, savo funkcijomis 

prilygstančius senosios infrastruktūros 

produktams; 

Or. en 

 

Pakeitimas   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

184 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(184) kol neaišku, kaip reikšis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, todėl sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

atžvilgiu ypač naudinga pasinaudoti bendro 

investavimo susitarimais, kad mažesnieji 

operatoriai galėtų investuoti racionaliomis 

ekonomikos sąlygomis ir taip būtų 

skatinama stabili ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant vietoves, kuriose infrastruktūra 

grindžiama konkurencija galėtų būti 

neefektyvi. Jei didelę įtaką rinkoje turintis 

operatorius paskelbia viešą kvietimą 

sąžiningomis, racionaliomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis bendrai 

investuoti į naujus tinklo elementus, kurie 

ypač reikalingi tam, kad būtų įdiegti itin 

didelio pralaidumo tinklai, nacionalinė 

reguliavimo institucija paprastai turėtų 

vengti pagal šią direktyvą nustatyti 

įpareigojimus, siejamus su naujais tinklo 

(184) kol neaišku, kaip reikšis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, todėl sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

atžvilgiu ypač naudinga pasinaudoti bendro 

investavimo susitarimais, kad mažesnieji 

operatoriai galėtų investuoti racionaliomis 

ekonomikos sąlygomis ir taip būtų 

skatinama stabili ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant vietoves, kuriose infrastruktūra 

grindžiama konkurencija galėtų būti 

neefektyvi. Jei didelę įtaką rinkoje turintis 

operatorius paskelbia viešą kvietimą 

sąžiningomis, racionaliomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis bendrai 

investuoti į naujus tinklo elementus, kurie 

ypač reikalingi tam, kad būtų įdiegti itin 

didelio pralaidumo tinklai, nacionalinė 

reguliavimo institucija paprastai turėtų 

vengti pagal šią direktyvą nustatyti 

įpareigojimus, siejamus su naujais tinklo 
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elementais, tačiau įpareigojimų klausimas 

turėtų būti persvarstomas paskesniuose 

rinkos tyrimuose. Tinkamai atsižvelgusios į 

būsimą teigiamą bendrų investicijų poveikį 

konkurencijai didmeniniu ir mažmeniniu 

lygmenimis, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali vis tiek nuspręsti, kad dėl 

esamos rinkos struktūros ir dinamikos, 

susiformavusių reguliuojamosios 

didmeninės prieigos sąlygomis, ir nesant 

atitinkamo turinio komercinių pasiūlymų, 

reikia apsaugoti bendrai neinvestuojančių, 

tačiau prieigą gauti norinčių šalių teises, ir 

reikalauti toliau teikti esamus prieigos 

produktus arba, jei senieji tinklo elementai 

ilgainiui išmontuojami, reikalauti teikti 

prieigos produktus, savo funkcijomis 

prilygstančius senosios infrastruktūros 

produktams; 

elementais, tačiau įpareigojimų klausimas 

turėtų būti persvarstomas paskesniuose 

rinkos tyrimuose. Jei nacionalinė 

reguliavimo institucija nusprendžia 

netaikyti įpareigojimų, ji turi užtikrinti, 

kad tai nekenkia konkurencijai ir 

patekimui į rinką. Tinkamai atsižvelgusios 

į būsimą teigiamą bendrų investicijų 

poveikį konkurencijai didmeniniu ir 

mažmeniniu lygmenimis, nacionalinės 

reguliavimo institucijos gali vis tiek 

nuspręsti, kad dėl esamos rinkos struktūros 

ir dinamikos, susiformavusių 

reguliuojamosios didmeninės prieigos 

sąlygomis, ir nesant atitinkamo turinio 

komercinių pasiūlymų, reikia apsaugoti 

bendrai neinvestuojančių, tačiau prieigą 

gauti norinčių šalių teises, ir reikalauti 

toliau teikti esamus prieigos produktus 

arba, jei senieji tinklo elementai ilgainiui 

išmontuojami, reikalauti teikti prieigos 

produktus, savo funkcijomis prilygstančius 

senosios infrastruktūros produktams; 

Or. de 

 

Pakeitimas   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

184 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(184) kol neaišku, kaip reikšis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, todėl sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

atžvilgiu ypač naudinga pasinaudoti bendro 

investavimo susitarimais, kad mažesnieji 

operatoriai galėtų investuoti racionaliomis 

ekonomikos sąlygomis ir taip būtų 

skatinama stabili ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant vietoves, kuriose infrastruktūra 

grindžiama konkurencija galėtų būti 

neefektyvi. Jei didelę įtaką rinkoje turintis 

(184) kol neaišku, kaip keisis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, todėl sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

aspektais ypač naudinga pasinaudoti 

bendro investavimo susitarimais, kad 

mažesnieji operatoriai galėtų investuoti 

racionaliomis ekonomikos sąlygomis ir 

taip skatinti stabilią ilgalaikę 

konkurenciją, įskaitant vietoves, kuriose 

infrastruktūra grindžiama konkurencija 

galbūt yra neefektyvi. Jei didelę įtaką 
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operatorius paskelbia viešą kvietimą 

sąžiningomis, racionaliomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis bendrai 

investuoti į naujus tinklo elementus, kurie 

ypač reikalingi tam, kad būtų įdiegti itin 

didelio pralaidumo tinklai, nacionalinė 

reguliavimo institucija paprastai turėtų 

vengti pagal šią direktyvą nustatyti 

įpareigojimus, siejamus su naujais tinklo 

elementais, tačiau įpareigojimų klausimas 

turėtų būti persvarstomas paskesniuose 

rinkos tyrimuose. Tinkamai atsižvelgusios į 

būsimą teigiamą bendrų investicijų poveikį 

konkurencijai didmeniniu ir mažmeniniu 

lygmenimis, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali vis tiek nuspręsti, kad dėl 

esamos rinkos struktūros ir dinamikos, 

susiformavusių reguliuojamosios 

didmeninės prieigos sąlygomis, ir nesant 

atitinkamo turinio komercinių pasiūlymų, 

reikia apsaugoti bendrai neinvestuojančių, 

tačiau prieigą gauti norinčių šalių teises, ir 

reikalauti toliau teikti esamus prieigos 

produktus arba, jei senieji tinklo elementai 

ilgainiui išmontuojami, reikalauti teikti 

prieigos produktus, savo funkcijomis 

prilygstančius senosios infrastruktūros 

produktams; 

rinkoje turintis operatorius paskelbia viešą 

kvietimą sąžiningomis, pagrįstomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis bendrai 

