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Pakeitimas   833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) visus susijusius konkurencijos 

apribojimus, įskaitant mažmeniniu 

lygmeniu, nepriklausomai nuo to, ar 

laikoma, kad tie apribojimai atsiranda dėl 

elektroninių ryšių tinklų, elektroninių ryšių 

paslaugų ar kitų rūšių paslaugų ar 

taikomųjų programų, kurios, galutinio 

paslaugų gavėjo požiūriu, yra palyginamos, 

ir nepriklausomai nuo to, ar tokie 

apribojimai yra atitinkamos rinkos dalis; 

b) nėra reikšmingų susijusių 

konkurencijos apribojimų, įskaitant 

mažmeniniu lygmeniu, nepriklausomai nuo 

to, ar laikoma, kad tie apribojimai atsiranda 

dėl elektroninių ryšių tinklų, elektroninių 

ryšių paslaugų ar kitų rūšių paslaugų ar 

taikomųjų programų, kurios, galutinio 

paslaugų gavėjo požiūriu, yra palyginamos, 

ir nepriklausomai nuo to, ar tokie 

apribojimai yra atitinkamos rinkos dalis; 

Or. en 

 

Pakeitimas   834 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 2 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kitų rūšių reglamentavimą arba 

priimtas priemones, kurios daro poveikį 

atitinkamai rinkai arba susijusiai 

mažmeninei rinkai ar rinkoms atitinkamu 

laikotarpiu, įskaitant, bet kita ko, pagal 

44, 58 ir 59 straipsnius nustatytus 

įpareigojimus, ir 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlymu susilpninama didelės įtakos rinkoje tvarka. Kodekso projekte aprašytas 

trijų kriterijų bandymas skiriasi nuo bandymo versijos, kurią pastaruosius 15 metų sėkmingai 

taikė nacionalinės reguliavimo institucijos ir kuri nustatyta Rekomendacijoje 2014/710/ES. 
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Pakeitimas   835 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 2 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kitų rūšių reglamentavimą arba 

priimtas priemones, kurios daro poveikį 

atitinkamai rinkai arba susijusiai 

mažmeninei rinkai ar rinkoms atitinkamu 

laikotarpiu, įskaitant, bet kita ko, pagal 

44, 58 ir 59 straipsnius nustatytus 

įpareigojimus, ir 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 2 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kitų rūšių reglamentavimą arba 

priimtas priemones, kurios daro poveikį 

atitinkamai rinkai arba susijusiai 

mažmeninei rinkai ar rinkoms atitinkamu 

laikotarpiu, įskaitant, bet kita ko, pagal 44, 

58 ir 59 straipsnius nustatytus 

įpareigojimus, ir 

c) kitų rūšių reglamentavimo arba 

priimtų priemonių, kurios daro poveikį 

atitinkamai rinkai arba susijusiai 

mažmeninei rinkai ar rinkoms atitinkamu 

laikotarpiu, įskaitant, bet kita ko, pagal 44, 

58 ir 59 straipsnius nustatytus 

įpareigojimus, nepakanka, kad būtų 

tinkamai išspręsta nustatyta (-os) rinkos 

nepakankamumo problema (-os), ir 

Or. en 

 

Pakeitimas   837 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 2 dalies d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) pagal šį straipsnį nustatytą kitų 

atitinamų rinkų reguliavimą. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   838 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 2 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) pagal šį straipsnį nustatytą kitų 

atitinamų rinkų reguliavimą. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia užtikrinti, kad nacionalinių reguliavimo institucijų galimybės taikyti reguliavimo 

priemones nebūtų varžomos. Komerciniams susitarimams skiriamas dėmesys daro žalą 

didelės įtakos rinkoje tvarkai, nes tai susiję su reguliavimo panaikinimo perspektyva ir ilguoju 

laikotarpiu dėl to gali susikurti tvirtos oligopolijos. Turėtume nuodugniai įvertinti, ar gerai 

veikiančios didelės įtakos rinkoje tvarkos sušvelninimas būtų naudingas piliečiams. 

 

Pakeitimas   839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 2 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) pagal šį straipsnį nustatytą kitų 

atitinamų rinkų reguliavimą. 

d) pagal šį straipsnį nustatyto kitų 

atitinkamų rinkų reguliavimo nepakanka, 

kad būtų tinkamai išspręsta (-os) 

nustatyta (-os) rinkos nepakankamumo 

problema (-os). 

Or. en 
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Pakeitimas   840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas, ji pagal 61 straipsnį nustato visas 

įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 

jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia, jei mano, kad, nesant šių 

įpareigojimų, vienoje ar daugiau 

mažmeninių rinkų nebūtų veiksmingos 

konkurencijos. 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas , ji pagal 61 straipsnį nustato 

visas įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką arba gali 

smarkiai pakenkti veiksmingai 

konkurencijai toje atitinkamoje rinkoje. 

Nacionalinė reguliavimo institucija joms 

nustato atitinkamus konkrečius 

reguliuojamuosius įpareigojimus pagal 66 

straipsnį arba jei jie jau nustatyti, juos 

palieka galioti ar iš dalies pakeičia, jei 

mano, kad, nesant šių įpareigojimų, vienoje 

ar daugiau rinkų nebūtų veiksmingos 

konkurencijos. Jei atsiranda didelių 

kliūčių veiksmingai konkurencijai, 

nacionalinė reguliavimo institucija 

apsvarsto tikrąsias atvejo aplinkybes, 

deramai atsižvelgia į būtinybę užtikrinti 

proporcingumą ir svarsto galimybę priimti 

mažiausią naštą sukuriančias taisomąsias 

priemones. 

Or. en 

Pagrindimas 

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

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 4. Jei nacionalinė reguliavimo 
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institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas, ji pagal 61 straipsnį nustato visas 

įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 

jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia, jei mano, kad, nesant šių 

įpareigojimų, vienoje ar daugiau 

mažmeninių rinkų nebūtų veiksmingos 

konkurencijos. 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas , ji pagal 61 straipsnį nustato 

visas įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 

jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia, jei atitinkami visi šie 

kriterijai: 
a) vienoje ar daugiau mažmeninių rinkų 

nebūtų veiksmingos konkurencijos ir 

b) kitose didmeninėse rinkose netaikomi 

jokie įpareigojimai, kuriais sprendžiama 

nustatyta konkurencijos problema 

atitinkamoje mažmeninėje rinkoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas   842 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas, ji pagal 61 straipsnį nustato visas 

įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 

jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia, jei mano, kad, nesant šių 

įpareigojimų, vienoje ar daugiau 

mažmeninių rinkų nebūtų veiksmingos 

konkurencijos. 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas , ji pagal 61 straipsnį nustato 

visas įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 

jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia. 

Or. en 
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Pakeitimas   843 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas, ji pagal 61 straipsnį nustato visas 

įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 

jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia, jei mano, kad, nesant šių 

įpareigojimų, vienoje ar daugiau 

mažmeninių rinkų nebūtų veiksmingos 

konkurencijos. 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas , ji pagal 61 straipsnį nustato 

visas įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 

jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia. 

Or. en 

Pagrindimas 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

 

Pakeitimas   844 

Patrizia Toia 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas, ji pagal 61 straipsnį nustato visas 

įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 

jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia, jei mano, kad, nesant šių 

įpareigojimų, vienoje ar daugiau 

mažmeninių rinkų nebūtų veiksmingos 

konkurencijos. 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas , ji pagal 61 straipsnį nustato 

visas įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 

jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama panaikinti nuorodą į mažmenines rinkas atsižvelgiant į tai, kad 

konkurencija griežtai susijusi su didmeninės prieigos sąlygomis. 

 

Pakeitimas   845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas, ji pagal 61 straipsnį nustato visas 

įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas , ji pagal 61 straipsnį nustato 

visas įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 
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jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia, jei mano, kad, nesant šių 

įpareigojimų, vienoje ar daugiau 

mažmeninių rinkų nebūtų veiksmingos 

konkurencijos. 

jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu siekiama, kad nebūtų teikiama nuoroda į mažmeninę rinką, nes konkurencijos 

apimties apribojimas iki mažmeninės rinkos galėtų lemti didelį netikrumą. 

 

Pakeitimas   846 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas, ji pagal 61 straipsnį nustato visas 

įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 

jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia, jei mano, kad, nesant šių 

įpareigojimų, vienoje ar daugiau 

mažmeninių rinkų nebūtų veiksmingos 

konkurencijos. 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje rinkoje 

reguliuojamųjų įpareigojimų nustatymas 

pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis yra 

pagrįstas , ji pagal 61 straipsnį nustato 

visas įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei jie 

jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia. 

Or. en 

 

Pakeitimas   847 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad atitinkamoje 

rinkoje reguliuojamųjų įpareigojimų 

nustatymas pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis 

yra pagrįstas, ji pagal 61 straipsnį nustato 

visas įmones, atskirai arba kartu su kitomis 

įmonėmis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje. Nacionalinė 

reguliavimo institucija joms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus pagal 66 straipsnį arba jei 

jie jau nustatyti, juos palieka galioti ar iš 

dalies pakeičia, jei mano, kad, nesant šių 

įpareigojimų, vienoje ar daugiau 

mažmeninių rinkų nebūtų veiksmingos 

konkurencijos. 

4. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija nustato, kad reguliuojamųjų 

įpareigojimų nustatymas pagal šio 

straipsnio 1 ir 2 dalis yra pagrįstas, ji pagal 

nustato: 

a) visas įmones, atskirai arba kartu su 

kitomis turinčias didelę įtaką toje 

atitinkamoje rinkoje pagal 61 straipsnio 2 

dalį arba, jei jų nėra, 

b) įmones, turinčias vienašalę įtaką toje 

rinkoje pagal 61 straipsnio 3 dalį. 

Nacionalinė reguliavimo 

institucija tokioms įmonėms nustato 

atitinkamus konkrečius reguliuojamuosius 

įpareigojimus arba, jei jie jau nustatyti, 

juos palieka galioti ar iš dalies pakeičia. 

Or. en 

Pagrindimas 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets.This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. addition, retail competition of the kind where 

all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long 

run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. Furthermore, we 

should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of SMP. 

 

Pakeitimas   848 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 5 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) per penkerius metus nuo ankstesnės 

priemonės patvirtinimo, jeigu nacionalinė 

reguliavimo institucija nustatė atitinkamą 

a) per penkerius metus nuo ankstesnės 

priemonės patvirtinimo , jeigu nacionalinė 

reguliavimo institucija nustatė atitinkamą 
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rinką ir didelę įtaką rinkoje turinčias 

įmones . Išimtiniais atvejais šis penkerių 

metų laikotarpis gali būti pratęstas ne 

daugiau negu vienais papildomais metais, 

jei nacionalinė reguliavimo institucija 

Komisijai ne vėliau nei prieš keturis 

mėnesius iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos praneša apie siūlomo pratęsimo 

priežastis, o Komisija per vieną mėnesį nuo 

pranešimo apie pratęsimą nepareiškia 

prieštaravimų; 

rinką ir didelę įtaką rinkoje turinčias 

įmones. Išimtiniais atvejais šis penkerių 

metų laikotarpis gali būti pratęstas ne 

daugiau negu trejais papildomais metais, 

jei nacionalinė reguliavimo institucija 

Komisijai ne vėliau nei prieš keturis 

mėnesius iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos praneša apie siūlomo pratęsimo 

priežastis, o Komisija per vieną mėnesį nuo 

pranešimo apie pratęsimą nepareiškia 

prieštaravimų; 

Or. en 

 

Pakeitimas   849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

65 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Jei įvertinus perspektyvas 

nustatoma, kad ateityje tose pačiose 

mažmeninėse bus arba tikėtina, kad bus, 

trys tvariai konkuruojantys prieigos tinklų 

operatoriai, nacionalinės reguliavimo 

institucijos nelaikys, kad operatoriaus 

įtaka rinkoje didelė. 

Or. en 

 

Pakeitimas   850 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai, atlikus rinkos tyrimą pagal šios 

direktyvos 65 straipsnį, nustatoma, kad 

operatorius turi didelę įtaką tam tikroje 

rinkoje, nacionalinės reguliavimo 

institucijos turi galėti atitinkamai skirti bet 

2. Kai, atlikus rinkos tyrimą pagal šios 

direktyvos 65 straipsnį, nustatoma, kad 

operatorius turi didelę įtaką tam tikroje 

rinkoje, nacionalinės reguliavimo 

institucijos skiria bet kuriuos šios 
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kuriuos šios direktyvos 67– 75 ir 77 

straipsniuose nurodytus įpareigojimus. 

direktyvos 67– 75 ir 77 straipsniuose 

nurodytus įpareigojimus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal Komisijos pasiūlymą nacionalinės reguliavimo institucijos savo nuožiūra nusprendžia, 

ar imtis priemonių didelės įtakos rinkoje problemai spręsti. Tokiu būdu kenkiama didelės 

įtakos rinkoje tvarkai, nes sudaro galimybes nacionalinių reguliavimo institucijų neveiklumui. 

 

Pakeitimas   851 

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

Nica, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai, atlikus rinkos tyrimą pagal šios 

direktyvos 65 straipsnį, nustatoma, kad 

operatorius turi didelę įtaką tam tikroje 

rinkoje, nacionalinės reguliavimo 

institucijos turi galėti atitinkamai skirti bet 

kuriuos šios direktyvos 67– 75 ir 77 

straipsniuose nurodytus įpareigojimus. 

2. Kai, atlikus rinkos tyrimą pagal šios 

direktyvos 65 straipsnį, nustatoma, kad 

operatorius turi didelę įtaką tam tikroje 

rinkoje, nacionalinės reguliavimo 

institucijos skiria bet kuriuos šios 

direktyvos 67– 75 ir 77 straipsniuose 

nurodytus įpareigojimus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal Komisijos pasiūlymą nacionalinės reguliavimo institucijos savo nuožiūra nusprendžia, 

ar imtis priemonių didelės įtakos rinkoje problemai spręsti. Tokiu būdu kenkiama didelės 

įtakos rinkoje tvarkai, nes sudaro galimybes nacionalinių reguliavimo institucijų neveiklumui. 

 

Pakeitimas   852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu, visų pirma 

mažmeniniu lygmeniu ir, kai tinkama, 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos atitinkamose rinkose pobūdžiu 

siekiant ilguoju laikotarpiu užtikrinti 



PE602.952v01-00 14/179 AM\1122811LT.docx 

LT 

atsižvelgiant į transnacionalinės paklausos 

nustatymą pagal 64 straipsnį. Jie turi būti 

proporcingi, atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą, ir pagrįsti atsižvelgiant į šios 

direktyvos 3 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Tokius įpareigojimus galima skirti tik po 

įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

konsultacijų. 

tvarią konkurenciją ir, kai tinkama, 

atsižvelgiant į transnacionalinės paklausos 

nustatymą pagal 64 straipsnį. Jie turi būti 

proporcingi , atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą , ir pagrįsti atsižvelgiant į šios 

direktyvos 3 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Tokius įpareigojimus galima skirti tik po 

įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

konsultacijų. 

Tais atvejais, kai viena ar daugiau įmonių 

laikomos smarkiai trukdančiomis 

veiksmingai konkurencijai, nacionalinės 

reguliavimo institucijos deramai 

atsižvelgia į konkrečias atvejo aplinkybes 

ir svarsto galimybę taikyti mažiausią naštą 

sukuriančias taisomąsias priemones, 

atsižvelgdamos į jų proporcingumą ir jų 

galimą naudą galutiniams paslaugų 

gavėjams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Įmonių, kurios sukuria didelių kliūčių veiksmingai konkurencijai, poveikio problemą reikėtų 

spręsti proporcingai, taikant taisomąsias priemones, pritaikytas konkrečioms kiekvienos 

rinkos aplinkybėms, ir siekiant užtikrinti kuo geresnius rezultatus galutiniams paslaugų 

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

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   853 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu, visų pirma 

mažmeniniu lygmeniu ir, kai tinkama, 

atsižvelgiant į transnacionalinės 

paklausos nustatymą pagal 64 straipsnį. 

Jie turi būti proporcingi, atsižvelgiant į 

sąnaudas ir naudą, ir pagrįsti atsižvelgiant 

į šios direktyvos 3 straipsnyje nustatytus 

tikslus. Tokius įpareigojimus galima skirti 

tik po įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu, visų pirma 

mažmeniniu lygmeniu. Jie turi būti 

proporcingi, atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą, ypač į tai, ar įmonė, laikoma 

turinčia didelę įtaką rinkoje, vykdo veiklą 

tik didmeniniu lygmeniu, ir pagrįsti 

atsižvelgiant į šios direktyvos 3 straipsnyje 

nustatytus tikslus. Tokius įpareigojimus 

galima skirti tik po įvykusių pagal 23 ir 32 
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konsultacijų. straipsnius konsultacijų. 