investuoti į naujus tinklo elementus, kurie 

ypač reikalingi tam, kad būtų įdiegti itin 

didelio pralaidumo tinklai, ir į tokį 

kvietimą atsiliepia ir dėl investicijų 

susitaria bendras investuotojas, arba kai 

tokie pat rezultatai gaunami tokiomis pat 

išankstinėmis sąlygomis 

pagrįstais komerciniais prieigos 

susitarimais, nacionalinė reguliavimo 

institucija paprastai turėtų vengti pagal šią 

direktyvą nustatyti įpareigojimus, siejamus 

su naujais tinklo elementais, ir jie turėtų 

būti persvarstomi paskesniuose rinkos 

tyrimuose. Tinkamai atsižvelgusios į 

būsimą teigiamą bendrų investicijų poveikį 

konkurencijai didmeniniu ir mažmeniniu 

lygmenimis, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali vis tiek nuspręsti, kad dėl 

esamos rinkos struktūros ir dinamikos, 

susiformavusių reguliuojamosios 

didmeninės prieigos sąlygomis, ir nesant 

atitinkamo turinio komercinių pasiūlymų, 

reikia apsaugoti bendrai neinvestuojančių, 

tačiau prieigą gauti norinčių šalių teises, ir 

reikalauti toliau teikti esamus prieigos 

produktus arba, jei senieji tinklo elementai 

ilgainiui išmontuojami, reikalauti teikti 

prieigos produktus, savo funkcijomis 

prilygstančius senosios infrastruktūros 

produktams; 

Or. en 

 

Pakeitimas   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

184 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(184) kol neaišku, kaip reikšis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

(184) kol neaišku, kaip reikšis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 
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paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, todėl sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

atžvilgiu ypač naudinga pasinaudoti bendro 

investavimo susitarimais, kad mažesnieji 

operatoriai galėtų investuoti racionaliomis 

ekonomikos sąlygomis ir taip būtų 

skatinama stabili ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant vietoves, kuriose infrastruktūra 

grindžiama konkurencija galėtų būti 

neefektyvi. Jei didelę įtaką rinkoje turintis 

operatorius paskelbia viešą kvietimą 

sąžiningomis, racionaliomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis bendrai 

investuoti į naujus tinklo elementus, kurie 

ypač reikalingi tam, kad būtų įdiegti itin 

didelio pralaidumo tinklai, nacionalinė 

reguliavimo institucija paprastai turėtų 

vengti pagal šią direktyvą nustatyti 

įpareigojimus, siejamus su naujais tinklo 

elementais, tačiau įpareigojimų klausimas 

turėtų būti persvarstomas paskesniuose 

rinkos tyrimuose. Tinkamai atsižvelgusios į 

būsimą teigiamą bendrų investicijų poveikį 

konkurencijai didmeniniu ir mažmeniniu 

lygmenimis, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali vis tiek nuspręsti, kad dėl 

esamos rinkos struktūros ir dinamikos, 

susiformavusių reguliuojamosios 

didmeninės prieigos sąlygomis, ir nesant 

atitinkamo turinio komercinių pasiūlymų, 

reikia apsaugoti bendrai neinvestuojančių, 

tačiau prieigą gauti norinčių šalių teises, ir 

reikalauti toliau teikti esamus prieigos 

produktus arba, jei senieji tinklo elementai 

ilgainiui išmontuojami, reikalauti teikti 

prieigos produktus, savo funkcijomis 

prilygstančius senosios infrastruktūros 

produktams; 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, todėl sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

atžvilgiu ypač naudinga pasinaudoti bendro 

investavimo susitarimais, kad mažesnieji 

operatoriai galėtų investuoti racionaliomis 

ekonomikos sąlygomis ir taip būtų 

skatinama stabili ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant vietoves, kuriose infrastruktūra 

grindžiama konkurencija galėtų būti 

neefektyvi. Jei bendroms investicijoms į 

naujus tinklo elementus naudojami atviri 

konkursai, kuriuos didelę įtaką rinkoje 

turintis operatorius paskelbė sąžiningomis, 

racionaliomis ir nediskriminacinėmis 

sąlygomis arba jei naudojami kiti 

investavimo modeliai, kurie taip pat 

prisideda prie to, kad būtų įdiegti itin 

didelio pralaidumo tinklai, nacionalinė 

reguliavimo institucija paprastai turėtų 

vengti pagal šią direktyvą nustatyti 

įpareigojimus, siejamus su naujais tinklo 

elementais, tačiau įpareigojimų klausimas 

turėtų būti persvarstomas paskesniuose 

rinkos tyrimuose. Tinkamai atsižvelgusios į 

būsimą teigiamą bendrų investicijų poveikį 

konkurencijai didmeniniu ir mažmeniniu 

lygmenimis, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali vis tiek nuspręsti, kad dėl 

esamos rinkos struktūros ir dinamikos, 

susiformavusių reguliuojamosios 

didmeninės prieigos sąlygomis, ir nesant 

atitinkamo turinio komercinių pasiūlymų, 

reikia apsaugoti bendrai neinvestuojančių, 

tačiau prieigą gauti norinčių šalių teises, ir 

reikalauti toliau teikti esamus prieigos 

produktus arba, jei senieji tinklo elementai 

ilgainiui išmontuojami, reikalauti teikti 

prieigos produktus, savo funkcijomis 

prilygstančius senosios infrastruktūros 

produktams; 

Or. de 

Pagrindimas 

Faktinis konkurenciją skatinančių investicijų naudojimas turėtų sudaryti galimybes panaikinti 

reglamentavimą, nes konkurencija grindžiamos infrastruktūros plėtros skatinimas yra geriau 



 

AM\1122801LT.docx 147/162 PE602.947v01-00 

 LT 

nei rinkos reguliavimas. Todėl vertinant turėtų būti vienodai atsižvelgiama į visus investavimo 

modelius, kuriuos naudojant skatinama tvari konkurencija. 

 

Pakeitimas   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

184 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(184) kol neaišku, kaip reikšis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, todėl sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

atžvilgiu ypač naudinga pasinaudoti bendro 

investavimo susitarimais, kad mažesnieji 

operatoriai galėtų investuoti racionaliomis 

ekonomikos sąlygomis ir taip būtų 

skatinama stabili ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant vietoves, kuriose infrastruktūra 

grindžiama konkurencija galėtų būti 

neefektyvi. Jei didelę įtaką rinkoje turintis 

operatorius paskelbia viešą kvietimą 

sąžiningomis, racionaliomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis bendrai 

investuoti į naujus tinklo elementus, kurie 

ypač reikalingi tam, kad būtų įdiegti itin 

didelio pralaidumo tinklai, nacionalinė 

reguliavimo institucija paprastai turėtų 

vengti pagal šią direktyvą nustatyti 

įpareigojimus, siejamus su naujais tinklo 

elementais, tačiau įpareigojimų klausimas 

turėtų būti persvarstomas paskesniuose 

rinkos tyrimuose. Tinkamai atsižvelgusios į 

būsimą teigiamą bendrų investicijų poveikį 

konkurencijai didmeniniu ir mažmeniniu 

lygmenimis, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali vis tiek nuspręsti, kad dėl 

esamos rinkos struktūros ir dinamikos, 

susiformavusių reguliuojamosios 

didmeninės prieigos sąlygomis, ir nesant 

atitinkamo turinio komercinių pasiūlymų, 

reikia apsaugoti bendrai neinvestuojančių, 

tačiau prieigą gauti norinčių šalių teises, ir 

reikalauti toliau teikti esamus prieigos 

(184) kol neaišku, kaip keisis itin didelio 

pralaidumo plačiajuosčio ryšio paslaugų 

paklausa ir kokia bus masto ekonomija ir 

tankis, sąnaudų ir rizikos sutelkimo 

aspektais ypač naudinga pasinaudoti 

bendro investavimo susitarimais, kad 

mažesnieji operatoriai galėtų investuoti 

racionaliomis ekonomikos sąlygomis ir 

taip skatinti stabilią ilgalaikę 

konkurenciją, įskaitant vietoves, kuriose 

infrastruktūra grindžiama konkurencija 

galbūt yra neefektyvi. Jei didelę įtaką 

rinkoje turintis operatorius sąžiningomis, 

pagrįstomis ir nediskriminacinėmis 

sąlygomis sudaro susitarimą bendrai 

investuoti į naujus tinklo elementus, kurie 

ypač reikalingi tam, kad būtų įdiegti itin 

didelio pralaidumo tinklai, nacionalinė 

reguliavimo institucija paprastai turėtų 

vengti pagal šią direktyvą nustatyti 

įpareigojimus, siejamus su naujais tinklo 

elementais, ir įpareigojimų klausimas 

turėtų būti persvarstomas paskesniuose 

rinkos tyrimuose. Tinkamai atsižvelgusios į 

būsimą teigiamą bendrų investicijų poveikį 

konkurencijai didmeniniu ir mažmeniniu 

lygmenimis, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali vis tiek nuspręsti, kad dėl 

esamos rinkos struktūros ir dinamikos, 

susiformavusių reguliuojamosios 

didmeninės prieigos sąlygomis, ir nesant 

atitinkamo turinio komercinių pasiūlymų, 

reikia apsaugoti bendrai neinvestuojančių, 

tačiau prieigą gauti norinčių šalių teises, ir 

reikalauti toliau teikti esamus prieigos 
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produktus arba, jei senieji tinklo elementai 

ilgainiui išmontuojami, reikalauti teikti 

prieigos produktus, savo funkcijomis 

prilygstančius senosios infrastruktūros 

produktams; 

produktus arba, jei senieji tinklo elementai 

ilgainiui išmontuojami, reikalauti teikti 

prieigos produktus, savo funkcijomis 

prilygstančius senosios infrastruktūros 

produktams; 

Or. en 

 

Pakeitimas   282 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

190 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(190) mažmeninės rinkos veiklos 

nevykdantys tinklo savininkai, kurių verslo 

modeliai sudaryti tik iš didmeninių 

paslaugų teikimo kitiems, gali būti 

naudingi siekiant sukurti klestinčią 

didmeninę rinką, kuri teigiamai paveiktų 

konkurenciją mažmeninėse rinkose. Be to, 

jų verslo modeliai gali sudominti 

potencialius investuotojus, kurie ieško 

galimybės investuoti į patikimesnius 

infrastruktūros objektus ir orientuojasi į 

ilgalaikes itin didelio pralaidumo tinklo 

įdiegimo perspektyvas. Vien tik 

didmenines paslaugas teikiančių operatorių 

buvimas nebūtinai lemia veiksmingą 

konkurenciją mažmeninėse rinkose, o tam 

tikrų produktų ir geografinėse rinkose jie 

gali būti pripažinti turinčiais didelę įtaką. 

Operatorių, kurie laikosi vien tik 

didmeninių paslaugų teikimo modelio, 

elgsenos rizika gali būti mažesnė nei 

vertikaliosios integracijos operatorių, jei 

vien tik didmeninių paslaugų teikimo 

modelis yra tikras ir nėra paskatų 

diskriminuoti paslaugų teikėjus 

mažmeninėse rinkose. Todėl reguliavimas 

turėtų būti proporcingai mažiau 

intervencinis. Kita vartus, nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms būtina galimybė 

imtis priemonių dėl atsiradusių 

(190) mažmeninės rinkos veiklos 

nevykdantys tinklo savininkai, kurių verslo 

modeliai sudaryti tik iš didmeninių 

paslaugų teikimo kitiems, gali būti 

naudingi siekiant sukurti klestinčią 

didmeninę rinką, kuri teigiamai paveiktų 

konkurenciją mažmeninėse rinkose. Be to, 

jų verslo modeliai gali sudominti 

potencialius investuotojus, kurie ieško 

galimybės investuoti į patikimesnius 

infrastruktūros objektus ir orientuojasi į 

ilgalaikes itin didelio pralaidumo tinklo 

įdiegimo perspektyvas. Todėl tokie 

modeliai turėtų būti remiami ir skatinami. 

Į šią savininkų kategoriją neturėtų būti 

įtrauktos įmonės, kurios buvo arba 

funkciniu požiūriu atskirtos, arba 

savanoriškai atsiskyrusios įmonės, nes 

paskatos ir likusios sąsajos su klientų 

baze vis dar gali kelti konkurencijos 

problemų. Vien tik didmenines paslaugas 

teikiančių operatorių buvimas nebūtinai 

lemia veiksmingą konkurenciją 

mažmeninėse rinkose, o tam tikrų produktų 

rinkose ir geografinėse rinkose jie gali būti 

pripažinti turinčiais didelę įtaką. 

Operatorių, kurie laikosi vien tik 

didmeninių paslaugų teikimo modelio, 

elgsenos rizika gali būti mažesnė nei 

vertikaliosios integracijos operatorių, jei 
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konkurencijos problemų, neigiamai 

veikiančių galutinius paslaugų gavėjus; 

vien tik didmeninių paslaugų teikimo 

modelis yra tikras ir nėra paskatų 

diskriminuoti paslaugų teikėjus 

mažmeninėse rinkose. Todėl reguliavimas 

turėtų būti proporcingai mažiau 

intervencinis. Kita vertus, nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms būtina galimybė 

imtis priemonių dėl atsiradusių 

konkurencijos problemų, neigiamai 

veikiančių galutinius paslaugų gavėjus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

190 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(190) mažmeninės rinkos veiklos 

nevykdantys tinklo savininkai, kurių verslo 

modeliai sudaryti tik iš didmeninių 

paslaugų teikimo kitiems, gali būti 

naudingi siekiant sukurti klestinčią 

didmeninę rinką, kuri teigiamai paveiktų 

konkurenciją mažmeninėse rinkose. Be to, 

jų verslo modeliai gali sudominti 

potencialius investuotojus, kurie ieško 

galimybės investuoti į patikimesnius 

infrastruktūros objektus ir orientuojasi į 

ilgalaikes itin didelio pralaidumo tinklo 

įdiegimo perspektyvas. Vien tik 

didmenines paslaugas teikiančių operatorių 

buvimas nebūtinai lemia veiksmingą 

konkurenciją mažmeninėse rinkose, o tam 

tikrų produktų ir geografinėse rinkose jie 

gali būti pripažinti turinčiais didelę įtaką. 