Or. en 

 

Pakeitimas   854 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu, visų pirma 

mažmeniniu lygmeniu ir, kai tinkama, 

atsižvelgiant į transnacionalinės paklausos 

nustatymą pagal 64 straipsnį. Jie turi būti 

proporcingi, atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą, ir pagrįsti atsižvelgiant į šios 

direktyvos 3 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Tokius įpareigojimus galima skirti tik po 

įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

konsultacijų. 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu didmeniniu arba 

mažmeniniu lygmeniu ir, kai tinkama, 

atsižvelgiant į transnacionalinės paklausos 

nustatymą pagal 64 straipsnį. Jie turi būti 

proporcingi , atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą , ir pagrįsti atsižvelgiant į šios 

direktyvos 3 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Tokius įpareigojimus galima skirti tik po 

įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

konsultacijų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Neturėtume dėmesio skirti tik mažmeninei rinkai. 

 

Pakeitimas   855 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu, visų pirma 

mažmeniniu lygmeniu ir, kai tinkama, 

atsižvelgiant į transnacionalinės paklausos 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu, kai tinkama, 

atsižvelgiant į transnacionalinės paklausos 

nustatymą pagal 64 straipsnį. Jie turi būti 
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nustatymą pagal 64 straipsnį. Jie turi būti 

proporcingi, atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą, ir pagrįsti atsižvelgiant į šios 

direktyvos 3 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Tokius įpareigojimus galima skirti tik po 

įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

konsultacijų. 

proporcingi , atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą , ir pagrįsti atsižvelgiant į šios 

direktyvos 3 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Tokius įpareigojimus galima skirti tik po 

įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

konsultacijų. 

Or. en 

Pagrindimas 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 

that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to ‘fake-

competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Pakeitimas   856 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu, visų pirma 

mažmeniniu lygmeniu ir, kai tinkama, 

atsižvelgiant į transnacionalinės paklausos 

nustatymą pagal 64 straipsnį. Jie turi būti 

proporcingi, atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą, ir pagrįsti atsižvelgiant į šios 

direktyvos 3 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Tokius įpareigojimus galima skirti tik po 

įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

konsultacijų. 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu, kai tinkama, 

atsižvelgiant į transnacionalinės paklausos 

nustatymą pagal 64 straipsnį. Jie turi būti 

proporcingi , atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą , ir pagrįsti atsižvelgiant į šios 

direktyvos 3 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Tokius įpareigojimus galima skirti tik po 

įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

konsultacijų. 

Or. en 

 

Pakeitimas   857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu, visų pirma 

mažmeniniu lygmeniu ir, kai tinkama, 

atsižvelgiant į transnacionalinės paklausos 

nustatymą pagal 64 straipsnį. Jie turi būti 

proporcingi, atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą, ir pagrįsti atsižvelgiant į šios 

direktyvos 3 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Tokius įpareigojimus galima skirti tik po 

įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

konsultacijų. 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu, kai tinkama, 

atsižvelgiant į transnacionalinės paklausos 

nustatymą pagal 64 straipsnį. Jie turi būti 

proporcingi , atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą , ir pagrįsti atsižvelgiant į šios 

direktyvos 3 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Tokius įpareigojimus galima skirti tik po 

įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

konsultacijų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu siekiama, kad nebūtų teikiama nuoroda į mažmeninę rinką, nes konkurencijos 

apimties apribojimas iki mažmeninės rinkos galėtų lemti didelį netikrumą. 

 

Pakeitimas   858 

José Blanco López 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu, visų pirma 

mažmeniniu lygmeniu ir, kai tinkama, 

atsižvelgiant į transnacionalinės paklausos 

nustatymą pagal 64 straipsnį. Jie turi būti 

proporcingi, atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą, ir pagrįsti atsižvelgiant į šios 

direktyvos 3 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Tokius įpareigojimus galima skirti tik po 

įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

konsultacijų. 

4. Pagal šį straipsnį nustatyti 

įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos 

problemos pobūdžiu didmeniniu arba 

mažmeniniu lygmeniu ir, kai tinkama, 

atsižvelgiant į transnacionalinės paklausos 

nustatymą pagal 64 straipsnį. Jie turi būti 

proporcingi , atsižvelgiant į sąnaudas ir 

naudą , ir pagrįsti atsižvelgiant į šios 

direktyvos 3 straipsnyje nustatytus tikslus. 

Tokius įpareigojimus galima skirti tik po 

įvykusių pagal 23 ir 32 straipsnius 

konsultacijų. 

Or. en 
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Pakeitimas   859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje, pavyzdžiui, susijusių su 

komerciniais susitarimais, įskaitant bendro 

investavimo susitarimus, kurie buvo 

sudaryti arba nenumatytai pažeisti ar 

nutraukti, darant įtaką konkurencijos 

dinamikai, poveikį. Jeigu šie pokyčiai yra 

nepakankamai svarbūs siekiant nustatyti 

poreikį atlikti naują rinkos tyrimą pagal 65 

straipsnį, nacionalinė reguliavimo 

institucija įvertina, ar būtina peržiūrėti 

didelę įtaka rinkoje turintiems 

operatoriams nustatytus įpareigojimus, 

kad jie ir toliau atitiktų 4 dalies sąlygas. 

Tokie pakeitimai gali būti atliekami tik po 

įvykusių konsultacijų pagal 23 ir 32 

straipsnius. 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų ar 

planuojamų pokyčių rinkoje, kurie gali 

pagrįstai turėti įtakos konkurencijos 

dinamikai, pavyzdžiui, susijusių su 

komerciniais susitarimais, įskaitant be 

apribojimų bendro investavimo 

susitarimus ir (arba) įmones, 

nevykdančias veiklos mažmeninėse 

elektroninių ryšių paslaugų rinkose, 

poveikį. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos tai 

daro: 

a) savo pačių iniciatyva, atsižvelgdamos į 

nuspėjamų rinkos sąlygų būtinybę, arba 
b) esant pagrįstam prašymui. 

Jeigu pokyčiai yra nepakankamai svarbūs, 

kad būtų galima reikalauti atlikti naują 

rinkos tyrimą pagal 65 straipsnį, 

nacionalinė reguliavimo institucija 

nedelsdama įvertina, ar būtina peržiūrėti 

įpareigojimus ir iš dalies pakeisti 

ankstesnį sprendimą, be kita ko, 

panaikinant įpareigojimus arba nustatant 

naujus įpareigojimus didelę įtaką rinkoje 

turintiems operatoriams, kad jie ir toliau 

atitiktų šios direktyvos reikalavimus, ar 

priimti sprendimą, kad nebus nustatyta 

įpareigojimų, jų bus nustatyta mažiau 

arba jie bus paprastesni, atsižvelgiant į 

planuojamus pokyčius. Tokie sprendimai 

gali būti priimami tik po įvykusių 

konsultacijų pagal 23 ir 32 straipsnius. 

Or. en 

 

Pakeitimas   860 

Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje, pavyzdžiui, susijusių su 

komerciniais susitarimais, įskaitant 

bendro investavimo susitarimus, kurie 

buvo sudaryti arba nenumatytai pažeisti 

ar nutraukti, darant įtaką konkurencijos 

dinamikai, poveikį. Jeigu šie pokyčiai yra 

nepakankamai svarbūs siekiant nustatyti 

poreikį atlikti naują rinkos tyrimą pagal 65 

straipsnį, nacionalinė reguliavimo 

institucija įvertina, ar būtina peržiūrėti 

didelę įtaka rinkoje turintiems 

operatoriams nustatytus įpareigojimus, kad 

jie ir toliau atitiktų 4 dalies sąlygas. Tokie 

pakeitimai gali būti atliekami tik po 

įvykusių konsultacijų pagal 23 ir 32 

straipsnius. 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje poveikį. Jeigu šie pokyčiai yra 

nepakankamai svarbūs siekiant nustatyti 

poreikį atlikti naują rinkos tyrimą pagal 65 

straipsnį, nacionalinė reguliavimo 

institucija įvertina, ar būtina peržiūrėti 

didelę įtaka rinkoje turintiems 

operatoriams nustatytus įpareigojimus, kad 

jie ir toliau atitiktų 4 dalies sąlygas. Tokie 

pakeitimai gali būti atliekami tik po 

įvykusių konsultacijų pagal 23 ir 32 

straipsnius. 

Or. en 

Pagrindimas 

Komerciniai susitarimai yra įvairūs ir kai kurie iš jų gali lemti rinkoje neveiksmingą 

konkurenciją. Dėl netinkamai valdomų bendrų investicijų elgesys gali būti koordinuojamas, o 

konkurencija ir investicijų mastai ilgainiui gali sumažėti. 

 

Pakeitimas   861 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje, pavyzdžiui, susijusių su 

komerciniais susitarimais, įskaitant 

bendro investavimo susitarimus, kurie 

buvo sudaryti arba nenumatytai pažeisti 

ar nutraukti, darant įtaką konkurencijos 

dinamikai, poveikį. Jeigu šie pokyčiai yra 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje poveikį. Jeigu šie pokyčiai yra 

nepakankamai svarbūs siekiant nustatyti 

poreikį atlikti naują rinkos tyrimą pagal 65 

straipsnį, nacionalinė reguliavimo 

institucija įvertina, ar būtina peržiūrėti 

didelę įtaka rinkoje turintiems 
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nepakankamai svarbūs siekiant nustatyti 

poreikį atlikti naują rinkos tyrimą pagal 65 

straipsnį, nacionalinė reguliavimo 

institucija įvertina, ar būtina peržiūrėti 

didelę įtaka rinkoje turintiems 

operatoriams nustatytus įpareigojimus, kad 

jie ir toliau atitiktų 4 dalies sąlygas. Tokie 

pakeitimai gali būti atliekami tik po 

įvykusių konsultacijų pagal 23 ir 32 

straipsnius. 

operatoriams nustatytus įpareigojimus, kad 

jie ir toliau atitiktų 4 dalies sąlygas. Tokie 

pakeitimai gali būti atliekami tik po 

įvykusių konsultacijų pagal 23 ir 32 

straipsnius. 

Or. en 

 

Pakeitimas   862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje, pavyzdžiui, susijusių su 

komerciniais susitarimais, įskaitant 

bendro investavimo susitarimus, kurie 

buvo sudaryti arba nenumatytai pažeisti 

ar nutraukti, darant įtaką konkurencijos 

dinamikai, poveikį. Jeigu šie pokyčiai yra 

nepakankamai svarbūs siekiant nustatyti 

poreikį atlikti naują rinkos tyrimą pagal 65 

straipsnį, nacionalinė reguliavimo 

institucija įvertina, ar būtina peržiūrėti 

didelę įtaka rinkoje turintiems 

operatoriams nustatytus įpareigojimus, kad 

jie ir toliau atitiktų 4 dalies sąlygas. Tokie 

pakeitimai gali būti atliekami tik po 

įvykusių konsultacijų pagal 23 ir 32 

straipsnius. 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje poveikį. Jeigu šie pokyčiai yra 

nepakankamai svarbūs siekiant nustatyti 

poreikį atlikti naują rinkos tyrimą pagal 65 

straipsnį, nacionalinė reguliavimo 

institucija įvertina, ar būtina peržiūrėti 

didelę įtaka rinkoje turintiems 

operatoriams nustatytus įpareigojimus, kad 

jie ir toliau atitiktų 4 dalies sąlygas. Tokie 

pakeitimai gali būti atliekami tik po 

įvykusių konsultacijų pagal 23 ir 32 

straipsnius. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas būtinas, nes šioje Komisijos dalyje susilpninama didelės įtakos rinkoje tvarka, 

kadangi dėmesys nuo didelės įtakos rinkoje tvarkos nukreipiamas į komercinius prieigos 

susitarimus. 
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Pakeitimas   863 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje, pavyzdžiui, susijusių su 

komerciniais susitarimais, įskaitant 

bendro investavimo susitarimus, kurie 

buvo sudaryti arba nenumatytai pažeisti 

ar nutraukti, darant įtaką konkurencijos 

dinamikai, poveikį. Jeigu šie pokyčiai yra 

nepakankamai svarbūs siekiant nustatyti 

poreikį atlikti naują rinkos tyrimą pagal 65 

straipsnį, nacionalinė reguliavimo 

institucija įvertina, ar būtina peržiūrėti 

didelę įtaka rinkoje turintiems 

operatoriams nustatytus įpareigojimus, kad 

jie ir toliau atitiktų 4 dalies sąlygas. Tokie 

pakeitimai gali būti atliekami tik po 

įvykusių konsultacijų pagal 23 ir 32 

straipsnius. 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje poveikį. Jeigu šie pokyčiai yra 

nepakankamai svarbūs siekiant nustatyti 

poreikį atlikti naują rinkos tyrimą pagal 65 

straipsnį, nacionalinė reguliavimo 

institucija įvertina, ar būtina peržiūrėti 

didelę įtaka rinkoje turintiems 

operatoriams nustatytus įpareigojimus, kad 

jie ir toliau atitiktų 4 dalies sąlygas. Tokie 

pakeitimai gali būti atliekami tik po 

įvykusių konsultacijų pagal 23 ir 32 

straipsnius. 

Or. en 

 

Pakeitimas   864 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje, pavyzdžiui, susijusių su 

komerciniais susitarimais, įskaitant 

bendro investavimo susitarimus, kurie 

buvo sudaryti arba nenumatytai pažeisti 

ar nutraukti, darant įtaką konkurencijos 

dinamikai, poveikį. Jeigu šie pokyčiai yra 

nepakankamai svarbūs siekiant nustatyti 

poreikį atlikti naują rinkos tyrimą pagal 65 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje poveikį. Jeigu šie pokyčiai yra 

nepakankamai svarbūs siekiant nustatyti 

poreikį atlikti naują rinkos tyrimą pagal 65 

straipsnį, nacionalinė reguliavimo 

institucija įvertina, ar būtina peržiūrėti 

didelę įtaka rinkoje turintiems 

operatoriams nustatytus įpareigojimus, kad 

jie ir toliau atitiktų 4 dalies sąlygas. Tokie 
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straipsnį, nacionalinė reguliavimo 

institucija įvertina, ar būtina peržiūrėti 

didelę įtaka rinkoje turintiems 

operatoriams nustatytus įpareigojimus, kad 

jie ir toliau atitiktų 4 dalies sąlygas. Tokie 

pakeitimai gali būti atliekami tik po 

įvykusių konsultacijų pagal 23 ir 32 

straipsnius. 

pakeitimai gali būti atliekami tik po 

įvykusių konsultacijų pagal 23 ir 32 

straipsnius. 

Or. en 

Pagrindimas 

The Commission’s proposal weakens the SMP regime. Commercial agreements are diverse, 

and some of them have the potential to create ineffectively competitive market outcomes. 

While the Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions against 

which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the co-

investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 

competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises “Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission’s proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-

driven investment. The Commission’s proposals would therefore undermine their own 

ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Pakeitimas   865 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje, pavyzdžiui, susijusių su 

komerciniais susitarimais, įskaitant bendro 

investavimo susitarimus, kurie buvo 

sudaryti arba nenumatytai pažeisti ar 

nutraukti, darant įtaką konkurencijos 

dinamikai, poveikį. Jeigu šie pokyčiai yra 

nepakankamai svarbūs siekiant nustatyti 

poreikį atlikti naują rinkos tyrimą pagal 65 

straipsnį, nacionalinė reguliavimo 

institucija įvertina, ar būtina peržiūrėti 

didelę įtaka rinkoje turintiems 

6. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos atsižvelgia į naujų pokyčių 

rinkoje, pavyzdžiui, susijusių su esamais 

komerciniais susitarimais, darančiais įtaką 

konkurencijos dinamikai, poveikį. Jeigu šie 

pokyčiai yra nepakankamai svarbūs 

siekiant nustatyti poreikį atlikti naują 

rinkos tyrimą pagal 65 straipsnį, 

nacionalinė reguliavimo institucija įvertina, 

ar būtina peržiūrėti didelę įtaka rinkoje 

turintiems operatoriams nustatytus 

įpareigojimus, kad jie ir toliau atitiktų 4 

dalies sąlygas. Tokie pakeitimai gali būti 
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operatoriams nustatytus įpareigojimus, kad 

jie ir toliau atitiktų 4 dalies sąlygas. Tokie 

pakeitimai gali būti atliekami tik po 

įvykusių konsultacijų pagal 23 ir 32 

straipsnius. 

atliekami tik po įvykusių konsultacijų 

pagal 23 ir 32 straipsnius. 

Or. de 

Pagrindimas 

Vertinant rinkos plėtrą turėtų būti atsižvelgiama į visus esamus susitarimus, kurie galėtų 

daryti įtaką tvarios konkurencijos skatinimui. 

 

Pakeitimas   866 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad būtų laikomasi 

jų nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į 

pažeidimo pobūdį nacionalinės 

reguliavimo institucijos turėtų turėti 

galimybę taikyti iš anksto nustatytas 

sankcijas baudų pavidalu (i) institucijai, 

ii) mažmeniniams klientams ir (arba) iii) 

kitoms įmonėms). 