Operatorių, kurie laikosi vien tik 

didmeninių paslaugų teikimo modelio, 

(190) mažmeninės rinkos veiklos 

nevykdantys tinklo savininkai, kurių verslo 

modeliai sudaryti tik iš didmeninių 

paslaugų teikimo kitiems, gali būti 

naudingi siekiant sukurti klestinčią 

didmeninę rinką, kuri teigiamai paveiktų 

konkurenciją mažmeninėse rinkose. Vien 

tik didmenines paslaugas teikiančių 

operatorių buvimas nebūtinai lemia 

veiksmingą konkurenciją mažmeninėse 

rinkose, o tam tikrų produktų rinkose ir 

geografinėse rinkose jie gali būti pripažinti 

turinčiais didelę įtaką. Operatorių, kurie 

laikosi vien tik didmeninių paslaugų 

teikimo modelio, elgsenos rizika gali būti 

mažesnė nei vertikaliosios integracijos 

operatorių, jei vien tik didmeninių 

paslaugų teikimo modelis yra tikras ir nėra 

paskatų diskriminuoti paslaugų teikėjus 

mažmeninėse rinkose. Todėl reguliavimas 
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elgsenos rizika gali būti mažesnė nei 

vertikaliosios integracijos operatorių, jei 

vien tik didmeninių paslaugų teikimo 

modelis yra tikras ir nėra paskatų 

diskriminuoti paslaugų teikėjus 

mažmeninėse rinkose. Todėl reguliavimas 

turėtų būti proporcingai mažiau 

intervencinis. Kita vartus, nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms būtina galimybė 

imtis priemonių dėl atsiradusių 

konkurencijos problemų, neigiamai 

veikiančių galutinius paslaugų gavėjus; 

turėtų būti proporcingai mažiau 

intervencinis. Kita vertus, nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms būtina galimybė 

imtis priemonių dėl atsiradusių 

konkurencijos problemų, neigiamai 

veikiančių galutinius paslaugų gavėjus; 

Or. en 

 

Pakeitimas   284 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

191 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(191) kad būtų lengviau pereiti nuo 

senųjų varinių laidų tinklų prie naujos 

kartos tinklų (to reikia galutinių paslaugų 

gavėjų interesais), nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galėti stebėti 

tokias pačių tinklo operatorių iniciatyvas 

ir, jei reikia, parengti deramo migravimo 

procesą, pavyzdžiui, nustatyti išankstinio 

pranešimo, skaidrumo ir tinkamos 

lygiavertės prieigos produktų reikalavimus, 

kai tinklo operatorius aiškiai įrodo ketinąs 

ir esąs pasirengęs išjungti varinių laidų 

tinklus. Kad migravimas nebūtų nepagrįstai 

atidėliojamas, nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų būti įgaliotos atšaukti 

prieigos įpareigojimus, susijusius sus 

varinių laidų tinklais, kai yra parengtas 

deramas migravimo procesas; 

(191) kad būtų lengviau pereiti nuo 

senųjų varinių laidų tinklų prie naujos 

kartos tinklų (tai atitinka galutinių 

paslaugų gavėjų interesus), nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų galėti stebėti 

tokias tinklo operatorių iniciatyvas ir, jei 

reikia, parengti tinkamą migravimo tvarką, 

pavyzdžiui, nustatyti išankstinio pranešimo 

informaciją, konkretų migravimo 

laikotarpį, skaidrumo ir tinkamos 

lygiavertės prieigos produktų reikalavimus, 

kai tinklo operatorius aiškiai įrodo ketinąs 

ir esąs pasirengęs išjungti varinių laidų 

tinklus. Kad migravimas nebūtų nepagrįstai 

atidėliojamas, nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų būti įgaliotos atšaukti 

prieigos įpareigojimus, susijusius sus 

varinių laidų tinklais, kai yra parengtas 

deramas migravimo procesas; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   285 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

223 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(223) siekiant veiksmingai skatinti laisvą 

prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą 

Sąjungoje, turėtų būti įmanoma tam tikrus 

nacionalinius numeracijos išteklius, visų 

pirma, negeografinius numerius, naudoti be 

teritorijos ribojimo. t. y. visoje Sąjungoje, 

o ne vien valstybės narės, paskyrusios 

numerį, teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, kad 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugų 

naudojimas susijęs su didele sukčiavimo 

rizika, naudoti numerį be teritorijos 

ribojimo turėtų būti leidžiama elektroninių 

ryšių paslaugoms, išskyrus asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugas. Todėl valstybės 

narės turėtų užtikrinti, kad atitinkamų 

nacionalinės teisės aktų, ypač vartotojų 

apsaugos taisyklių ir kitų su numerių 

naudojimu susijusių taisyklių, laikymasis 

būtų užtikrinamas nepriklausomai nuo to, 

kurioje valstybėje narėje suteiktos numerio 

naudojimo teisės. Be kitų dalykų, tai 

reiškia, kad valstybių narių, kuriose 

numeris naudojamas, nacionalinės 

reguliavimo ir kitos kompetentingos 

institucijos galėtų savo nacionalinės teisės 

aktus taikyti įmonei, kuriai tas numeris 

paskirtas. Tų valstybių narių nacionalinės 

reguliavimo institucijos taip pat turėtų 

turėti galimybę prašyti už numerio 

paskyrimą atsakingos nacionalinės 

reguliavimo institucijos, kad pastaroji joms 

padėtų užtikrinti taisyklių, taikomų 

valstybėse narėse, kuriose numeris 

(223) siekiant veiksmingai skatinti laisvą 

prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą 

Sąjungoje, turėtų būti įmanoma tam tikrus 

nacionalinius numeracijos išteklius, visų 

pirma, negeografinius numerius, naudoti be 

teritorijos ribojimo, t. y. visoje Sąjungoje, 

o ne vien valstybės narės, paskyrusios 

numerį, teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, kad 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugų 

naudojimas susijęs su didele sukčiavimo 

rizika, naudoti numerį be teritorijos 

ribojimo turėtų būti leidžiama elektroninių 

ryšių paslaugoms, išskyrus asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugas. Todėl valstybės 

narės turėtų užtikrinti, kad atitinkamų 

nacionalinės teisės aktų, ypač vartotojų 

apsaugos taisyklių ir kitų su numerių 

naudojimu susijusių taisyklių, laikymasis 

būtų užtikrinamas nepriklausomai nuo to, 

kurioje valstybėje narėje suteiktos numerio 

naudojimo teisės. Be kitų dalykų, tai 

reiškia, kad valstybių narių, kuriose 

numeris naudojamas, nacionalinės 

reguliavimo ir kitos kompetentingos 

institucijos galėtų savo nacionalinės teisės 

aktus taikyti įmonei, kuriai tas numeris 

paskirtas. Tų valstybių narių nacionalinės 

reguliavimo institucijos taip pat turėtų 

turėti galimybę prašyti už numerio 

paskyrimą atsakingos nacionalinės 

reguliavimo institucijos, kad pastaroji joms 

padėtų užtikrinti taisyklių, taikomų 

valstybėse narėse, kuriose numeris 
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naudojamas, taisyklių laikymąsi. Prie tokių 

pagalbos priemonių turėtų būti 

priskiriamos atgrasomosios sankcijos, ypač 

teisės be teritorijos ribojimo naudoti 

numerius, paskirtus atitinkamai įmonei, 

atėmimas šiurkštaus pažeidimo atveju. 