Or. de 

 

Pakeitimas   867 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

66 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad jų taikomi 

įpareigojimai būtų veiksmingi, net 

taikydamos pinigines sankcijas didelės 

įtakos rinkoje įpareigojimų ir prieigos, 

kurią patvirtino nacionalinė reguliavimo 
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institucija, sąlygų pažeidimų atvejais. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šia nuostata siekiama, net taikant pinigines sankcijas, užtikrinti, kad būtų veiksmingai 

atsižvelgiama į nacionalinių reguliavimo institucijų taikomus įpareigojimus ir jų laikomasi. 

 

Pakeitimas   868 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

67 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali tiksliai nurodyti skelbtiną 

informaciją, jos išsamumo laipsnį ir 

skelbimo būdą. 

3. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali tiksliai nurodyti skelbtiną 

informaciją, jos išsamumo laipsnį ir 

skelbimo būdą. Visų pirma, jei 

operatorius turi įpareigojimų dėl prieigos 

prie inžinerinių infrastruktūros objektų ir 

(arba) prieigos prie konkrečių tinklų 

priemonių ir naudojimosi jomis, 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

apibrėžia pagrindinius veiklos rodiklius ir 

atitinkamus susitarimus dėl paslaugų 

lygio bei, jei reikia, susijusias pinigines 

nuobaudas, kurie turi būti susiję su 

prieiga, teikiama atitinkamai paties 

operatoriaus mažmeninei veiklai ir 

prieigos įpareigojimų vykdytojams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šia nuostata siekiama sustiprinti reikalavimą užtikrinti skaidrumą teikiant pakankamą, aiškią 

ir objektyvią informaciją, kad būtų galima įvertinti teikiamą prieigą. 

 

Pakeitimas   869 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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67 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Visų pirma, jei operatorius turi 

įpareigojimų dėl prieigos prie inžinerinių 

infrastruktūros objektų ir (arba) prieigos 

prie konkrečių tinklų priemonių ir 

naudojimosi jomis, nacionalinės 

reguliavimo institucijos apibrėžia 

pagrindinius veiklos rodiklius, taip pat 

atitinkamus susitarimus dėl paslaugų 

lygio ir susijusias pinigines nuobaudas, 

kurie turi būti susiję su prieiga, teikiama 

atitinkamai paties operatoriaus 

mažmeninei veiklai ir prieigos 

įpareigojimų vykdytojams. 

 Nedarant poveikio 2, 3 ir 4 dalims, jei 

operatorius, turintis didelę įtaką rinkoje, 

turi įpareigojimą dėl prieigos prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų ir 

(arba) įpareigojimą dėl prieigos prie 

konkrečių tinklų priemonių ir jų 

naudojimo pagal (ĮTERPTI NUORODĄ) 

straipsnį, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad būtų paskelbtas 

orientacinis pasiūlymas, kuriame būtų 

pateikti bent (ĮTERPTI NUORODĄ) 

priede nustatyti elementai. 

Or. en 

 

Pakeitimas   870 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

68 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nediskriminavimo įpareigojimai 

užtikrina visų pirma, kad operatorius 

kitoms įmonėms, teikiančioms lygiavertes 

paslaugas, taikytų vienodomis 

aplinkybėmis vienodas sąlygas ir kitiems 

tokiomis pat sąlygomis teiktų tokios pat 

kokybės paslaugas bei informaciją, kokią 

jis nustato savo paslaugoms ar savo 

dukterinių įmonių ar partnerių paslaugoms. 

2. Nediskriminavimo įpareigojimai 

užtikrina visų pirma, kad operatorius 

kitoms įmonėms, teikiančioms lygiavertes 

paslaugas, taikytų vienodomis 

aplinkybėmis vienodas sąlygas ir kitiems 

tokiomis pat sąlygomis teiktų tokios pat 

kokybės paslaugas bei informaciją, kokią 

jis nustato savo paslaugoms ar savo 

dukterinių įmonių ar partnerių paslaugoms. 
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Visų pirma, kai operatorius diegia naujas 

sistemas, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali tam operatoriui nustatyti 

įpareigojimus teikti prieigos produktus ir 

paslaugas visoms įmonėms, taip pat sau, 

per tokius pačius terminus ir tokiomis 

pačiomis sąlygomis, įskaitant kainas ir 

paslaugų lygį, taip pat naudojant tas pačias 

sistemas ir procesus, kad būtų užtikrinta 

lygiavertė prieiga. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos gali 

tam operatoriui nustatyti įpareigojimus 

teikti prieigos produktus ir paslaugas 

visoms įmonėms, taip pat sau, per tokius 

pačius terminus ir tokiomis pačiomis 

sąlygomis, įskaitant kainas ir paslaugų lygį, 

taip pat naudojant tas pačias sistemas ir 

procesus, kad būtų užtikrinta lygiavertė 

prieiga. 

Or. en 

 

Pakeitimas   871 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

68 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nediskriminavimo įpareigojimai 

užtikrina visų pirma, kad operatorius 

kitoms įmonėms, teikiančioms lygiavertes 

paslaugas, taikytų vienodomis 

aplinkybėmis vienodas sąlygas ir kitiems 

tokiomis pat sąlygomis teiktų tokios pat 

kokybės paslaugas bei informaciją, kokią 

jis nustato savo paslaugoms ar savo 

dukterinių įmonių ar partnerių paslaugoms. 

Visų pirma, kai operatorius diegia naujas 

sistemas, nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali tam operatoriui nustatyti 

įpareigojimus teikti prieigos produktus ir 

paslaugas visoms įmonėms, taip pat sau, 

per tokius pačius terminus ir tokiomis 

pačiomis sąlygomis, įskaitant kainas ir 

paslaugų lygį, taip pat naudojant tas pačias 

sistemas ir procesus, kad būtų užtikrinta 

lygiavertė prieiga. 

2. Nediskriminavimo įpareigojimai 

užtikrina visų pirma, kad operatorius 

kitoms įmonėms, teikiančioms lygiavertes 

paslaugas, taikytų vienodomis 

aplinkybėmis vienodas sąlygas ir kitiems 

tokiomis pat sąlygomis teiktų tokios pat 

kokybės paslaugas bei informaciją, kokią 

jis nustato savo paslaugoms ar savo 

dukterinių įmonių ar partnerių paslaugoms. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos gali 

tam operatoriui nustatyti įpareigojimus 

teikti susijusią informaciją, prieigos 

produktus ir paslaugas visoms įmonėms, 

taip pat sau, per tokius pačius terminus ir 

tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant 

kainas ir paslaugų lygį, taip pat naudojant 

tas pačias sistemas ir procesus, kad būtų 

užtikrinta lygiavertė prieiga. 

Or. en 

Pagrindimas 

Įpareigojimą apribojus tik iki naujų sistemų galiausiai visas indėlio lygiavertiškumo 

įpareigojimas gali tapti nebereikalingas, nes didelę įtaką rinkoje turintys operatoriai bet 
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kokias papildomas funkcijas kurs kaip esamų sistemų atnaujinimus. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos turės patvirtinti, ar sistema yra nauja, tačiau ja gali manipuliuoti didelę įtaką 

rinkoje turinti operatorius, kuris iš pradžių sukūrė sistemą, o po to naudojasi tuo privalumu, 

kad turi informaciją ir žinias. 

 

Pakeitimas   872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

70 straipsnis  Išbraukta. 

Prieiga prie inžinerinių infrastruktūros 

objektų 

 

1.Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad 

patenkintų pagrįstus prašymus dėl 

prieigos prie inžinerinių infrastruktūros 

objektų, įskaitant, be kita ko, prieigą prie 

pastatų arba įėjimų į pastatus, pastatų 

vidaus kabelių, įskaitant elektros laidų 

sistemas, antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

 

2.Nacionalinės reguliavimo institucijos 

gali nustatyti įpareigojimus operatoriams 

užtikrinti prieigą pagal šį straipsnį, 

neatsižvelgiant į tai, ar infrastruktūros 

objektai, su kuriais susijęs įpareigojimas, 

yra atitinkamos rinkos dalis pagal rinkos 

tyrimą, su sąlyga, kad įpareigojimas yra 

būtinas 3 straipsnyje nurodytiems 

tikslams pasiekti ir jiems proporcingas. 

 

Or. en 
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Pakeitimas   873 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Prieiga prie inžinerinių infrastruktūros 

objektų 

Prieiga prie inžinerinių infrastruktūros 

objektų ir ištisų ir bendrų fizinio tinklo 

elementų 

Or. en 

 

Pakeitimas   874 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Prieiga prie inžinerinių infrastruktūros 

objektų 

Prieiga prie inžinerinių infrastruktūros 

objektų ir ištisų ir bendrų fizinio tinklo 

elementų 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiama suderinti su turiniu. 

 

Pakeitimas   875 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Prieiga prie inžinerinių infrastruktūros 

objektų 

Prieiga prie inžinerinių infrastruktūros 

objektų ir ištisų ir bendrų fizinio tinklo 

elementų 
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Or. en 

 

Pakeitimas   876 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad 

patenkintų pagrįstus prašymus dėl prieigos 

prie inžinerinių infrastruktūros objektų, 

įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį, jei ji mano, kad 

prašymo dėl prieigos atmetimas ar panašų 

poveikį turintis nepagrįstų sąlygų 

taikymas trukdytų atsirasti subalansuotos 

konkurencijos mažmeninei rinkai ir 

prieštarautų galutinio paslaugų gavėjo 

interesams, gali: 
a. taikyti įpareigojimus tenkinti pagrįstus 

prašymus dėl prieigos prie inžinerinių 

infrastruktūros objektų, įskaitant, be kita 

ko, prieigą prie pastatų arba įėjimų į 

pastatus, pastatų vidaus kabelių, įskaitant 

elektros laidų sistemas, antenų, bokštų ir 

kitų atraminių konstrukcijų, stulpų, stiebų, 

vamzdynų, kanalų, apžiūros ir 

surenkamųjų šulinių ir skirstymo spintų; 

b. taikyti įpareigojimus dėl prieigos prie 

konkrečių ištisų fizinio tinklo elementų ir 

susijusių priemonių, įskaitant atsietą 

prieigą prie metalinės vietos linijos ir 

smulkesnės linijos, taip pat atsietą prieigą 

prie šviesolaidinių linijų ir šviesolaidinių 

baigiamųjų segmentų, ir jų naudojimo; 

c. taikyti įpareigojimus dalytis su 

trečiosiomis šalimis konkrečiais tinklo 

elementais, įskaitant bendrą prieigą prie 

metalinės vietinės linijos ir smulkesnės 

linijos, taip pat bendrą prieigą prie 

šviesolaidinių linijų ir šviesolaidinių 

baigiamųjų segmentų, įskaitant tankinimo 

pagal bangos ilgį būdą ir panašius bendro 

naudojimo sprendimus. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Konkurencijos problemų mastą susiaurinus iki mažmeninio lygmens atsiranda reguliavimo 

sistemos netikrumas. Pakankama konkurencija mažmeninėje rinkoje yra veikiančių 

didmeninių rinkų rezultatas. Vis dėlto neturėtume daryti žalos tik didmeninių paslaugų 

teikimo modelio veikimui. 

 

Pakeitimas   877 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad 

patenkintų pagrįstus prašymus dėl prieigos 

prie inžinerinių infrastruktūros objektų, 

įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį, jei ji mano, kad 

prašymo dėl prieigos atmetimas ar panašų 

poveikį turintis sąlygų nustatymas 

trukdytų atsirasti labai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir prieštarautų 

galutinio paslaugų gavėjo interesams, 

gali: 
a. taikyti įpareigojimus tenkinti pagrįstus 

prašymus dėl prieigos prie inžinerinių 

infrastruktūros objektų, įskaitant, be kita 

ko, prieigą prie pastatų arba įėjimų į 

pastatus, pastatų vidaus kabelių, įskaitant 

elektros laidų sistemas, antenų, bokštų ir 

kitų atraminių konstrukcijų, stulpų, stiebų, 

vamzdynų, kanalų, apžiūros ir 

surenkamųjų šulinių ir skirstymo spintų; 

b. taikyti įpareigojimus dėl prieigos prie 

konkrečių ištisų fizinio tinklo elementų ir 

susijusių priemonių, įskaitant atsietą 

prieigą prie metalinės vietos linijos ir 

smulkesnės linijos, taip pat atsietą prieigą 

prie šviesolaidinių linijų ir šviesolaidinių 

baigiamųjų segmentų, ir jų naudojimo; 

c. taikyti įpareigojimus dalytis su 

trečiosiomis šalimis konkrečiais tinklo 

elementais, įskaitant bendrą prieigą prie 

metalinės vietinės linijos ir smulkesnės 

linijos, taip pat bendrą prieigą prie 

šviesolaidinių linijų ir šviesolaidinių 

baigiamųjų segmentų, įskaitant tankinimo 

pagal bangos ilgį būdą ir panašius bendro 

naudojimo sprendimus. 
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Or. en 

 

Pakeitimas   878 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad 

patenkintų pagrįstus prašymus dėl 

prieigos prie inžinerinių infrastruktūros 

objektų, įskaitant, be kita ko, prieigą prie 

pastatų arba įėjimų į pastatus, pastatų 

vidaus kabelių, įskaitant elektros laidų 

sistemas, antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį, jei ji mano, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų, gali: 

Or. en 

 

Pakeitimas   879 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad 

patenkintų pagrįstus prašymus dėl prieigos 

prie inžinerinių infrastruktūros objektų, 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali: 

a. taikyti įpareigojimus tenkinti pagrįstus 

prašymus dėl prieigos prie inžinerinių 

infrastruktūros objektų, įskaitant, be kita 
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įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

ko, prieigą prie pastatų arba įėjimų į 

pastatus, pastatų vidaus kabelių, įskaitant 

elektros laidų sistemas, antenų, bokštų ir 

kitų atraminių konstrukcijų, stulpų, stiebų, 

vamzdynų, kanalų, apžiūros ir 

surenkamųjų šulinių ir skirstymo spintų; 

b. taikyti įpareigojimus dėl prieigos prie 

konkrečių ištisų fizinio tinklo elementų ir 

susijusių priemonių, įskaitant atsietą 

prieigą prie metalinės vietos linijos ir 

smulkesnės linijos, taip pat atsietą prieigą 

prie šviesolaidinių linijų ir šviesolaidinių 

baigiamųjų segmentų, ir jų naudojimo; 

c. taikyti įpareigojimus dalytis su 

trečiosiomis šalimis konkrečiais tinklo 

elementais, įskaitant bendrą prieigą prie 

metalinės vietinės linijos ir smulkesnės 

linijos, taip pat bendrą prieigą prie 

šviesolaidinių linijų ir šviesolaidinių 

baigiamųjų segmentų, įskaitant tankinimo 

pagal bangos ilgį būdą ir panašius bendro 

naudojimo sprendimus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad patenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų, 

įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad patenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų ir 

pasyviosios infrastruktūros, įskaitant, be 

kita ko, prieigą prie pastatų arba įėjimų į 

pastatus, pastatų vidaus kabelių, įskaitant 

elektros laidų sistemas, antenų, bokštų ir 

kitų atraminių konstrukcijų, stulpų, stiebų, 

vamzdynų, neveikiančios perdavimo 

laidais infrastruktūros, įskaitant kabelines 

ir šviesolaidines linijas, kanalų, apžiūros ir 

surenkamųjų šulinių, skirstymo spintų ir 

dėl jų naudojimo, tais atvejais, kai rinkos 

tyrimas rodo, kad atsisakymas suteikti 



AM\1122811LT.docx 33/179 PE602.952v01-00 

  LT 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

prieigą arba panašų poveikį turintis 

prieigos suteikimas nepagrįstomis 

sąlygomis trukdytų formuotis tvariai 

konkurencingai mažmeninei rinkai ir 

neatitiktų galutinio paslaugų gavėjo 

interesų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siūloma šio straipsnio taikymo sritį išplėsti ir taikyti jį visai pasyviajai infrastruktūrai. 

 

Pakeitimas   881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad patenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų, 

įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad patenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių ir pasyviosios infrastruktūros 

objektų, įskaitant, be kita ko, prieigą prie 

pastatų arba įėjimų į pastatus, pastatų 

vidaus kabelių, įskaitant elektros laidų 

sistemas, antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

neveikiančios perdavimo infrastruktūros 

(pavyzdžiui, optinių skaidulų ir kabelių), 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

Or. de 

 

Pakeitimas   882 

Krišjānis Kariņš 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad patenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų, 

įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad patenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų, 

įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, jei 

juos valdo didelę įtaką rinkoje turintis 

operatorius, tais atvejais, kai rinkos 

tyrimas rodo, kad atsisakymas suteikti 

prieigą arba panašų poveikį turintis 

prieigos suteikimas nepagrįstomis 

sąlygomis trukdytų formuotis tvariai 

konkurencingai mažmeninei rinkai ir 

neatitiktų galutinio paslaugų gavėjo 

interesų. 

Or. en 

 

Pakeitimas   883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad patenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų, 

įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad patenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių ir pasyviosios infrastruktūros 

objektų, įskaitant, be kita ko, prieigą prie 

pastatų arba įėjimų į pastatus, pastatų 

vidaus kabelių, įskaitant elektros laidų 

sistemas, antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, neveikiančių linijų, apžiūros ir 
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skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

surenkamųjų šulinių, skirstymo spintų ir 

dėl jų naudojimo, tais atvejais, kai rinkos 

tyrimas rodo, kad atsisakymas suteikti 

prieigą arba panašų poveikį turintis 

prieigos suteikimas nepagrįstomis 

sąlygomis trukdytų formuotis tvariai 

konkurencingai mažmeninei rinkai ir 

neatitiktų galutinio paslaugų gavėjo 

interesų. 

Or. de 

Pagrindimas 

Siekiant skatinti tinklo plėtrą, nustatant prieigos reikalavimus pirmenybė turėtų būti teikiama 

prieigai prie pasyviosios arba inžinerinių infrastruktūros objektų. Tik jei to nepakanka tvariai 

konkurencijai didmeniniu lygmeniu galutinių paslaugų gavėjų naudai skatinti, turėtų būti 

sudarytos galimybės aktyviai bendrai naudotis tinklo elementais. 

 

Pakeitimas   884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad patenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų, 

įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad patenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų, 

įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis ilgalaikei tvariai konkurencijai 

atitinkamose rinkose ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Dažnai keletas mažmeninių rinkų yra susijusios su viena didesne didmenine rinka, jos gali 

kisti greičiau ir įvairiais būdais, o atitinkamoje didmeninėje rinkoje išlieka kliūtys patekti į 

rinką, todėl dėmesys vien tik mažmeninei rinkai netinkamas ir jį turėtų pakeisti ilgalaikė tvari 

konkurencija atitinkamose rinkose. Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis 

pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   885 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad patenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų, 

įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai 

mažmeninei rinkai ir neatitiktų galutinio 

paslaugų gavėjo interesų. 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

pagal 66 straipsnį gali nustatyti 

įpareigojimus operatoriams, kad patenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų, 

įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių, 

skirstymo spintų ir dėl jų naudojimo, tais 

atvejais, kai rinkos tyrimas rodo, kad 

atsisakymas suteikti prieigą arba panašų 

poveikį turintis prieigos suteikimas 

nepagrįstomis sąlygomis trukdytų 

formuotis tvariai konkurencingai rinkai ir 

neatitiktų galutinio paslaugų gavėjo 

interesų. 

Or. en 

 

Pakeitimas   886 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 a) taikyti įpareigojimus tenkinti 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų, 

įskaitant, be kita ko, prieigą prie pastatų 

arba įėjimų į pastatus, pastatų vidaus 

kabelių, įskaitant elektros laidų sistemas, 

antenų, bokštų ir kitų atraminių 

konstrukcijų, stulpų, stiebų, vamzdynų, 

kanalų, apžiūros ir surenkamųjų šulinių 

ir skirstymo spintų; 

Or. en 

 

Pakeitimas   887 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 b) taikyti įpareigojimus dėl prieigos 

prie konkrečių ištisų fizinio tinklo 

elementų ir susijusių priemonių, įskaitant 

atsietą prieigą prie metalinės vietos linijos 

ir smulkesnės linijos, taip pat atsietą 

prieigą prie šviesolaidinių linijų ir 

šviesolaidinių baigiamųjų segmentų, ir jų 

naudojimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas   888 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 c) taikyti įpareigojimus dalytis su 
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trečiosiomis šalimis konkrečiais tinklo 

elementais, įskaitant bendrą prieigą prie 

metalinės vietinės linijos ir smulkesnės 

linijos, taip pat bendrą prieigą prie 

šviesolaidinių linijų ir šviesolaidinių 

baigiamųjų segmentų, įskaitant tankinimo 

pagal bangos ilgį būdą ir panašius bendro 

naudojimo sprendimus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   889 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1 a. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į šiuos 

veiksnius: 

 a) techninį ir ekonominį tikslingumą 

naudoti ar įrengti alternatyvias priemones 

atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir konkretaus 

sujungimo ir (arba) prieigos pobūdį ir 

tipą, be kita ko, į kitų pirminės prieigos 

produktų, pavyzdžiui, prieigos prie 

kanalų, patikimumą; 

 b) technologijų raidą, darančią poveikį 

tinklo struktūrai ir valdymui; 

 cb) galimybes teikti siūlomą prieigą 

atsižvelgiant į esamus pajėgumus; 

 dc) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų 

vykdymu; 

 ed) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui; 

 fe) prireikus, atitinkamas intelektinės 

nuosavybės teises; 
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 g) visos Europos paslaugų teikimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Prieiga prie inžinerinių infrastruktūros objektų didina infrastruktūra pagrįstą konkurenciją, 

tačiau neturėtų būti traktuojama kaip vienintelė arba pirminė taisomoji priemonė. Todėl 

būtina įtraukti papildomą įpareigojimą suteikti prieigą prie ištiso fizinio tinko elementų (t. y. 

pasyviąją prieigą). Pasyviosios priemonės, palyginus su aktyviosiomis, tebėra pagrindiniai 

didmeninės prieigos produktai, kurie užtikrina ir skatina tvarią infrastruktūra pagrįstą 

konkurenciją. Todėl šiuo pakeitimu pirmenybė suteikiama pasyviosioms, o ne aktyviosioms 

priemonėms. 

 

Pakeitimas   890 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1 a. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į šiuos 

veiksnius: 

 a) techninį ir ekonominį tikslingumą 

naudoti ar įrengti alternatyvias priemones 

atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir konkretaus 

sujungimo ir (arba) prieigos pobūdį ir 

tipą, be kita ko, į kitų pirminės prieigos 

produktų, pavyzdžiui, prieigos prie 

kanalų, patikimumą; 

 b) technologijų raidą, darančią poveikį 

tinklo struktūrai ir valdymui; 

 cb) galimybes teikti siūlomą prieigą 

atsižvelgiant į esamus pajėgumus; 

 dc) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų 

vykdymu; 

 ed) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui; 

 fe) prireikus, atitinkamas intelektinės 
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nuosavybės teises; 

 g) visos Europos paslaugų teikimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   891 

Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1 a. Vis dėlto nacionalinės reguliavimo 

institucijos neturėtų taikyti įpareigojimo 

teikti prieigą prie vamzdynų, kanalų, 

apžiūros ir surenkamųjų šulinių ir 

skirstymo spintų per tik didmenines 

paslaugas teikiančius operatorius, 

nurodytus 77 straipsnyje, jei šie 

operatoriai galutiniams paslaugų 

gavėjams siūlo perspektyvias ir panašias 

alternatyvias prieigos priemones pagal 

Direktyvos 2014/61/ES 3 straipsnio 3 dalį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti, kad vertikaliai atskirų įmonių verslo modelis būtų tvarus, tik didmenines 

paslaugas teikiantys operatoriai neturėtų būti įpareigoti teikti prieigą prie savo kanalų, pvz., 

vertikaliosios integracijos operatoriams. Priešingu atveju pastarieji neturėtų ekonominių 

paskatų naudotis tik didmenines paslaugas teikiančių operatorių tinklais ir kiltų grėsmė 

galimai investuojančiųjų į tik didmeninius tinklus grąžai. 

 

Pakeitimas   892 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1 a. Nacionalinė reguliavimo 

institucija užtikrina, kad, jei prieiga prie 

inžinerinių infrastruktūros objektų, pvz., 

prieiga prie kablelių kanalų, yra ribota dėl 
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prieinamumo, teikiamos alternatyvios 

prieigos priemonės, pvz., nenaudojamos 

šviesolaidžio skaidulos, pagal 71 straipsnį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Prieiga prie inžinerinių infrastruktūros objektų yra svarbi siekiant padėti užtikrinti tvarią 

konkurenciją, tačiau turėtų būti atsižvelgiama į ribotas galimybes ar fizines kliūtis teikti tokią 

prieigą. 

 

Pakeitimas   893 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali nustatyti įpareigojimus 

operatoriams užtikrinti prieigą pagal šį 

straipsnį, neatsižvelgiant į tai, ar 

infrastruktūros objektai, su kuriais susijęs 

įpareigojimas, yra atitinkamos rinkos 

dalis pagal rinkos tyrimą, su sąlyga, kad 

įpareigojimas yra būtinas 3 straipsnyje 

nurodytiems tikslams pasiekti ir jiems 

proporcingas. 

2. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į šiuos 

veiksnius: 

a) techninį ir ekonominį tikslingumą 

naudoti ar įrengti alternatyvias priemones 

atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir konkretaus 

sujungimo ir (arba) prieigos pobūdį ir 

tipą, be kita ko, į kitų pirminės prieigos 

produktų, pavyzdžiui, prieigos prie 

kanalų, patikimumą; 

b) technologijų raidą, darančią poveikį 

tinklo struktūrai ir valdymui; 

c) galimybes teikti siūlomą prieigą 

atsižvelgiant į esamus pajėgumus; 

d) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų 

vykdymu; 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui; 

f) prireikus, atitinkamas intelektinės 

nuosavybės teises; 
g) visos Europos paslaugų teikimą. 

Or. en 
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Pakeitimas   894 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali nustatyti įpareigojimus 

operatoriams užtikrinti prieigą pagal šį 

straipsnį, neatsižvelgiant į tai, ar 

infrastruktūros objektai, su kuriais susijęs 

įpareigojimas, yra atitinkamos rinkos 

dalis pagal rinkos tyrimą, su sąlyga, kad 

įpareigojimas yra būtinas 3 straipsnyje 

nurodytiems tikslams pasiekti ir jiems 

proporcingas. 

2. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į šiuos 

veiksnius: 

Or. en 

Pagrindimas 

Prieiga prie inžinerinių infrastruktūros objektų didina infrastruktūra pagrįstą konkurenciją, 

tačiau neturėtų būti traktuojama kaip vienintelė arba pirminė taisomoji priemonė. Todėl 

būtina įtraukti papildomą įpareigojimą suteikti prieigą prie ištiso fizinio tinko elementų (t. y. 

pasyviąją prieigą). Pasyviosios priemonės, palyginus su aktyviosiomis, tebėra pagrindiniai 

didmeninės prieigos produktai, kurie užtikrina ir skatina tvarią infrastruktūra pagrįstą 

konkurenciją. Todėl šiuo pakeitimu pirmenybė suteikiama pasyviosioms, o ne aktyviosioms 

priemonėms. 

 

Pakeitimas   895 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 a) techninį ir ekonominį tikslingumą 

naudoti ar įrengti alternatyvias priemones 

atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir konkretaus 

sujungimo ir (arba) prieigos pobūdį ir 
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tipą, be kita ko, į kitų pirminės prieigos 

produktų, pavyzdžiui, kanalų prieigos, 

patikimumą; 

Or. en 

 

Pakeitimas   896 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 2 dalies b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 b) technologijų raidą, darančią 

poveikį tinklo struktūrai ir valdymui; 

Or. en 

 

Pakeitimas   897 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 2 dalies c punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 c) galimybes teikti siūlomą prieigą, 

atsižvelgiant į esamus pajėgumus; 

Or. en 

 

Pakeitimas   898 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 2 dalies d punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 d) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų 

vykdymu; 

Or. en 

 

Pakeitimas   899 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 2 dalies e punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui; 

Or. en 

 

Pakeitimas   900 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

70 straipsnio 2 dalies f punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 f) visos Europos paslaugų teikimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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70 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 70 straipsnis  

 Įpareigojimai dėl prieigos, išskyrus 

prieigą prie inžinerinių infrastruktūros 

objektų 

 Geografinėse vietovėse, kuriose ilgainiui 

gali atsirasti du prieigos tinklai ir kuriose 

bent vienas tinko operatorius bet kuriai 

suinteresuotajai įmonei siūlo didmeninę 

prieigą pagrįstomis komercinėmis 

sąlygomis, sudarančiomis galimybę 

tvariai konkurencijai mažmeninėje 

rinkoje, nacionalinė reguliavimo 

institucija neima taikyti ir toliau netaiko 

įpareigojimų dėl didmeninės prieigos, 

išskyrus prieigą prie inžinerinių 

infrastruktūros objektų pagal Direktyvos 

2014/61/ES 3 straipsnį. 

Or. en 

 

Pakeitimas   902 

Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Įpareigojimas dėl prieigos prie konkrečių 

tinklo priemonių ir jų naudojimo 

Įpareigojimas dėl prieigos prie ištisų ir 

bendrų fizinio tinklo elementų ir jų 

naudojimo 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinama su kitais pakeitimais. 

 

Pakeitimas   903 

Pavel Telička 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 

institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais savaime 

nebūtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti 

tikslai, ji pagal 66 straipsnio nuostatas gali 

nustatyti reikalavimus operatoriams, kad 

jie tenkintų pagrįstus prašymus dėl 

prieigos prie konkrečių tinklo elementų ir 

susijusių priemonių bei jų naudojimo 

tokiomis aplinkybėmis, kai nacionalinė 

reguliavimo institucija mano, kad tokio 

prašymo atmetimas ar panašų poveikį 

turintis nepagrįstų sąlygų taikymas 

trukdytų atsirasti subalansuotos 

konkurencijos mažmeninei rinkai ir 

prieštarautų galutinio paslaugų gavėjo 

interesams. 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 

institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais savaime 

nebūtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti 

tikslai, ji pagal 66 straipsnio nuostatas gali 

nustatyti reikalavimus operatoriams:  

Or. en 

 

Pakeitimas   904 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 

institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais savaime 

nebūtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti 

tikslai, ji pagal 66 straipsnio nuostatas gali 

nustatyti reikalavimus operatoriams, kad 

jie tenkintų pagrįstus prašymus dėl 

prieigos prie konkrečių tinklo elementų ir 

susijusių priemonių bei jų naudojimo 

tokiomis aplinkybėmis, kai nacionalinė 

reguliavimo institucija mano, kad tokio 

prašymo atmetimas ar panašų poveikį 

turintis nepagrįstų sąlygų taikymas 

trukdytų atsirasti subalansuotos 

konkurencijos mažmeninei rinkai ir 

prieštarautų galutinio paslaugų gavėjo 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 

institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais savaime 

nebūtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti 

tikslai, ji pagal 66 straipsnio nuostatas gali 

nustatyti reikalavimus operatoriams:  
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interesams. 

Or. en 

 

Pakeitimas   905 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 

institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais 

savaime nebūtų pasiekti 3 straipsnyje 

nustatyti tikslai, ji pagal 66 straipsnio 

nuostatas gali nustatyti reikalavimus 

operatoriams, kad jie tenkintų pagrįstus 

prašymus dėl prieigos prie konkrečių tinklo 

elementų ir susijusių priemonių bei jų 

naudojimo tokiomis aplinkybėmis, kai 

nacionalinė reguliavimo institucija mano, 

kad tokio prašymo atmetimas ar panašų 

poveikį turintis nepagrįstų sąlygų taikymas 

trukdytų atsirasti subalansuotos 

konkurencijos mažmeninei rinkai ir 

prieštarautų galutinio paslaugų gavėjo 

interesams. 

Nacionalinė reguliavimo institucija pagal 

66 straipsnio nuostatas gali nustatyti 

reikalavimus operatoriams, kad jie tenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

konkrečių tinklo elementų ir susijusių 

priemonių bei jų naudojimo tokiomis 

aplinkybėmis, kai nacionalinė reguliavimo 

institucija mano, kad tokio prašymo 

atmetimas ar panašų poveikį turintis 

nepagrįstų sąlygų taikymas trukdytų 

atsirasti subalansuotos konkurencijos rinkai 

ar prieštarautų galutinio paslaugų gavėjo 

interesams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Turime užtikrinti veiksmingą prieigą prie didelę įtaką rinkoje turinčių operatorių kabelių 

kanalų ir stiebų, kad būtų užtikrinta konkurencija Europos rinkose. 

 

Pakeitimas   906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 
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institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais savaime 

nebūtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti 

tikslai, ji pagal 66 straipsnio nuostatas gali 

nustatyti reikalavimus operatoriams, kad 

jie tenkintų pagrįstus prašymus dėl prieigos 

prie konkrečių tinklo elementų ir susijusių 

priemonių bei jų naudojimo tokiomis 

aplinkybėmis, kai nacionalinė reguliavimo 

institucija mano, kad tokio prašymo 

atmetimas ar panašų poveikį turintis 

nepagrįstų sąlygų taikymas trukdytų 

atsirasti subalansuotos konkurencijos 

mažmeninei rinkai ir prieštarautų galutinio 

paslaugų gavėjo interesams. 

institucija nusprendžia, kad pagal 

Direktyvos 2014/61/ES 3 straipsnį 

nustatytais įpareigojimais savaime nebūtų 

pasiekti 3 straipsnyje nustatyti tikslai, ji 

pagal 66 straipsnio nuostatas gali nustatyti 

reikalavimus operatoriams, kad jie tenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

konkrečių tinklo elementų ir susijusių 

priemonių bei jų naudojimo tokiomis 

aplinkybėmis, kai tai nedaro žalos 

naujovėms, pvz., itin didelio pralaidumo 

tinklams ir programine įranga 

imituojamiesiems tinklams, ir kai 

nacionalinė reguliavimo institucija mano, 

kad tokio prašymo atmetimas ar panašų 

poveikį turintis nepagrįstų sąlygų taikymas 

trukdytų atsirasti subalansuotos 

konkurencijos mažmeninei rinkai ir 

prieštarautų galutinio paslaugų gavėjo 

interesams. 