Numerių naudojimo be teritorijos 

ribojimo reikalavimai turėtų būti taikomi 

be įtakos valstybių narių galioms 

individualia tvarka blokuoti prieigą prie 

numerių arba paslaugų, jei tai pateisinama 

sukčiavimo arba netinkamo naudojimo 

motyvais. Numerių naudojimas be 

teritorijos ribojimo neturėtų daryti įtakos 

Sąjungos taisyklėms, susijusioms su 

tarptinklinio ryšio paslaugų teikimu, 

įskaitant taisykles, kuriomis užkertamas 

kelias neįprastam naudojimuisi 

tarptinklinio ryšio paslaugomis, kurių 

mažmeninės kainos reguliuojamos ir 

kurioms naudingi reguliuojamieji 

didmeniniai tarptinklinio ryšio tarifai, arba 

piktnaudžiavimui tokiomis paslaugomis. 

Valstybės narės ir toliau turėtų turėti 

galimybę specialius susitarimus dėl 

numeracijos išteklių naudojimo be 

teritorijos ribojimo sudaryti su trečiosiomis 

šalimis; 

naudojamas, taisyklių laikymąsi. Prie tokių 

pagalbos priemonių turėtų būti 

priskiriamos atgrasomosios sankcijos, ypač 

teisės be teritorijos ribojimo naudoti 

numerius, paskirtus atitinkamai įmonei, 

atėmimas šiurkštaus pažeidimo atveju. 

Todėl valstybės narės neturėtų nustatyti 

papildomų reikalavimų tokių numerių 
naudojimui už šalies teritorijos ribų, nes 

tai kliudytų tarpvalstybiniam jų 

naudojimui ir sudarytų kliūčių vidaus 

rinkai, tačiau nepadarytų poveikio 
valstybių narių galimybei individualia 

tvarka blokuoti prieigos prie numerių arba 

paslaugų, jei tai pateisinama sukčiavimo 

arba netinkamo naudojimo motyvais. 

Numerių naudojimas be teritorijos ribojimo 

neturėtų daryti įtakos Sąjungos taisyklėms, 

susijusioms su tarptinklinio ryšio paslaugų 

teikimu, įskaitant taisykles, kuriomis 

užkertamas kelias neįprastam naudojimuisi 

tarptinklinio ryšio paslaugomis, kurių 

mažmeninės kainos reguliuojamos ir 

kurioms naudingi reguliuojamieji 

didmeniniai tarptinklinio ryšio tarifai, arba 

piktnaudžiavimui tokiomis paslaugomis. 

Valstybės narės ir toliau turėtų turėti 

galimybę specialius susitarimus dėl 

numeracijos išteklių naudojimo be 

teritorijos ribojimo sudaryti su trečiosiomis 

šalimis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl 

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

246 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(246) turėtų būti laikoma, kad visi 

galutiniam paslaugų gavėjui nenaudingi 

sutarties sąlygų pakeitimai, kuriuos padaro 

viešai prieinamų elektroninių ryšių 

paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamo 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugą, teikėjai, 

pavyzdžiui, pakeitimai, susiję su 

mokesčiais, tarifais, duomenų kiekio 

apribojimu, duomenų perdavimo sparta, 

aprėptimi arba asmens duomenų tvarkymu, 

suteikia galutiniams paslaugų gavėjams 

teisę nutraukti sutartį be jokių išlaidų, net 

jei tie pakeitimai susiejami su tam tikrais 

naudingais pakeitimais; 

(246) turėtų būti laikoma, kad visi 

galutiniam paslaugų gavėjui nenaudingi 

sutarties sąlygų pakeitimai, kuriuos pasiūlo 

viešai prieinamų elektroninių ryšių 

paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamo 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugą, teikėjai, 

pavyzdžiui, pakeitimai, susiję su 

mokesčiais, tarifais, duomenų kiekio 

apribojimu, duomenų perdavimo sparta, 

aprėptimi arba asmens duomenų tvarkymu, 

suteikia galutiniams paslaugų gavėjams 

teisę nutraukti sutartį be jokių išlaidų, net 

jei tie pakeitimai siejami su tam tikrais 

naudingais pakeitimais; 

Or. en 

 

Pakeitimas   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

254 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(254) laikantis Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos ir Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, taikant 

reguliavimo sistemą turėtų būti užtikrinta, 

kad visi paslaugų gavėjai, įskaitant 

neįgalius, vyresnio amžiaus ir specialių 

socialinių poreikių turinčius galutinius 

paslaugų gavėjus, galėtų lengvai naudotis 

nebrangiomis aukšto lygio paslaugomis. 

Amsterdamo sutarties baigiamojo akto 22 

deklaracijoje numatyta, kad rengiant 

priemones pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 114 straipsnį, Sąjungos 

institucijos atsižvelgtų į neįgalių asmenų 

poreikius; 

(254) laikantis Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos ir Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, taikant 

reguliavimo sistemą turėtų būti užtikrinta, 

kad visi paslaugų gavėjai, įskaitant 

neįgalius, vyresnio amžiaus ir specialių 

socialinių poreikių turinčius galutinius 

paslaugų gavėjus, galėtų lengvai naudotis 

nebrangiomis geros kokybės paslaugomis 

nepriklausomai nuo jų gyvenamosios 

vietos Sąjungoje. Amsterdamo sutarties 

baigiamojo akto 22 deklaracijoje numatyta, 

kad rengiant priemones pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį, 

Sąjungos institucijos atsižvelgtų į neįgalių 

asmenų poreikius; 

Or. en 
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Pakeitimas   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