Or. en 

 

Pakeitimas   907 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 

institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais 

savaime nebūtų pasiekti 3 straipsnyje 

nustatyti tikslai, ji pagal 66 straipsnio 

nuostatas gali nustatyti reikalavimus 

operatoriams, kad jie tenkintų pagrįstus 

prašymus dėl prieigos prie konkrečių tinklo 

elementų ir susijusių priemonių bei jų 

naudojimo tokiomis aplinkybėmis, kai 

nacionalinė reguliavimo institucija mano, 

kad tokio prašymo atmetimas ar panašų 

poveikį turintis nepagrįstų sąlygų taikymas 

trukdytų atsirasti subalansuotos 

konkurencijos mažmeninei rinkai ir 

prieštarautų galutinio paslaugų gavėjo 

Nacionalinė reguliavimo institucija pagal 

66 straipsnio nuostatas gali nustatyti 

reikalavimus operatoriams, kad jie tenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

konkrečių tinklo elementų ir susijusių 

priemonių bei jų naudojimo tokiomis 

aplinkybėmis, kai nacionalinė reguliavimo 

institucija mano, kad tokio prašymo 

atmetimas ar panašų poveikį turintis 

nepagrįstų sąlygų taikymas trukdytų 

atsirasti subalansuotos konkurencijos 

mažmeninei rinkai ir prieštarautų galutinio 

paslaugų gavėjo interesams. 
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interesams. 

Or. en 

 

Pakeitimas   908 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 

institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais 

savaime nebūtų pasiekti 3 straipsnyje 

nustatyti tikslai, ji pagal 66 straipsnio 

nuostatas gali nustatyti reikalavimus 

operatoriams, kad jie tenkintų pagrįstus 

prašymus dėl prieigos prie konkrečių tinklo 

elementų ir susijusių priemonių bei jų 

naudojimo tokiomis aplinkybėmis, kai 

nacionalinė reguliavimo institucija mano, 

kad tokio prašymo atmetimas ar panašų 

poveikį turintis nepagrįstų sąlygų taikymas 

trukdytų atsirasti subalansuotos 

konkurencijos mažmeninei rinkai ir 

prieštarautų galutinio paslaugų gavėjo 

interesams. 

Nacionalinė reguliavimo institucija pagal 

66 straipsnio nuostatas gali nustatyti 

reikalavimus operatoriams, kad jie tenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

konkrečių tinklo elementų ir susijusių 

priemonių bei jų naudojimo tokiomis 

aplinkybėmis, kai nacionalinė reguliavimo 

institucija mano, kad tokio prašymo 

atmetimas ar panašų poveikį turintis 

nepagrįstų sąlygų taikymas trukdytų 

atsirasti subalansuotos konkurencijos 

mažmeninei rinkai ir prieštarautų galutinio 

paslaugų gavėjo interesams. 

Or. en 

 

Pakeitimas   909 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 

institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais 

savaime nebūtų pasiekti 3 straipsnyje 

nustatyti tikslai, ji pagal 66 straipsnio 

nuostatas gali nustatyti reikalavimus 

operatoriams, kad jie tenkintų pagrįstus 

Nacionalinė reguliavimo institucija pagal 

66 straipsnio nuostatas gali nustatyti 

reikalavimus operatoriams, kad jie tenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

konkrečių tinklo elementų ir susijusių 

priemonių bei jų naudojimo tokiomis 

aplinkybėmis, kai nacionalinė reguliavimo 
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prašymus dėl prieigos prie konkrečių tinklo 

elementų ir susijusių priemonių bei jų 

naudojimo tokiomis aplinkybėmis, kai 

nacionalinė reguliavimo institucija mano, 

kad tokio prašymo atmetimas ar panašų 

poveikį turintis nepagrįstų sąlygų taikymas 

trukdytų atsirasti subalansuotos 

konkurencijos mažmeninei rinkai ir 

prieštarautų galutinio paslaugų gavėjo 

interesams. 

institucija mano, kad tokio prašymo 

atmetimas ar panašų poveikį turintis 

nepagrįstų sąlygų taikymas trukdytų 

atsirasti ilgalaikei subalansuotai 

konkurencijai atitinkamose rinkose ir 

prieštarautų galutinio paslaugų gavėjo 

interesams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. In accordance with rule 104 of the rules 

of procedure, this amendment is necessary for pressing reasons related to the internal logic of 

the text 

 

Pakeitimas   910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 

institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais savaime 

nebūtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti 

tikslai, ji pagal 66 straipsnio nuostatas gali 

nustatyti reikalavimus operatoriams, kad 

jie tenkintų pagrįstus prašymus dėl prieigos 

prie konkrečių tinklo elementų ir susijusių 

priemonių bei jų naudojimo tokiomis 

aplinkybėmis, kai nacionalinė reguliavimo 

institucija mano, kad tokio prašymo 

atmetimas ar panašų poveikį turintis 

nepagrįstų sąlygų taikymas trukdytų 

atsirasti subalansuotos konkurencijos 

mažmeninei rinkai ir prieštarautų galutinio 

paslaugų gavėjo interesams. 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 

institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais savaime 

nebūtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti 

tikslai, ji pagal 66 straipsnio nuostatas gali 

nustatyti reikalavimus operatoriams, kad 

jie tenkintų pagrįstus prašymus dėl prieigos 

prie konkrečių tinklo elementų ir susijusių 

priemonių bei jų naudojimo tokiomis 

aplinkybėmis, kai nacionalinė reguliavimo 

institucija mano, kad tokio prašymo 

atmetimas ar panašų poveikį turintis 

nepagrįstų sąlygų taikymas trukdytų 

atsirasti subalansuotos konkurencijos 

mažmeninei ir didmeninei rinkai ir 

prieštarautų galutinio paslaugų gavėjo 
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interesams. 

Or. de 

Pagrindimas 

Reikia užtikrinti, kad subalansuota konkurencija būtų plėtojama visais lygmenimis, taip pat ir 

didmeninėje rinkoje. 

 

Pakeitimas   911 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 

institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais savaime 

nebūtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti 

tikslai, ji pagal 66 straipsnio nuostatas gali 

nustatyti reikalavimus operatoriams, kad 

jie tenkintų pagrįstus prašymus dėl prieigos 

prie konkrečių tinklo elementų ir susijusių 

priemonių bei jų naudojimo tokiomis 

aplinkybėmis, kai nacionalinė reguliavimo 

institucija mano, kad tokio prašymo 

atmetimas ar panašų poveikį turintis 

nepagrįstų sąlygų taikymas trukdytų 

atsirasti subalansuotos konkurencijos 

mažmeninei rinkai ir prieštarautų galutinio 

paslaugų gavėjo interesams. 

Tik jeigu nacionalinė reguliavimo 

institucija nusprendžia, kad pagal 70 

straipsnį nustatytais įpareigojimais nebūtų 

sprendžiamos atitinkamoje rinkoje 

nustatytos konkurencijos problemos, ji 

pagal 66 straipsnio nuostatas gali nustatyti 

reikalavimus operatoriams, kad jie tenkintų 

pagrįstus prašymus dėl prieigos prie 

konkrečių tinklo elementų ir susijusių 

priemonių bei jų naudojimo tokiomis 

aplinkybėmis, kai nacionalinė reguliavimo 

institucija mano, kad tokio prašymo 

atmetimas ar panašų poveikį turintis 

nepagrįstų sąlygų taikymas trukdytų 

atsirasti subalansuotos konkurencijos 

mažmeninei rinkai ir prieštarautų galutinio 

paslaugų gavėjo interesams. 

Or. en 

 

Pakeitimas   912 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Galima, inter alia, reikalauti, kad Nacionalinės reguliavimo institucijos gali, 
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operatoriai: inter alia, nustatyti, kad: 

Or. en 

 

Pakeitimas   913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Galima, inter alia, reikalauti, kad 

operatoriai: 

Galima reikalauti, kad operatoriai: 

Or. en 

 

Pakeitimas   914 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 

tinklo elementų ir (arba) priemonių, 

įskaitant prieigą prie arba šiuo metu 

neaktyvių tinklo elementų, arba fizinių 

elementų, ir (arba) aktyvią arba virtualią 

prieigą prie atsietos vietinės linijos; 

a) suteiktų trečiosioms šalims prieigą 

prie konkrečių ne fizinių tinklo elementų, 

įskaitant aktyvias paslaugas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   915 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 

a) suteiktų trečiosioms šalims prieigą 

prie konkrečių ne fizinių tinklo elementų, 
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tinklo elementų ir (arba) priemonių, 

įskaitant prieigą prie arba šiuo metu 

neaktyvių tinklo elementų, arba fizinių 

elementų, ir (arba) aktyvią arba virtualią 

prieigą prie atsietos vietinės linijos; 

įskaitant aktyvias paslaugas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   916 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 

tinklo elementų ir (arba) priemonių, 

įskaitant prieigą prie arba šiuo metu 

neaktyvių tinklo elementų, arba fizinių 

elementų, ir (arba) aktyvią arba virtualią 

prieigą prie atsietos vietinės linijos; 

a) suteiktų trečiosioms šalims prieigą 

prie konkrečių ne fizinių tinklo elementų, 

įskaitant aktyvias paslaugas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti pasyvios prieigos pirmenybę aktyvios prieigos gerinimo 

priemonių atžvilgiu. 

 

Pakeitimas   917 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 

tinklo elementų ir (arba) priemonių, 

įskaitant prieigą prie arba šiuo metu 

neaktyvių tinklo elementų, arba fizinių 

elementų, ir (arba) aktyvią arba virtualią 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 

ne fizinių tinklo elementų ir (arba) 

priemonių, įskaitant aktyvias paslaugas, 

teikiamas laikantis skaidrių ir 

reguliuojamų tarifų sąlygų, kurios bent 
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prieigą prie atsietos vietinės linijos; sudaro galimybes atgaminti reguliuojamo 

operatoriaus pasiūlytus mažmeninius 

tarifus; 

Or. en 

 

Pakeitimas   918 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 

tinklo elementų ir (arba) priemonių, 

įskaitant prieigą prie arba šiuo metu 

neaktyvių tinklo elementų, arba fizinių 

elementų, ir (arba) aktyvią arba virtualią 

prieigą prie atsietos vietinės linijos; 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie pavienio 

tinklo lygmens, kuriuo geriausiai galima 

spręsti mažmeniniu lygmeniu nustatytą 

problemą, įskaitant prieigą prie arba šiuo 

metu neaktyvių tinklo elementų (arba 

fizinių elementų) , arba aktyvią (arba 

virtualią) prieigą prie vietinės linijos; 

Or. en 

 

Pakeitimas   919 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 
tinklo elementų ir (arba) priemonių, 

įskaitant prieigą prie arba šiuo metu 

neaktyvių tinklo elementų, arba fizinių 

elementų, ir (arba) aktyvią arba virtualią 

prieigą prie atsietos vietinės linijos; 

a) nustatytų įpareigojimus dėl 

prieigos prie konkrečių ištisų fizinių tinklo 

elementų ir susijusių priemonių, įskaitant 

atsietą prieigą prie metalinės vietos linijos 

ir smulkesnės linijos, taip pat atsietą 

prieigą prie šviesolaidinių linijų ir 

šviesolaidinių baigiamųjų segmentų, ir jų 

naudojimo; 

Or. en 
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Pakeitimas   920 

Michał Boni 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 

tinklo elementų ir (arba) priemonių, 

įskaitant prieigą prie arba šiuo metu 

neaktyvių tinklo elementų, arba fizinių 

elementų, ir (arba) aktyvią arba virtualią 

prieigą prie atsietos vietinės linijos; 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 

tinklo elementų ir (arba) priemonių, 

įskaitant prieigą prie visų aktyvių tinklo 

elementų, ir (arba) virtualią prieigą prie 

atsietos vietinės linijos; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siūloma paaiškinti, kad 71 straipsnis taikomas tik aktyviems tinklo elementams, o 70 

straipsnyje aptariamas pasyvios infrastruktūros reguliavimas. 

 

Pakeitimas   921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 

tinklo elementų ir (arba) priemonių, 

įskaitant prieigą prie arba šiuo metu 

neaktyvių tinklo elementų, arba fizinių 

elementų, ir (arba) aktyvią arba virtualią 

prieigą prie atsietos vietinės linijos; 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 

tinklo elementų ir (arba) priemonių, 

įskaitant prieigą prie visų aktyvių tinklo 

elementų, ir (arba) virtualią prieigą prie 

atsietos vietinės linijos; 

Or. de 

 

Pakeitimas   922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 

tinklo elementų ir (arba) priemonių, 

įskaitant prieigą prie arba šiuo metu 

neaktyvių tinklo elementų, arba fizinių 

elementų, ir (arba) aktyvią arba virtualią 

prieigą prie atsietos vietinės linijos; 

a) atitinkamais atvejais suteiktų 

trečiosioms šalims prieigą prie konkrečių 

tinklo elementų ir (arba) priemonių, 

įskaitant prieigą prie aktyvių tinklo 

elementų, ir (arba) aktyvią arba virtualią 

prieigą prie atsietos vietinės linijos; 

Or. de 

Pagrindimas 

Siekiant skatinti tinklo plėtrą, nustatant prieigos reikalavimus pirmenybė turėtų būti teikiama 

prieigai prie pasyviosios arba inžinerinių infrastruktūros objektų. Tik jei to nepakanka tvariai 

konkurencijai mažmeniniu ir didmeniniu lygmeniu galutinių paslaugų gavėjų naudai skatinti, 

turėtų būti sudarytos galimybės aktyviai bendrai naudotis tinklo elementais. 

 

Pakeitimas   923 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) nustatytų įpareigojimus dalytis su 

trečiosiomis šalimis konkrečiais tinklo 

elementais, įskaitant bendrą prieigą prie 

metalinės vietinės linijos ir smulkesnės 

linijos, taip pat bendrą prieigą prie 

šviesolaidinių linijų ir šviesolaidinių 

baigiamųjų segmentų, įskaitant tankinimo 

pagal bangos ilgį būdą ir panašius bendro 

naudojimo sprendimus; 

Or. en 

 

Pakeitimas   924 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) sąžiningai derėtųsi su įmonėmis, 

prašančiomis prieigos; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   925 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) nenutrauktų prieigos prie 

priemonių, prie kurių prieiga jau suteikta; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   926 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) didmeniniu pagrindu teiktų 

trečiosioms šalims perpardavimui skirtas 

paslaugas; 

Or. en 

 

Pakeitimas   927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) didmeniniu pagrindu teiktų 

trečiosioms šalims perpardavimui skirtas 
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paslaugas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai naujas b punktas. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti pasyvios prieigos pirmenybę aktyvios 

prieigos gerinimo priemonių atžvilgiu. 

 

Pakeitimas   928 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) didmeniniu pagrindu teiktų 

trečiosioms šalims perpardavimui skirtas 

paslaugas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiais pakeitimais siekiama užtikrinti pasyvios prieigos pirmenybę aktyvios prieigos gerinimo 

priemonių atžvilgiu. Pagrindinė priežastis yra tai, kad aktyvūs produktai, nors yra svarbūs 

tam, kad operatoriai palypėtų investicijų hierarchijos laipteliais, nėra tinkami pakeisti 

pasyvią didmeninę prieigą vario ir šviesolaidiniuose tinkluose. 

 

Pakeitimas   929 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) didmeniniu pagrindu teiktų 

trečiosioms šalims perpardavimui skirtas 

paslaugas; 

Or. en 
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Pakeitimas   930 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) suteiktų atvirą prieigą prie 

techninių sąsajų, protokolų ar kitų 

pagrindinių technologijų, kurios yra 

būtinos paslaugų sąveikai ar virtualaus 

tinklo paslaugoms; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) suteiktų atvirą prieigą prie 

techninių sąsajų, protokolų ar kitų 

pagrindinių technologijų, kurios yra 

būtinos paslaugų sąveikai ar virtualaus 

tinklo paslaugoms; 

d) teikti atvirąją prieigą prie techninių 

sąsajų, protokolų ar kitų pagrindinių 

technologijų, kurios yra būtinos paslaugų 

sąveikumui; 

Or. en 

 

Pakeitimas   932 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) leistų naudotis bendra vieta ar 

kitaip bendrai naudotis įrenginiais; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas   933 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos f punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) teiktų nustatytas paslaugas, 

būtinas tiesioginio sujungimo paslaugų 

vartotojams sąveikumui užtikrinti, 

įskaitant įrenginius programine įranga 

imituojamiesiems tinklams ar 

tarptinkliniams ryšiams judriojo ryšio 

tinkluose; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos f punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) teiktų nustatytas paslaugas, būtinas 

tiesioginio sujungimo paslaugų 

vartotojams sąveikumui užtikrinti, 

įskaitant įrenginius programine įranga 

imituojamiesiems tinklams ar 
tarptinkliniams ryšiams judriojo ryšio 

tinkluose; 

f) teikti nustatytas paslaugas, būtinas 

ryšiui tarp galutinių paslaugų naudotojų 

užtikrinti, įskaitant įrenginius 

tarptinkliniams ryšiams judriojo ryšio 

tinkluose; 

Or. en 

 

Pakeitimas   935 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos g punktas 

 



AM\1122811LT.docx 61/179 PE602.952v01-00 

  LT 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) teiktų prieigą prie veiklos 

palaikymo sistemų ar panašių 

programinės įrangos sistemų, kurios 

būtinos užtikrinti sąžiningą konkurenciją 

teikiant paslaugas; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   936 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos h punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) sujungtų tinklus ar tinklų 

priemones; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   937 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) teiktų susijusių paslaugų, 

pavyzdžiui, tapatybės, vietos ir 

prisijungimo statuso nustatymo, prieigą. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   938 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinės reguliavimo institucijos gali 

tiems įpareigojimams nustatyti tam tikras 

sąlygas, susijusias su sąžiningumu, 

pagrįstumu ir savalaikiškumu. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   939 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą, ypač kai jos vertina, 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti , o 

jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje 

pačioje arba susijusioje didmeninėje 

rinkoje jau būtų pakankama nustatytai 

problemai mažmeniniu lygiu išspręsti. 

Vertinimas turėtų apimti esamus arba 

numatomus komercinės prieigos 

pasiūlymus, reguliuojamą prieigą pagal 

59 straipsnį arba esamą ar svarstomą 

reguliuojamą prieigą prie kitų didmeninių 

paslaugų produktų pagal šį straipsnį. Jos 

visų pirma atsižvelgia į šiuos veiksnius: 

2. Jos visų pirma atsižvelgia į šiuos 

veiksnius: 

Or. en 

Pagrindimas 

Prieš įsikišdamos į didmenines rinkas, nacionalinės reguliavimo institucijos privalėtų įrodyti, 

kad jų intervencija atitinka mažmeninio lygmens problemą. Skyrus dėmesį mažmeninėms 

rinkoms daugeliu atveju automatiškai būtų panaikintas didmeninių rinkų reguliavimas ir 

galiausiai atsirastų monopolija arba duopolija. Be to, konkurencija mažmeninėje srityje, kai 

visi mažmeninių paslaugų teikėjai priklauso nuo vieno didmeninio teikėjo, ilguoju laikotarpiu 
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nėra tvari ir tėra „netikra konkurencija“, lemianti didesnes kainas, todėl galėtų padidėti 

kainos ir sumažėti inovacijų mastas bei pasirinkimas galutiniams paslaugų gavėjams. 

Vien tik tai, kad esama „numatomo komercinės prieigos pasiūlymo“, neturėtų būti 

pakankamas pagrindas, kuriuo remiantis būtų reikalaujama susilaikyti nuo reguliavimo. Jei 

taip būtų, tai nepriėmus tokio pasiūlymo faktiškai atsirastų nereguliuojama monopolija (žr. ir 

EERRI Reguliuotojų valdybos nuomonę, BoR (16) 213, p. 7). 

 

Pakeitimas   940 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą, ypač kai jos vertina, 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti , o 

jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje 

pačioje arba susijusioje didmeninėje 

rinkoje jau būtų pakankama nustatytai 

problemai mažmeniniu lygiu išspręsti. 

Vertinimas turėtų apimti esamus arba 

numatomus komercinės prieigos 

pasiūlymus, reguliuojamą prieigą pagal 

59 straipsnį arba esamą ar svarstomą 

reguliuojamą prieigą prie kitų didmeninių 

paslaugų produktų pagal šį straipsnį. Jos 
visų pirma atsižvelgia į šiuos veiksnius: 

2. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į šiuos 

veiksnius: 

Or. en 

Pagrindimas 

Skyrus dėmesį mažmeninėms rinkoms daugeliu atveju automatiškai būtų panaikintas 

didmeninių rinkų reguliavimas. Be to, vien tik tai, kad esama „numatomo komercinės prieigos 

pasiūlymo“, neturėtų būti pakankamas pagrindas, kuriuo remiantis būtų reikalaujama 

susilaikyti nuo reguliavimo. 

 

Pakeitimas   941 

Pavel Telička 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą, ypač kai jos vertina, 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti , o 

jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje 

pačioje arba susijusioje didmeninėje 

rinkoje jau būtų pakankama nustatytai 

problemai mažmeniniu lygiu išspręsti. 

Vertinimas turėtų apimti esamus arba 

numatomus komercinės prieigos 

pasiūlymus, reguliuojamą prieigą pagal 

59 straipsnį arba esamą ar svarstomą 

reguliuojamą prieigą prie kitų didmeninių 

paslaugų produktų pagal šį straipsnį. Jos 
visų pirma atsižvelgia į šiuos veiksnius: 

2. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į šiuos 

veiksnius: 

Or. en 

 

Pakeitimas   942 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą, ypač kai jos vertina, 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti , o 

jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje 

pačioje arba susijusioje didmeninėje 

rinkoje jau būtų pakankama nustatytai 

problemai mažmeniniu lygiu išspręsti. 

Vertinimas turėtų apimti esamus arba 

2. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į šiuos 

veiksnius: 
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numatomus komercinės prieigos 

pasiūlymus, reguliuojamą prieigą pagal 

59 straipsnį arba esamą ar svarstomą 

reguliuojamą prieigą prie kitų didmeninių 

paslaugų produktų pagal šį straipsnį. Jos 
visų pirma atsižvelgia į šiuos veiksnius: 

Or. en 

 

Pakeitimas   943 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą, ypač kai jos vertina, 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti , o 

jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje 

pačioje arba susijusioje didmeninėje 

rinkoje jau būtų pakankama nustatytai 

problemai mažmeniniu lygiu išspręsti. 

Vertinimas turėtų apimti esamus arba 

numatomus komercinės prieigos 

pasiūlymus, reguliuojamą prieigą pagal 

59 straipsnį arba esamą ar svarstomą 

reguliuojamą prieigą prie kitų didmeninių 

paslaugų produktų pagal šį straipsnį. Jos 

visų pirma atsižvelgia į šiuos veiksnius: 

2. Jos visų pirma atsižvelgia į šiuos 

veiksnius: a) techninį ir ekonominį 

tikslingumą naudoti ar įrengti 

alternatyvias priemones atsižvelgiant į 

rinkos plėtrą ir konkretaus sujungimo ir 

(arba) prieigos pobūdį ir tipą, be kita ko, į 

kitų pirminės prieigos produktų, 

pavyzdžiui, prieigos prie kanalų, 

patikimumą; 

b) technologijų raidą, darančią poveikį 

tinklo struktūrai ir valdymui; 

cb) esamų pajėgumų galimybes teikti 

prašomą prieigą; 

dc) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų 

vykdymu; 

ed) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui; 

fe) prireikus atitinkamas intelektinės 

nuosavybės teises; 

g) visos Europos paslaugų teikimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   944 
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José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą, ypač kai jos vertina, 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti , o 

jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje pačioje 

arba susijusioje didmeninėje rinkoje jau 

būtų pakankama nustatytai problemai 

mažmeniniu lygiu išspręsti. Vertinimas 

turėtų apimti esamus arba numatomus 

komercinės prieigos pasiūlymus, 

reguliuojamą prieigą pagal 59 straipsnį 

arba esamą ar svarstomą reguliuojamą 

prieigą prie kitų didmeninių paslaugų 

produktų pagal šį straipsnį. Jos visų pirma 

atsižvelgia į šiuos veiksnius: 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą , ypač kai jos vertina, 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti, o 

jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje pačioje 

arba susijusioje didmeninėje rinkoje jau 

būtų pakankama nustatytai problemai 

mažmeniniu lygiu išspręsti. Vertinimas 

turėtų apimti esamus arba numatomus 

komercinės prieigos pasiūlymus, 

reguliuojamą prieigą pagal 59 straipsnį 

arba esamą ar svarstomą reguliuojamą 

prieigą prie kitų didmeninių paslaugų 

produktų pagal šį straipsnį, tačiau 

prireikus turėtų būti pritaikytas taip, kad 

atspindėtų didelius rinkos pokyčius. Jos 

visų pirma atsižvelgia į šiuos veiksnius: 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į didelius rinkos pokyčius. 

 

Pakeitimas   945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies įžanginė pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą, ypač kai jos vertina, 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti , o 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą , ypač kai jos vertina , 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti , o 
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jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje pačioje 

arba susijusioje didmeninėje rinkoje jau 

būtų pakankama nustatytai problemai 

mažmeniniu lygiu išspręsti. Vertinimas 

turėtų apimti esamus arba numatomus 

komercinės prieigos pasiūlymus, 

reguliuojamą prieigą pagal 59 straipsnį 

arba esamą ar svarstomą reguliuojamą 

prieigą prie kitų didmeninių paslaugų 

produktų pagal šį straipsnį. Jos visų pirma 

atsižvelgia į šiuos veiksnius: 

jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje pačioje 

arba susijusioje didmeninėje rinkoje jau 

būtų pakankama nustatytai problemai 

mažmeniniu lygiu išspręsti. Vertinimas 

turėtų apimti esamus komercinės prieigos 

pasiūlymus, reguliuojamą prieigą pagal 59 

straipsnį arba esamą reguliuojamą prieigą 

prie kitų didmeninių paslaugų produktų 

pagal šį straipsnį. Siekiant atsižvelgti į 

esminius rinkos pokyčius turėtų būti 

įmanoma bet kuriuo metu pakeisti 

vertinimą. Jos visų pirma atsižvelgia į 

šiuos veiksnius: 

Or. de 

 

Pakeitimas   946 

Michał Boni 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą, ypač kai jos vertina, 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti , o 

jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje pačioje 

arba susijusioje didmeninėje rinkoje jau 

būtų pakankama nustatytai problemai 

mažmeniniu lygiu išspręsti. Vertinimas 

turėtų apimti esamus arba numatomus 

komercinės prieigos pasiūlymus, 

reguliuojamą prieigą pagal 59 straipsnį 

arba esamą ar svarstomą reguliuojamą 

prieigą prie kitų didmeninių paslaugų 

produktų pagal šį straipsnį. Jos visų pirma 

atsižvelgia į šiuos veiksnius: 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą , ypač kai jos vertina, 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti, o 

jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje pačioje 

arba susijusioje didmeninėje rinkoje jau 

būtų pakankama nustatytai problemai 

mažmeniniu lygiu išspręsti. Vertinimas 

turėtų apimti esamus komercinės prieigos 

pasiūlymus, reguliuojamą prieigą pagal 59 

straipsnį arba esamą reguliuojamą prieigą 

prie kitų didmeninių paslaugų produktų 

pagal šį straipsnį, tačiau bet kuriuo metu 

turėtų būti pritaikomas taip, kad 

atspindėtų didelius rinkos pokyčius. Jos 

visų pirma atsižvelgia į šiuos veiksnius: 

Or. en 
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Pagrindimas 

71 straipsnyje nustatoma, kad nacionalinės reguliavimo institucijos į savo vertinimą turėtų 

įtraukti esamus ar numatomus komercinės prieigos pasiūlymus ir esamą ar svarstomą 

reguliuojamą prieigą. Tačiau įtraukiant numatomus pasiūlymus ir svarstomą prieigą mažėja 

nuspėjamumas ir teisinis tikrumas elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjams. Taigi turėtų 

būti atsižvelgiama tik š esamus komercinės prieigos pasiūlymus ar reguliuojamą prieigą. Be 

to, šia nuostata turėtų būti aiškiai nustatoma, kad toks vertinimas visada turėtų atspindėti 

didelius rinkos pokyčius tam, kad nesusiklostytų padėtis, kai taikomi nebepagrįsti 

įpareigojimai. 

 

Pakeitimas   947 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą, ypač kai jos vertina, 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti , o 

jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje pačioje 

arba susijusioje didmeninėje rinkoje jau 

būtų pakankama nustatytai problemai 

mažmeniniu lygiu išspręsti. Vertinimas 

turėtų apimti esamus arba numatomus 

komercinės prieigos pasiūlymus, 

reguliuojamą prieigą pagal 59 straipsnį 

arba esamą ar svarstomą reguliuojamą 

prieigą prie kitų didmeninių paslaugų 

produktų pagal šį straipsnį. Jos visų pirma 

atsižvelgia į šiuos veiksnius: 

2. Kai nacionalinės reguliavimo 

institucijos svarsto 1 dalyje nurodytų 

galimų konkrečių įpareigojimų nustatymo 

tinkamumą , ypač kai jos vertina, 

laikydamosi proporcingumo principo, ar 

tokie įpareigojimai turėtų būti nustatyti, o 

jei taip, kaip jie turėtų būti nustatyti, jos 

analizuoja, ar kitų formų prieiga prie 

didmeninių paslaugų produktų toje pačioje 

arba susijusioje didmeninėje rinkoje jau 

būtų pakankama nustatytai problemai 

atitinkamose rinkose išspręsti. Vertinimas 

turėtų apimti esamus arba numatomus 

komercinės prieigos pasiūlymus, 

reguliuojamą prieigą pagal 59 straipsnį 

arba esamą ar svarstomą reguliuojamą 

prieigą prie kitų didmeninių paslaugų 

produktų pagal šį straipsnį. Jos visų pirma 

atsižvelgia į šiuos veiksnius: 

Or. en 

Pagrindimas 

Dažnai keletas mažmeninių rinkų yra susijusios su viena didesne didmenine rinka, jos gali 

kisti greičiau ir įvairiais būdais, o atitinkamoje didmeninėje rinkoje išlieka kliūtys patekti į 

rinką, todėl netinka skirti dėmesį vien tik mažmeninei rinkai, jį turėtų pakeisti ilgalaikė tvari 

konkurencija atitinkamose rinkose. Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnyje, šis 

pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 
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Pakeitimas   948 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) techninį ir ekonominį tikslingumą 

naudoti ar įrengti alternatyvias priemones 

atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir konkretaus 

sujungimo ir (arba) prieigos pobūdį ir 

tipą, be kita ko, į kitų pirminės prieigos 

produktų, pavyzdžiui, kanalų prieigos, 

patikimumą; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   949 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) numatomą technologijų raidą, 

darančią poveikį tinklo struktūrai ir 

valdymui; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   950 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) numatomą technologijų raidą, 

darančią poveikį tinklo struktūrai ir 

valdymui; 

b) technologijų raidą, darančią poveikį 

tinklo struktūrai ir valdymui; 
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Or. en 

 

Pakeitimas   951 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) numatomą technologijų raidą, 

darančią poveikį tinklo struktūrai ir 

valdymui; 

b) technologijų raidą, darančią poveikį 

tinklo struktūrai ir valdymui; 

Or. en 

 

Pakeitimas   952 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) poreikį užtikrinti technologinį 

neutralumą, kuris sudarytų sąlygas 

prieigą gauti norintiems subjektams kurti 

ir valdyti savo tinklą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Nedarydami poveikio didelę įtaką rinkoje turinčių operatorių laisvei kurti savo tinklų 

architektūrą, reguliuotojai turėtų užtikrinti, kad prieigos gerinimo priemonės būtų 

perspektyvios, t. y. suteikti paskatų kurti atvirą ir lanksčią tinklo architektūrą, kuri sudarytų 

sąlygas priimti mažiau apsunkinančias ir ne tokias sudėtingas prieigos gerinimo priemones. 

 

Pakeitimas   953 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) esamų pajėgumų galimybes teikti 

prašomą prieigą; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   954 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų 

vykdymu, ypatingą dėmesį skiriant 

investicijoms į itin didelio pralaidumo 

tinklus ir susijusiai rizikai; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   955 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų vykdymu, 

ypatingą dėmesį skiriant investicijoms į 

itin didelio pralaidumo tinklus ir 

susijusiai rizikai; 

d) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų vykdymu; 

Or. en 

 

Pakeitimas   956 
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Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų vykdymu, 

ypatingą dėmesį skiriant investicijoms į 

itin didelio pralaidumo tinklus ir 

susijusiai rizikai; 

d) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų vykdymu; 

Or. en 

 

Pakeitimas   957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų vykdymu, 

ypatingą dėmesį skiriant investicijoms į 

itin didelio pralaidumo tinklus ir 

susijusiai rizikai; 

d) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų vykdymu; 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtina siekiant, kad virtualūs produktai nebūtų laikomi pasyvios prieigos produktų 

pakaitalais (užuot juos laikius papildomais produktais). 