259 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(259) informacija apie skambinančio 

asmens buvimo vietą didina galutinių 

paslaugų gavėjų apsaugą bei saugumą ir 

padeda pagalbos tarnyboms atlikti darbą, 

jei skubios pagalbos pranešimo ir 

susijusios informacijos perdavimą 

atitinkamoms pagalbos tarnyboms 

garantuoja nacionalinė bendrųjų pagalbos 

centrų sistema. Informacijos apie 

skambinančio asmens buvimo vietą 

priėmimas ir naudojimas turėtų atitikti 

aktualius Sąjungos teisės aktus dėl asmens 

duomenų tvarkymo. Įmonės, kurios 

buvimo vietą nustato tinklo priemonėmis, 

turėtų pagalbos tarnyboms pateikti 

skambinančio asmens buvimo vietos 

duomenis iš karto, kai tik ta tarnyba gauna 

pagalbos skambutį, nepriklausomai nuo 

naudojamos technologijos. Tačiau 

įsitikinta, kad skambinančio asmens 

buvimo vieta pagal nešiojamojo aparato 

buvimo vietą nustatoma kur kas tiksliau ir 

pigiau, nes tam naudojami iš EGNOS ir 

palydovinės sistemos „Galileo“, taip pat iš 

kitų pasaulinių palydovinės navigacijos 

sistemų ir belaidžių vietinių tinklų gaunami 

duomenys. Todėl informacija apie 

skambinančio asmens buvimo vietą, išvesta 

iš nešiojamojo aparato duomenų, turėtų 

papildyti tinklo priemonėmis gautą 

informaciją apie skambinančio asmens 

buvimo vietą, net jei informacija pagal 

nešiojamojo aparato duomenis nustatoma 

tik po skubios pagalbos ryšio užmezgimo. 

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 

bendrieji pagalbos centrai galėtų išgauti ir 

valdyti esamą informaciją apie 

skambinančio asmens buvimo vietą. 

(259) informacija apie skambinančio 

asmens buvimo vietą didina galutinių 

paslaugų gavėjų apsaugą bei saugumą ir 

padeda pagalbos tarnyboms atlikti darbą, 

jei skubios pagalbos pranešimo ir 

susijusios informacijos perdavimą 

atitinkamoms pagalbos tarnyboms 

garantuoja nacionalinė bendrųjų pagalbos 

centrų sistema. Informacijos apie 

skambinančio asmens buvimo vietą 

priėmimas ir naudojimas turėtų atitikti 

aktualius Sąjungos teisės aktus dėl asmens 

duomenų tvarkymo. Įmonės, kurios 

buvimo vietą nustato tinklo priemonėmis, 

turėtų pagalbos tarnyboms pateikti 

skambinančio asmens buvimo vietos 

duomenis iš karto, kai tik ta tarnyba gauna 

pagalbos skambutį, nepriklausomai nuo 

naudojamos technologijos. Tačiau 

įsitikinta, kad skambinančio asmens 

buvimo vieta pagal nešiojamojo aparato 

buvimo vietą nustatoma kur kas tiksliau ir 

pigiau, nes tam naudojami iš EGNOS ir 

palydovinės sistemos „Galileo“, taip pat iš 

kitų pasaulinių palydovinės navigacijos 

sistemų ir belaidžių vietinių tinklų gaunami 

duomenys. Todėl informacija apie 

skambinančio asmens buvimo vietą, išvesta 

iš nešiojamojo aparato duomenų, turėtų 

papildyti tinklo priemonėmis gautą 

informaciją apie skambinančio asmens 

buvimo vietą, net jei informacija pagal 

nešiojamojo aparato duomenis nustatoma 

tik po skubios pagalbos ryšio užmezgimo. 

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 

bendrieji pagalbos centrai galėtų rinkti ir 

valdyti esamą informaciją apie 

skambinančio asmens buvimo vietą. 
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Informacijos apie skambinančio asmens 

buvimo vietą parengimas ir perdavimas 

turėtų būti nemokamas ir galutiniam 

paslaugų gavėjui, ir valdžios įstaigai, 

apdorojančiai skubios pagalbos 

pranešimus, nesvarbu, kaip (pavyzdžiui, iš 

nešiojamojo aparato duomenų ar tinklo 

priemonėmis) ta informacija rengiama arba 

perduodama (pavyzdžiui, kalbinio ryšio 

kanalu, SMS arba interneto protokolu 

grindžiama priemone); 

Informacijos apie skambinančio asmens 

buvimo vietą parengimas ir perdavimas, jei 

įmanoma, turėtų būti nemokamas ir 

galutiniam paslaugų gavėjui, ir valdžios 

įstaigai, apdorojančiai skubios pagalbos 

pranešimus, nesvarbu, kaip (pavyzdžiui, iš 

nešiojamojo aparato duomenų ar tinklo 

priemonėmis) ta informacija rengiama arba 

perduodama (pavyzdžiui, kalbinio ryšio 

kanalu, SMS arba interneto protokolu 

grindžiama priemone); 

Or. en 

 

Pakeitimas   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

265 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(265) galutiniams paslaugų gavėjams 

turėtų būti užtikrinta visos Sąjungoje 

parduodamos įrangos sąveika priimant 

skaitmeninę televiziją. Valstybės narės 

turėtų galėti reikalauti, kad tokiai įrangai 

būtų taikomi minimalūs suderinti 

standartai. Retkarčiais tokie standartai 

galėtų būti keičiami derinant juos su 

technologijos ir rinkos pokyčiais; 

(265) galutiniams paslaugų gavėjams 

turėtų būti užtikrinta visos Sąjungoje 

parduodamos įrangos sąveika priimant 

skaitmeninę radiją ir televiziją. Valstybės 

narės turėtų galėti reikalauti, kad tokiai 

įrangai būtų taikomi minimalūs suderinti 

standartai. Retkarčiais tokie standartai 

galėtų būti keičiami derinant juos su 

technologijos ir rinkos pokyčiais; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   290 

Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

266 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (266a) siekiant, kad, nepriklausomai nuo 

perdavimo standartų skirtingose 
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valstybėse narėse, klausytojai galėtų gauti 

radijo ryšio paslaugas visoje Europoje, 

radijo imtuvai, įskaitant skirtus transporto 

priemonėms, turėtų turėti 

galimybę priimti radijo signalus, 

siunčiamus analoginiu ir 

skaitmeniniu būdu ir (arba) per IP 

tinklus. Taip bus užtikrinta, kad sąveika, 

kuri šiuo metu grindžiama FM radijo 

ryšiu, būtų išsaugota ir skaitmeniniame 

amžiuje. Be to, taip bus padidintas 

visuomenės saugumas, sudarant 

galimybę, neatsižvelgiant į naudojamą 

technologiją, klausytojams savo namuose 

arba transporto priemonėse gauti 

informaciją apie ekstremalias situacijas, 

taip pat eismo informaciją keliaujant 

Europos Sąjungoje; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

269 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(269) valstybės narės, atsižvelgdamos į 

teisėtus visuomenės interesus, turėtų 

nustatyti proporcingus reikalavimus jų 

jurisdikcijoje esančioms įmonėms, bet 

tokie reikalavimai turėtų būti taikomi tik 

tais atvejais, kai yra būtina valstybių narių 

pagal Sąjungos teisę nustatytiems tikslams 

pasiekti, ir jie turėtų būti proporcingi ir 

skaidrūs . Privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimai gali būti taikomi 