 

Pakeitimas   958 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų vykdymu, 

ypatingą dėmesį skiriant investicijoms į 

itin didelio pralaidumo tinklus ir 

susijusiai rizikai; 

d) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų vykdymu, 

ypatingą dėmesį skiriant investicijoms; 

Or. en 

 

Pakeitimas   959 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui ir tvariai 

konkurencijai, grindžiamai bendromis 

investicijomis į tinklus; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui ir tvariai 

konkurencijai, grindžiamai bendromis 

investicijomis į tinklus; 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui ir tvariai 

konkurencijai, pvz., grindžiamai bendromis 

investicijomis į tinklus, ir kitiems 

naujoviškiems komerciniams verslo 

modeliams; 
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Or. en 

 

Pakeitimas   961 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui ir tvariai 

konkurencijai, grindžiamai bendromis 

investicijomis į tinklus; 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui ir tvariai 

konkurencijai, grindžiamai, be kita ko, 

naujoviškais komerciniais verslo 

modeliais, pvz., bendromis investicijomis į 

tinklus; 

Or. en 

Pagrindimas 

166 konstatuojamojoje dalyje atkreipiamas dėmesys į būtinybę atsižvelgti į naujai sudarytus 

savanoriškus operatorių susitarimus siekiant suteikti reguliavimo lankstumo. Konkretus 

pavyzdys yra bendras investavimas, tačiau jis ne vienintelis. 

 

Pakeitimas   962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui ir tvariai 

konkurencijai, grindžiamai bendromis 

investicijomis į tinklus; 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui; 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtina, nes kai kurie bendrų investicijų modeliai gali lemti rinkoje neveiksmingą 

konkurenciją. 
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Pakeitimas   963 

Pavel Telička 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui ir tvariai 

konkurencijai, grindžiamai bendromis 

investicijomis į tinklus; 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui; 

Or. en 

 

Pakeitimas   964 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui ir tvariai 

konkurencijai, grindžiamai bendromis 

investicijomis į tinklus; 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui; 

Or. en 

 

Pakeitimas   965 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 
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poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui ir tvariai 

konkurencijai, grindžiamai bendromis 

investicijomis į tinklus; 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui; 

Or. en 

Pagrindimas 

Susiję su bendrų investicijų modeliais: kai kurie iš jų gali lemti rinkoje neveiksmingą 

konkurenciją. Komisijos pasiūlymo IV priede yra kriterijai ir sąlygos, kuriais remiantis turėtų 

būti vertinami bendro investavimo pasiūlymai (atitikties jiems atveju bendrai investuojant 

būtų galima veiksmingai pasinaudoti reguliavimo nuostatų netaikymu). Tačiau jie neužtikrina 

pakankamos konkurencijos apsaugos, kad būtų galima nereguliuoti didelės įtakos rinkoje. 

Taip pat derėtų atsižvelgti į tai, kad bendros investicijos dėl savo pobūdžio gali lemti 

suderintą elgesį, dėl kurio, savo ruožtu, gali atsirasti konkurencijai žalingų rezultatų. 

Galiausiai, dėl to sumažėjusi konkurencija gali lemti didesnes kainas ir mažesnį inovacijų 

mastą bei mažesnį pasirinkimą galutiniams paslaugų gavėjams. EERRI Reguliuotojų valdybos 

nuomonėje (BoR (16) 213, p. 7) pripažįstama, kad esama rizikos, jog, stengiantis paskatinti 

investicijas susilaikant nuo reglamentavimo, Komisijos pasiūlymais galėtų būti pakenkta 

konkurencijai, o tai, savo ruožtu, paveiktų efektyvų ciklą, kai investicijos priklauso nuo 

konkurencijos ir paklausos. Taigi Komisijos pasiūlymai pakenktų jos pačios pagrindiniam 

tikslui išplėtoti didelės spartos ryšį. 

 

Pakeitimas   966 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui ir tvariai 

konkurencijai, grindžiamai bendromis 

investicijomis į tinklus; 

e) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui; 

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   967 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies f punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) prireikus atitinkamas intelektinės 

nuosavybės teises; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   968 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies g punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) visos Europos paslaugų teikimą. Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   969 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ga) į tai, ar visi vartotojai Europoje, 

nepriklausomai nuo jų gyvenamosios 

vietos, turi platų fiksuotosios ir judriosios 

prieigos paslaugų pasiūlymų ir teikėjų 

pasirinkimą; 

Or. en 
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Pakeitimas   970 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 gb) demokratinės visuomenės 

skaitmeniniame amžiuje vystymąsi, 

užtikrinantį galimybes laisvai susipažinti 

su informacija ir saviraiškos laisvę 

visiems Europos piliečiams; 

Or. en 

 

Pakeitimas   971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Siekdamos užtikrinti ilgalaikius 

galutinių paslaugų gavėjų interesus, 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

turėtų daugiau dėmesio skirti palankesnių 

sąlygų visų operatorių investicijoms į 

tinklus sudarymui. Reguliavimas neturėtų 

kenkti naujovių plėtrai, ypač itin didelio 

pralaidumo tinklams, programinio 

valdymo tinklams ir tinklo funkcijų 

virtualizavimui. Tik tais atvejais, kai tikrai 

būtina išsaugoti konkurenciją ir nėra 

alternatyvių prieigos galimybių, įskaitant 

komerciniais susitarimais grindžiamą 

prieigą, turėtų būti ir toliau tinkamai ir 

proporcingai reguliuojama, t. y. pavieniu 

tinklo lygmeniu. Reguliuojama prieiga 

įvairiais tinklo lygmenimis nulėmė 

bereikalingai didelį sudėtingumą turint 

mintyje reguliuojamų didmeninių 

produktų derėjimą skirtingais tinklo 

lygmenimis ir nepagrįstai riboja 

lankstumą ir komercinę laisvę 

dinamiškoje telekomunikacijų rinkos 
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aplinkoje. Suteikiant prieigą tik prie 

pavienio tinklo lygmens, kuriuo geriausiai 

sprendžiama mažmeniniu lygmeniu 

nustatyta problema, bus gerokai 

sumažintos reguliavimo sąnaudos ir 

rinkos dalyvių galimybės žongliruoti 

reguliavimu, taigi bus pasiekti 

veiksmingesni ir tinkamesni rezultatai. 

Šiuo klausimu nacionalinės reguliavimo 

institucijos turėtų įvertinti, kokia prieiga – 

aktyvi ar pasyvi – tinkamesnė atsižvelgiant 

į nacionalines ar vietos sąlygas. Kadangi 

atsiejimas žalingas investicijoms į tinklus, 

nes sudaromos galimybės atsirinkti 

pelningiausius klientus už vidutinę kainą, 

nebeturėtų būti taikomas įpareigojimas 

teikti atsietą prieigą, nes tai kenkia 

investicijų modeliams, grindžiamiems 

produkto ir kainos diferenciacija.  

Or. en 

 

Pakeitimas   972 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

71 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Taikydamos operatoriui 

įpareigojimus teikti prieigą pagal šio 

straipsnio nuostatas, nacionalinės 

reguliavimo institucijos gali nustatyti 

technines ar eksploatacines sąlygas, kurių 

tokios prieigos teikėjas ir (arba) gavėjas 

privalo laikytis, kai būtina užtikrinti 

normalų tinklo darbą. Įpareigojimai 

laikytis specialių techninių standartų arba 

specifikacijų turi atitikti pagal 39 straipsnį 

nustatytus standartus ir specifikacijas. 

3. Tai vyksta nedarant poveikio tam, 

kad nacionalinės reguliavimo institucijos 

taip pat apsvarstytų galimybę nustatyti 

kiekvieną iš šių reikalavimų operatoriui 
pagal 72 straipsnį.  

Or. en 

 

Pakeitimas   973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

72 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinė reguliavimo institucija pagal 

66 straipsnio nuostatas gali nustatyti 

įpareigojimus, susijusius su sąnaudų 

padengimu ir kainų kontrole, įskaitant 

reikalavimus, kad kainos būtų pagrįstos 

sąnaudomis, ir reikalavimus dėl sąnaudų 

apskaitos sistemų, reikalavimus, susijusius 

su konkrečiu sujungimo ir (arba) prieigos 

rūšimi , kai rinkos tyrimas rodo, kad 

veiksmingos konkurencijos nebuvimas 

reiškia, jog atitinkamas operatorius gali 

išlaikyti pernelyg dideles kainas ar daryti 
kainų spaudimą, tuo darant žalą 

galutiniams paslaugų gavėjams. 

Nacionalinė reguliavimo institucija pagal 

66 straipsnio nuostatas gali nustatyti 

įpareigojimus, susijusius su sąnaudų 

padengimu ir kainų kontrole, įskaitant 

reikalavimus dėl sąnaudų apskaitos 

sistemų, reikalavimus, susijusius su 

konkrečia sujungimo ir (arba) prieigos 

rūšimi , kai rinkos tyrimas rodo, kad nėra 

veiksmingos konkurencijos. Nacionalinė 

reguliavimo institucija gali įvesti tik tokią 

kainų kontrolę, kuri užtikrintų teisingas ir 

pagrįstas kainas ir nedarytų neigiamos 

įtakos investicijoms. Taikant kainų 

kontrolę turi būti vykdomos visos šios 

sąlygos: 

a) kainų kontrolė užtikrina, kad bus 

padengtos visos investicijos, susijusios su 

naujų tinklų diegimu, ir visapusiškai 

atsižvelgia į riziką, susijusią su šiomis 

investicijomis;  

b) dėl kainų kontrolės nesusidaro padėtis, 

kai investuojantis operatorius atsiduria 

nepalankioje padėtyje, palyginti su 

neinvestuojančiais operatoriais, arba 

padėtis, kuriai esant apskritai nebūtų 

buvę investuota; 
c) vykdant kainų kontrolę siekiama, kad 

prieigą gauti norinčių subjektų pelno 

dydis nebūtų nepagrįstas ir žalingas 

investuojančiam operatoriui, ir atspindimi 

įvairių prieigą gauti norinčių subjektų 

prisiimtos rizikos skirtumai.  

Or. en 

 

Pakeitimas   974 

Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

72 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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Siekdamos nustatyti, ar kainų kontrolės 

įpareigojimai būtų tinkami, nacionalinės 

reguliavimo institucijos atsižvelgia į 

ilgalaikius galutinių paslaugų gavėjų 

interesus, susijusius su kitos kartos tinklų, 

visų pirma itin didelio pralaidumo tinklų, 

diegimu ir pateikimu. Siekdamos skatinti 

operatorių investuoti, taip pat į naujos 

kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į 

operatoriaus investicijas. Jeigu 

nacionalinės reguliavimo institucijos mano, 

kad kainų kontrolė yra tinkama priemonė, 

jos sudaro sąlygas operatoriui gauti tam 

tikrą pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos 

normą, atsižvelgiant į bet kokią konkrečią 

tam tikram naujų investicijų į tinklus 

projektui būdingą riziką. 

Siekdamos skatinti operatorių investuoti, 

taip pat į naujos kartos tinklus, 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

atsižvelgia į operatoriaus investicijas. Jeigu 

nacionalinės reguliavimo institucijos mano, 

kad kainų kontrolė yra tinkama priemonė, 

jos sudaro sąlygas operatoriui gauti tam 

tikrą pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos 

normą, atsižvelgiant į bet kokią konkrečią 

tam tikram naujų investicijų į tinklus 

projektui būdingą riziką. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kainų pagrindimo sąnaudomis ir ekonominio atkartojamumo principai turėtų nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms sudaryti sąlygas užtikrinti žemas kainas vartotojams. 

 

Pakeitimas   975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

72 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekdamos nustatyti, ar kainų kontrolės 

įpareigojimai būtų tinkami, nacionalinės 

reguliavimo institucijos atsižvelgia į 

ilgalaikius galutinių paslaugų gavėjų 

interesus, susijusius su kitos kartos tinklų, 

visų pirma itin didelio pralaidumo tinklų, 

diegimu ir pateikimu. Siekdamos skatinti 

operatorių investuoti, taip pat į naujos 

kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į 

operatoriaus investicijas. Jeigu 

nacionalinės reguliavimo institucijos mano, 

kad kainų kontrolė yra tinkama priemonė, 

jos sudaro sąlygas operatoriui gauti tam 

tikrą pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos 

Siekdamos skatinti operatorių investuoti, 

taip pat į naujos kartos tinklus, 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

atsižvelgia į operatoriaus investicijas. Jeigu 

nacionalinės reguliavimo institucijos mano, 

kad kainų kontrolė yra tinkama priemonė, 

jos sudaro sąlygas operatoriui gauti tam 

tikrą pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos 

normą, atsižvelgiant į bet kokią konkrečią 

tam tikram naujų investicijų į tinklus 

projektui būdingą riziką. 
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normą, atsižvelgiant į bet kokią konkrečią 

tam tikram naujų investicijų į tinklus 

projektui būdingą riziką. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama, kad kainų pagrindimas sąnaudomis nebūtų išbrauktas ir pakeistas 

ekonominio atkartojimo bandymais, nes šie bandymai negali pakeisti kainų kontrolės. 

 

Pakeitimas   976 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

72 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekdamos nustatyti, ar kainų kontrolės 

įpareigojimai būtų tinkami, nacionalinės 

reguliavimo institucijos atsižvelgia į 

ilgalaikius galutinių paslaugų gavėjų 

interesus, susijusius su kitos kartos tinklų, 

visų pirma itin didelio pralaidumo tinklų, 

diegimu ir pateikimu. Siekdamos skatinti 

operatorių investuoti, taip pat į naujos 

kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į 

operatoriaus investicijas. Jeigu 

nacionalinės reguliavimo institucijos mano, 

kad kainų kontrolė yra tinkama priemonė, 

jos sudaro sąlygas operatoriui gauti tam 

tikrą pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos 

normą, atsižvelgiant į bet kokią konkrečią 

tam tikram naujų investicijų į tinklus 

projektui būdingą riziką. 

Siekdamos skatinti operatorių investuoti, 

taip pat į naujos kartos tinklus, 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

atsižvelgia į operatoriaus investicijas. Jeigu 

nacionalinės reguliavimo institucijos mano, 

kad kainų kontrolė yra tinkama priemonė, 

jos sudaro sąlygas operatoriui gauti tam 

tikrą pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos 

normą, atsižvelgiant į bet kokią konkrečią 

tam tikram naujų investicijų į tinklus 

projektui būdingą riziką. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kainų kontrolė yra esminis prieigos reguliavimo elementas ir neturėtų priklausyti nuo jokių 

kitų kriterijų. 
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Pakeitimas   977 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

72 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekdamos nustatyti, ar kainų kontrolės 

įpareigojimai būtų tinkami, nacionalinės 

reguliavimo institucijos atsižvelgia į 

ilgalaikius galutinių paslaugų gavėjų 

interesus, susijusius su kitos kartos tinklų, 

visų pirma itin didelio pralaidumo tinklų, 

diegimu ir pateikimu. Siekdamos skatinti 

operatorių investuoti, taip pat į naujos 

kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į 

operatoriaus investicijas. Jeigu 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

mano, kad kainų kontrolė yra tinkama 

priemonė, jos sudaro sąlygas operatoriui 

gauti tam tikrą pagrįstą panaudoto 

kapitalo grąžos normą, atsižvelgiant į bet 

kokią konkrečią tam tikram naujų 

investicijų į tinklus projektui būdingą 

riziką. 

Siekdamos nustatyti, ar kainų kontrolės 

įpareigojimai būtų tinkami, nacionalinės 

reguliavimo institucijos atsižvelgia į 

ilgalaikius galutinių paslaugų gavėjų 

interesus, susijusius su kitos kartos tinklų, 

visų pirma itin didelio pralaidumo tinklų, 

diegimu ir pateikimu. Siekdamos skatinti 

operatorių investuoti, taip pat į naujos 

kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į 

operatoriaus investicijas. 

Or. en 

Pagrindimas 

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

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   978 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

72 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekdamos nustatyti, ar kainų kontrolės 

įpareigojimai būtų tinkami, nacionalinės 

reguliavimo institucijos atsižvelgia į 

ilgalaikius galutinių paslaugų gavėjų 

interesus, susijusius su kitos kartos tinklų, 

visų pirma itin didelio pralaidumo tinklų, 

Siekdamos nustatyti, ar kainų kontrolės 

įpareigojimai būtų tinkami, nacionalinės 

reguliavimo institucijos atsižvelgia į 

ilgalaikius galutinių paslaugų gavėjų 

interesus, susijusius su investicijomis į 

naujos kartos tinklus, jų diegimu ir 
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diegimu ir pateikimu. Siekdamos skatinti 

operatorių investuoti, taip pat į naujos 

kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos visų pirma atsižvelgia į 

operatoriaus investicijas. Jeigu 

nacionalinės reguliavimo institucijos mano, 

kad kainų kontrolė yra tinkama priemonė, 

jos sudaro sąlygas operatoriui gauti tam 

tikrą pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos 

normą, atsižvelgiant į bet kokią konkrečią 

tam tikram naujų investicijų į tinklus 

projektui būdingą riziką. 

pateikimu. Siekdamos skatinti operatorių 

investuoti, taip pat į naujos kartos tinklus, 

nacionalinės reguliavimo institucijos visų 

pirma atsižvelgia į operatoriaus 

investicijas. Jeigu nacionalinės reguliavimo 

institucijos mano, kad kainų kontrolė yra 

tinkama priemonė, jos sudaro sąlygas 

operatoriui gauti tam tikrą pagrįstą 

panaudoto kapitalo grąžos normą, 

atsižvelgiant į bet kokią konkrečią tam 

tikram naujų investicijų į tinklus projektui 

būdingą riziką. 