konkretiems radijo ir televizijos programų 

transliavimo kanalams ir papildomosioms 
paslaugoms, kurias teikia tam tikras 

žiniasklaidos paslaugų teikėjas. Valstybių 

narių nustatyti įpareigojimai turėtų būti 

pagrįsti, tai yra turėtų būti proporcingi ir 

skaidrūs atsižvelgiant į aiškiai apibrėžtus 

(269) valstybės narės, atsižvelgdamos į 

teisėtus visuomenės interesus, turėtų galėti 

nustatyti jų jurisdikcijoje esančioms 

įmonėms valstybių narių pagal Sąjungos 

teisę nustatytiems bendrojo intereso 

tikslams pasiekti, ir jie turėtų būti 

proporcingi ir skaidrūs. Privalomojo 

programų siuntimo įpareigojimai gali būti 

taikomi konkrečioms radijo transliavimo 

ir audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugoms ir papildomoms paslaugoms, 

kurias teikia tam tikras žiniasklaidos 

paslaugų teikėjas. Valstybių narių nustatyti 

įpareigojimai turėtų būti pagrįsti. Tai yra 

jie turėtų būti proporcingi ir skaidrūs 

atsižvelgiant į aiškiai apibrėžtus bendrojo 

intereso tikslus, pavyzdžiui, žiniasklaidos 
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bendrus interesus. Jei valstybės narės savo 

nacionalinės teisės aktuose yra nustačiusios 

privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimų, tuos įpareigojimus jos turėtų 

objektyviai pagrįsti, kad jie būtų skaidrūs, 

proporcingi ir aiškiai apibrėžti. 

Įpareigojimai turėtų būti parengti taip, kad 

suteiktų pakankamai paskatų efektyviai 

investuoti į infrastruktūrą. Įpareigojimai 

turėtų būti reguliariai, bent kas penkerius 

metus, peržiūrimi, kad atitiktų technologijų 

ir rinkos raidą ir siekiant užtikrinti, kad jie 

ir toliau būtų proporcingi tikslams, kuriuos 

reikia pasiekti. Įpareigojimuose 

atitinkamais atvejais turėtų būti galima 

numatyti proporcingą atlygį; 

pliuralizmą ir kultūrinę įvairovę. Tokie 

įpareigojimai turėtų apimti kokybišką 

nustatytų paslaugų priėmimą. Jei 

valstybės narės savo nacionalinės teisės 

aktuose yra nustačiusios privalomojo 

programų siuntimo įpareigojimų, tuos 

įpareigojimus jos turėtų objektyviai 

pagrįsti, kad jie būtų skaidrūs, proporcingi 

ir aiškiai apibrėžti. Įpareigojimai turėtų 

būti reguliariai, bent kas penkerius metus, 

peržiūrimi, kad atitiktų technologijų ir 

rinkos raidą ir siekiant užtikrinti, kad jie ir 

toliau būtų proporcingi tikslams, kuriuos 

reikia pasiekti. Įpareigojimuose 

atitinkamais atvejais turėtų būti galima 

numatyti proporcingą atlygį. 

Visi privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimai nustatomi atskirai ir neturi 

poveikio autorių teisių ar gretutinių teisių 

turėtojų teisei gauti teisingą atlygį už jų 

kūrinių arba saugomų kūrinių naudojimą 

atitinkamame tinkle;  

Or. fr 

 

Pakeitimas   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

270 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(270) radijo ir televizijos transliacijos 

skirstymui naudojami tinklai apima 

kabelinius, IPTV, palydovinius ir 

antžeminius transliacijos tinklus. Jie gali 

apimti ir kitus tinklus, jei nemažas 

galutinių paslaugų gavėjų skaičius naudoja 

tokius tinklus kaip pagrindinę priemonę 

radijo ir televizijos transliacijoms priimti. 

Prie privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimo gali būti priskiriamas 

specialių paslaugų, kurias teikiant 

užtikrinama prieiga neįgaliems paslaugų 

gavėjams, transliavimas. Prie papildomų 

(270) privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimas turėtų būti taikomas 

technologiškai neutraliu būdu ir 

atsižvelgiant į nuolatinę žiniasklaidos 

turinio platinimo sistemų ir vartojimo 

tendencijų raidą. Elektroninių ryšių 
tinklai ir paslaugos bei radijo ar 

audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų viešam platinimui naudojamos 

paslaugos apima kabelinius, IPTV, 

palydovinius ir antžeminius transliacijos 

tinklus. Jie gali apimti ir kitus tinklus ir 

paslaugas, kuriuos naudoja didelis 
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paslaugų gali būti atitinkamai priskiriamos, 

be kitų paslaugų, paslaugos, sukurtos 

siekiant geresnės prieigos neįgaliems 

galutinių paslaugų gavėjams, pavyzdžiui, 

televizinis tekstas, subtitrai, garso 

komentaras ir gestų kalba. Didėja 

išmaniesiems televizoriams pritaikytų 

paslaugų teikimas ir naudojimasis jomis, o 

paslaugų gavėjams pasirinkimo atžvilgiu 

aktualūs elektroniniai programų vadovai, 

todėl duomenų apie programą perdavimas 

gali būti priskiriamas prie privalomojo 

programų siuntimo įpareigojimo; 

skaičius galutinių paslaugų gavėjų radijo 

transliacijos ir audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugoms priimti. 
Šiame kontekste sąvokai „didelis galutinių 

paslaugų gavėjų skaičius“ taikomais 

kriterijais turėtų būti atsižvelgta, be kita 

ko, į technologijų raidą ir konkrečių 

galutinių paslaugų gavėjų grupių 

vartojimo modelius. 

Prie privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimo gali būti priskiriamas 

specialių paslaugų, kurias teikiant 

užtikrinama prieiga neįgaliems paslaugų 

gavėjams, transliavimas. Prie papildomų 

paslaugų gali būti atitinkamai priskiriamos, 

be kitų paslaugų, paslaugos, sukurtos 

siekiant geresnės prieigos neįgaliems 

galutinių paslaugų gavėjams, pavyzdžiui, 

televizinis tekstas, subtitrai, garso 

komentaras ir gestų kalba. Didėja 

išmaniesiems televizoriams pritaikytų 

paslaugų teikimas ir naudojimasis jomis, o 

paslaugų gavėjams pasirinkimo atžvilgiu 

toliau aktualūs elektroniniai programų 

vadovai ir kitos navigacijos priemonės, 

todėl duomenų apie programą perdavimas 

gali būti priskiriamas prie privalomojo 

programų siuntimo įpareigojimo. 

Privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimais turėtų būtų užtikrintas 

galutinių paslaugų gavėjų prieigą prie 

išmaniosios televizijos paslaugų, kurios 

gali apimti audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugas, radijo ir garso paslaugas, 

interaktyvias paslaugas, kaip antai 

programėles, žaidimus, balsavimus, 

vaizdo įrašus, tekstus, paveikslėlius ir 

grafinius vaizdus; 

Or. fr 

 

Pakeitimas   293 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

270 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(270) radijo ir televizijos transliacijos 

skirstymui naudojami tinklai apima 

kabelinius, IPTV, palydovinius ir 

antžeminius transliacijos tinklus. Jie gali 

apimti ir kitus tinklus, jei nemažas 

galutinių paslaugų gavėjų skaičius 

naudoja tokius tinklus kaip pagrindinę 

priemonę radijo ir televizijos 

transliacijoms priimti. Prie privalomojo 

programų siuntimo įpareigojimo gali būti 

priskiriamas specialių paslaugų, kurias 

teikiant užtikrinama prieiga neįgaliems 

paslaugų gavėjams, transliavimas. Prie 

papildomų paslaugų gali būti atitinkamai 

priskiriamos, be kitų paslaugų, paslaugos, 

sukurtos siekiant geresnės prieigos 

neįgaliems galutinių paslaugų gavėjams, 

pavyzdžiui, televizinis tekstas, subtitrai, 

garso komentaras ir gestų kalba. Didėja 

išmaniesiems televizoriams pritaikytų 

paslaugų teikimas ir naudojimasis jomis, 

o paslaugų gavėjams pasirinkimo 

atžvilgiu aktualūs elektroniniai programų 

vadovai, todėl duomenų apie programą 

perdavimas gali būti priskiriamas prie 

privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimo; 

(270) privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimas turėtų būti taikomas 

technologiškai neutraliu būdu 

atsižvelgiant į žiniasklaidos turinio 

platinimo sistemų plėtrą ir vartotojų 

tendencijas. 

 Radijo ar audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų skirstymui naudojami 

elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos 

apima kabelinius, IPTV, palydovinius ir 

antžeminius transliacijos tinklus. Jie gali 

apimti ir kitus tinklus ir paslaugas, jei 

juos naudoja nemažai galutinių paslaugų 

gavėjų radijo ir audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugoms priimti. 

Atitinkami sąvokos „didelė dalis galutinių 

paslaugų gavėjų“ vertinimo kriterijai 

šiomis aplinkybėmis gali apimti, be kita 

ko, technologijų pokyčius ir konkrečių 

galutinių paslaugų gavėjų grupių 

vartojimo tendencijas. 

Prie privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimo gali būti priskiriamas 

specialių paslaugų, kurias teikiant 
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užtikrinama prieiga neįgaliems paslaugų 

gavėjams, transliavimas. Prie papildomų 

paslaugų gali būti atitinkamai 

priskiriamos, be kitų paslaugų, paslaugos, 

sukurtos siekiant geresnės prieigos 

neįgaliems galutinių paslaugų gavėjams, 

pavyzdžiui, televizinis tekstas, subtitrai, 

garso komentaras ir gestų kalba. Didėja 

išmaniesiems televizoriams pritaikytų 

paslaugų teikimas ir naudojimasis jomis, 

o paslaugų gavėjams pasirinkimo 

atžvilgiu aktualūs elektroniniai programų 

vadovai, todėl duomenų apie programą 

perdavimas gali būti priskiriamas prie 

privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimo. Privalomojo programų 

siuntimo įpareigojimai galutiniams 

vartotojams turėtų užtikrinti prieigą prie 

televizijos su ryšio galimybėmis paslaugų; 

Or. en 

 

Pakeitimas   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

270 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(270) radijo ir televizijos transliacijos 

skirstymui naudojami tinklai apima 

kabelinius, IPTV, palydovinius ir 

antžeminius transliacijos tinklus. Jie gali 

apimti ir kitus tinklus, jei nemažas 

galutinių paslaugų gavėjų skaičius 

naudoja tokius tinklus kaip pagrindinę 

priemonę radijo ir televizijos 

transliacijoms priimti. Prie privalomojo 

programų siuntimo įpareigojimo gali būti 

priskiriamas specialių paslaugų, kurias 

teikiant užtikrinama prieiga neįgaliems 

paslaugų gavėjams, transliavimas. Prie 

papildomų paslaugų gali būti atitinkamai 

priskiriamos, be kitų paslaugų, paslaugos, 

(270) privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimas turėtų būti taikomas 

technologiškai neutraliu būdu 

atsižvelgiant į žiniasklaidos turinio 

platinimo sistemų plėtrą ir vartotojų 

tendencijas. 
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sukurtos siekiant geresnės prieigos 

neįgaliems galutinių paslaugų gavėjams, 

pavyzdžiui, televizinis tekstas, subtitrai, 

garso komentaras ir gestų kalba. Didėja 

išmaniesiems televizoriams pritaikytų 

paslaugų teikimas ir naudojimasis jomis, 

o paslaugų gavėjams pasirinkimo 

atžvilgiu aktualūs elektroniniai programų 

vadovai, todėl duomenų apie programą 

perdavimas gali būti priskiriamas prie 

privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimo; 

 Radijo ar audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų skirstymui naudojami 

elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos 

apima kabelinius, IPTV, palydovinius ir 

antžeminius transliacijos tinklus. Jie gali 

apimti ir kitus tinklus ir paslaugas, jei 

juos naudoja nemažai galutinių paslaugų 

gavėjų radijo ir audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugoms priimti. 

Atitinkami sąvokos „didelė dalis galutinių 

paslaugų gavėjų“ vertinimo kriterijai 

šiomis aplinkybėmis gali apimti, be kita 

ko, technologijų pokyčius ir konkrečių 

galutinių paslaugų gavėjų grupių 

vartojimo tendencijas. 

Prie privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimo gali būti priskiriamas 

specialių paslaugų, kurias teikiant 

užtikrinama prieiga neįgaliems paslaugų 

gavėjams, transliavimas. Prie papildomų 

paslaugų gali būti atitinkamai 

priskiriamos, be kitų paslaugų, paslaugos, 

sukurtos siekiant geresnės prieigos 

neįgaliems galutinių paslaugų gavėjams, 

pavyzdžiui, televizinis tekstas, subtitrai, 

garso komentarai ir gestų kalba. Didėja 

išmaniesiems televizoriams pritaikytų 

paslaugų teikimas ir naudojimasis jomis, 

o paslaugų gavėjams pasirinkimo 

atžvilgiu aktualūs elektroniniai programų 

vadovai, todėl duomenų apie programą 

perdavimas gali būti priskiriamas prie 

privalomojo programų siuntimo 

įpareigojimo. Privalomojo programų 

siuntimo įpareigojimai galutiniams 
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vartotojams turėtų užtikrinti prieigą prie 

televizijos su ryšio galimybėmis paslaugų; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

270 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (270a) sąvoka „elektroninis programų 

vadovas“ turi būti suprantama 

dinamiškai, atsižvelgiant į nuolatinius 

technologijų, pateikimo ir navigacijos 

priemonių pokyčius platinimo tinkluose, 

naudojamuose radijo arba garso ir vaizdo 

žiniasklaidos bei išmaniosios televizijos 

paslaugoms teikti; taip pat turi būti 

atsižvelgta į šių paslaugų raidą; 

Or. fr 

 