Or. en 

 

Pakeitimas   979 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

72 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

nenustato ir neišlaiko įpareigojimų pagal 

šį straipsnį, jeigu jos nustatė, kad 

egzistuoja įrodomas mažmeninės kainos 

apribojimas ir kad bet kokiais pagal 67–

71 straipsnius nustatytais įpareigojimais, 

įskaitant visų pirma pagal 68 straipsnį 

nustatytą įpareigojimą atlikti ekonominio 

atkartojimo bandymą, užtikrinama 

veiksminga ir nediskriminacinė prieiga. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

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

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   980 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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72 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

nenustato ir neišlaiko įpareigojimų pagal 

šį straipsnį, jeigu jos nustatė, kad 

egzistuoja įrodomas mažmeninės kainos 

apribojimas ir kad bet kokiais pagal 67–

71 straipsnius nustatytais įpareigojimais, 

įskaitant visų pirma pagal 68 straipsnį 

nustatytą įpareigojimą atlikti ekonominio 

atkartojimo bandymą, užtikrinama 

veiksminga ir nediskriminacinė prieiga. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesfulsuccessful 

in connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 

Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Pakeitimas   981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

72 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

nenustato ir neišlaiko įpareigojimų pagal 

šį straipsnį, jeigu jos nustatė, kad 

egzistuoja įrodomas mažmeninės kainos 

apribojimas ir kad bet kokiais pagal 67–

71 straipsnius nustatytais įpareigojimais, 

įskaitant visų pirma pagal 68 straipsnį 

nustatytą įpareigojimą atlikti ekonominio 

atkartojimo bandymą, užtikrinama 

Išbraukta. 
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veiksminga ir nediskriminacinė prieiga. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama, kad kainų pagrindimas sąnaudomis nebūtų išbrauktas ir pakeistas 

ekonominio atkartojimo bandymais, nes šie bandymai negali pakeisti kainų kontrolės. 

 

Pakeitimas   982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

72 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

nenustato ir neišlaiko įpareigojimų pagal šį 

straipsnį, jeigu jos nustatė, kad egzistuoja 

įrodomas mažmeninės kainos apribojimas 

ir kad bet kokiais pagal 67–71 straipsnius 

nustatytais įpareigojimais, įskaitant visų 

pirma pagal 68 straipsnį nustatytą 

įpareigojimą atlikti ekonominio 

atkartojimo bandymą, užtikrinama 

veiksminga ir nediskriminacinė prieiga. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

nenustato ir neišlaiko įpareigojimų pagal šį 

straipsnį, jeigu tai nauji tinklo elementai ir 

tinklo plėtojimas prisidės prie itin didelio 

pralaidumo tinklų diegimo, ir jeigu jos 

nustatė, kad egzistuoja įrodomas 

mažmeninės kainos apribojimas ir kad bet 

kokiais pagal 67–71 straipsnius nustatytais 

įpareigojimais, įskaitant visų pirma pagal 

68 straipsnį nustatytą įpareigojimą atlikti 

ekonominio atkartojimo bandymą, 

užtikrinama veiksminga prieiga. 

Or. en 

 

Pakeitimas   983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

72 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Kai operatorius įpareigojamas 

kainas pagrįsti sąnaudomis, prievolė 

įrodyti, kad kainos nustatytos pagal 

sąnaudas ir pagrįstą investicijų grąžos 

normą, tenka atitinkamam operatoriui. 

Siekdama apskaičiuoti veiksmingų 

paslaugų teikimo sąnaudas, nacionalinė 

Išbraukta. 
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reguliavimo institucija gali taikyti 

sąnaudų apskaitos metodus 

nepriklausomai nuo įmonės taikomų 

metodų. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos gali reikalauti, kad 

operatorius visiškai pagrįstų savo kainas, 

ir prireikus gali reikalauti kainas 

koreguoti. 

Or. en 

 

Pakeitimas   984 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

72 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 72a straipsnis  

 Kiti su prieiga susiję įpareigojimai 

 1. Nacionalinė reguliavimo institucija 

 pagal 66 straipsnio nuostatas gali 

nustatyti, kad: 

 a) trečiosioms šalims būtų suteikta prieiga 

prie konkrečių aktyvių tinklo elementų ir 

paslaugų; 

 b) didmeniniu pagrindu būtų teikiamos 

trečiosioms šalims perpardavimui skirtos 

paslaugos; 

 c) būtų sąžiningai deramasi su įmonėmis, 

prašančiomis prieigos; 

 d) nebūtų nutraukta prieiga prie 

priemonių, prie kurių prieiga jau suteikta; 

 ee) būtų teikiama atviroji prieiga prie 

techninių sąsajų, protokolų ar kitų 

pagrindinių technologijų, kurios yra 

būtinos paslaugų sąveikumui ar 

virtualiojo tinklo paslaugoms; 

 ff) būtų leidžiama naudotis bendra vieta 

ar kitaip bendrai naudotis įrenginiais; 

 gg) būtų teikiamos nustatytos paslaugos, 

būtinos tiesioginio sujungimo paslaugų 
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vartotojams sąveikumui užtikrinti, 

įskaitant įrenginius programine įranga 

imituojamiesiems tinklams ar 

tarptinkliniams ryšiams judriojo ryšio 

tinkluose; 

 hh) būtų teikiama prieiga prie pagalbinių 

operacinių sistemų ar panašių 

programinės įrangos sistemų, kurios 

būtinos sąžiningai paslaugų 

konkurencijai užtikrinti; 

 i) būtų sujungti tinklai ar tinklų 

priemonės. 

 j) būtų teikiama prieiga prie susijusių 

paslaugų, pavyzdžiui, tapatybės, vietos ir 

prisijungimo statuso nustatymo paslaugų. 

 Nacionalinės reguliavimo institucijos gali 

tiems įpareigojimams nustatyti tam tikras 

sąlygas, susijusias su sąžiningumu, 

pagrįstumu ir savalaikiškumu. 

 2. Jos visų pirma atsižvelgia į šiuos 

veiksnius: 

 a) techninį ir ekonominį tikslingumą 

naudoti ar įrengti alternatyvias priemones 

atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir konkretaus 

sujungimo ir (arba) prieigos pobūdį ir 

tipą, be kita ko, į kitų pirminės prieigos 

produktų, pavyzdžiui, prieigos prie 

kanalų, patikimumą; 

 b) technologijų raidą, darančią poveikį 

tinklo struktūrai ir valdymui; 

 cb) galimybes teikti siūlomą prieigą 

atsižvelgiant į esamus pajėgumus; 

 dc) pradines įrenginio savininko 

investicijas, atsižvelgiant į bet kokias 

padarytas viešąsias investicijas ir riziką, 

susijusią su investicinių projektų 

vykdymu; 

 ed) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 

poreikį, ypatingą dėmesį skiriant 

infrastruktūrų konkurencijos ekonominio 

naudingumo požiūriu skatinimui; 

 fe) prireikus atitinkamas intelektinės 

nuosavybės teises; 

 g) visos Europos paslaugų teikimą. 
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Or. en 

 

Pakeitimas   985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...] Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   986 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinė reguliavimo institucija, 

nustatydama su sąnaudų padengimu ir 

kainų kontrole susijusius įpareigojimus 

didelę įtaką didmeninėje balso skambučių 

užbaigimo paslaugų rinkoje turintiems 

operatoriams, nustato didžiausius 

simetrinius skambučių užbaigimo tarifus, 

atsižvelgdama į efektyviai veikiančio 

operatoriaus patiriamas sąnaudas. 

Efektyvių sąnaudų vertinimas grindžiamas 

einamųjų sąnaudų vertėmis. Efektyvių 

sąnaudų apskaičiavimo metodika 

grindžiama modeliavimo metodu „iš 

apačios į viršų“, kurį taikant remiamasi 

ilgalaikėmis padidėjusiomis su srautu 

susijusiomis didmeninės skambučių 

užbaigimo paslaugos teikimo trečiosioms 

šalims sąnaudomis. 

Nacionalinė reguliavimo institucija, 

nustatydama su sąnaudų padengimu ir 

kainų kontrole susijusius įpareigojimus 

balso skambučių užbaigimo paslaugų 

rinkoje, nustato didžiausius simetrinius 

skambučių užbaigimo tarifus, 

atsižvelgdama į efektyviai veikiančio 

operatoriaus patiriamas sąnaudas. 

Efektyvių sąnaudų vertinimas grindžiamas 

einamųjų sąnaudų vertėmis. Efektyvių 

sąnaudų apskaičiavimo metodika 

grindžiama modeliavimo metodu „iš 

apačios į viršų“, kurį taikant remiamasi 

ilgalaikėmis padidėjusiomis su srautu 

susijusiomis didmeninės skambučių 

užbaigimo paslaugos teikimo trečiosioms 

šalims sąnaudomis. 

Or. en 

 

Pakeitimas   987 

Evžen Tošenovský 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki [data] Komisija, 

pasikonsultavusi su EERRI, pagal 109 

straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl 

bendros didžiausios skambučio užbaigimo 

paslaugos kainos, kurią nacionalinės 

reguliavimo institucijos taiko didelę įtaką 

atitinkamai fiksuotojo ir judriojo ryšio 

balso skambučių užbaigimo paslaugų 

Sąjungos rinkose turinčioms įmonėms. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki [data] Komisija, 

pasikonsultavusi su EERRI, pagal 109 

straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl 

bendros didžiausios skambučio užbaigimo 

paslaugos kainos, kurią nacionalinės 

reguliavimo institucijos taiko didelę įtaką 

atitinkamai fiksuotojo ir judriojo ryšio 

balso skambučių užbaigimo paslaugų 

Sąjungos rinkose turinčioms įmonėms. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   989 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Priimdama tuos deleguotuosius Išbraukta. 
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aktus Komisija laikosi principų, nustatytų 

1 dalies pirmoje pastraipoje, ir III priede 

nustatytų kriterijų bei parametrų. 

Or. en 

 

Pakeitimas   990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Priimdama tuos deleguotuosius 

aktus Komisija laikosi principų, nustatytų 

1 dalies pirmoje pastraipoje, ir III priede 

nustatytų kriterijų bei parametrų. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   991 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Taikydama 2 dalį, Komisija 

užtikrina, kad judriojo ryšio tinkluose 

taikomas bendras balso skambučių 

užbaigimo paslaugų tarifas neviršytų 1,23 

euro cento per minutę, o fiksuotojo ryšio 

tinkluose taikomas bendras balso 

skambučių užbaigimo paslaugų tarifas 

neviršytų 0,14 euro cento per minutę. 

Komisija atsižvelgia į fiksuotojo ir 

judriojo ryšio tinkluose taikomų 

didžiausių skambučių užbaigimo 

paslaugų tarifų, nustatytų laikantis 1 

dalies pirmoje pastraipoje numatytų 

principų, taikomų visoje Sąjungoje pirmą 

kartą nustatant bendrą didžiausią 

skambučių užbaigimo paslaugų tarifą, 

svertinį vidurkį. 

Išbraukta. 
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Or. en 

 

Pakeitimas   992 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Taikydama 2 dalį, Komisija 

užtikrina, kad judriojo ryšio tinkluose 

taikomas bendras balso skambučių 

užbaigimo paslaugų tarifas neviršytų 1,23 

euro cento per minutę, o fiksuotojo ryšio 

tinkluose taikomas bendras balso 

skambučių užbaigimo paslaugų tarifas 

neviršytų 0,14 euro cento per minutę. 

Komisija atsižvelgia į fiksuotojo ir 

judriojo ryšio tinkluose taikomų 

didžiausių skambučių užbaigimo 

paslaugų tarifų, nustatytų laikantis 1 

dalies pirmoje pastraipoje numatytų 

principų, taikomų visoje Sąjungoje pirmą 

kartą nustatant bendrą didžiausią 

skambučių užbaigimo paslaugų tarifą, 

svertinį vidurkį. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis didžiausias tarifas turėtų būti nustatytas deleguotajame akte, o ne pagrindiniame teisės 

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

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Taikydama 2 dalį, Komisija 

užtikrina, kad judriojo ryšio tinkluose 

taikomas bendras balso skambučių 

užbaigimo paslaugų tarifas neviršytų 1,23 

4. Komisija užtikrina, kad judriojo 

ryšio tinkluose taikomas bendras balso 

skambučių užbaigimo paslaugų tarifas 

neviršytų 1 euro cento per minutę, o 
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euro cento per minutę, o fiksuotojo ryšio 

tinkluose taikomas bendras balso 

skambučių užbaigimo paslaugų tarifas 

neviršytų 0,14 euro cento per minutę. 

Komisija atsižvelgia į fiksuotojo ir 

judriojo ryšio tinkluose taikomų 

didžiausių skambučių užbaigimo 

paslaugų tarifų, nustatytų laikantis 1 

dalies pirmoje pastraipoje numatytų 

principų, taikomų visoje Sąjungoje pirmą 

kartą nustatant bendrą didžiausią 

skambučių užbaigimo paslaugų tarifą, 

svertinį vidurkį. 

fiksuotojo ryšio tinkluose taikomas bendras 

balso skambučių užbaigimo paslaugų 

tarifas neviršytų 0,12 euro cento per 

minutę. 

Or. en 

 

Pakeitimas   994 

Krišjānis Kariņš 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Taikydama 2 dalį, Komisija 

užtikrina, kad judriojo ryšio tinkluose 

taikomas bendras balso skambučių 

užbaigimo paslaugų tarifas neviršytų 1,23 

euro cento per minutę, o fiksuotojo ryšio 

tinkluose taikomas bendras balso 

skambučių užbaigimo paslaugų tarifas 

neviršytų 0,14 euro cento per minutę. 

Komisija atsižvelgia į fiksuotojo ir judriojo 

ryšio tinkluose taikomų didžiausių 

skambučių užbaigimo paslaugų tarifų, 

nustatytų laikantis 1 dalies pirmoje 

pastraipoje numatytų principų, taikomų 

visoje Sąjungoje pirmą kartą nustatant 

bendrą didžiausią skambučių užbaigimo 

paslaugų tarifą, svertinį vidurkį. 

4. Taikydama 2 dalį, Komisija 

užtikrina, kad judriojo ryšio tinkluose 

taikomas bendras balso skambučių 

užbaigimo paslaugų tarifas neviršytų 0,94 

euro cento per minutę, o fiksuotojo ryšio 

tinkluose taikomas bendras balso 

skambučių užbaigimo paslaugų tarifas 

neviršytų 0,14 euro cento per minutę. 

Komisija atsižvelgia į fiksuotojo ir judriojo 

ryšio tinkluose taikomų didžiausių 

skambučių užbaigimo paslaugų tarifų, 

nustatytų laikantis 1 dalies pirmoje 

pastraipoje numatytų principų, taikomų 

visoje Sąjungoje pirmą kartą nustatant 

bendrą didžiausią skambučių užbaigimo 

paslaugų tarifą, svertinį vidurkį. 

Or. en 

 

Pakeitimas   995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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73 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Priimdama deleguotuosius aktus 

pagal 2 dalį, Komisija atsižvelgia į bendrą 

galutinių paslaugų gavėjų skaičių 

kiekvienoje valstybėje narėje, kad 

užtikrintų deramą didžiausių skambučių 

užbaigimo paslaugų tarifų svorinį 

koeficientą, taip pat į nacionalines 

aplinkybes, dėl kurių susidaro didelių 

skirtumų tarp valstybių narių nustatant 

didžiausius skambučių užbaigimo 

paslaugų tarifus Sąjungoje. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   996 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Priimdama deleguotuosius aktus 

pagal 2 dalį, Komisija atsižvelgia į bendrą 

galutinių paslaugų gavėjų skaičių 

kiekvienoje valstybėje narėje, kad 

užtikrintų deramą didžiausių skambučių 

užbaigimo paslaugų tarifų svorinį 

koeficientą, taip pat į nacionalines 

aplinkybes, dėl kurių susidaro didelių 

skirtumų tarp valstybių narių nustatant 

didžiausius skambučių užbaigimo 

paslaugų tarifus Sąjungoje. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   997 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 6 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Komisija gali paprašyti EERRI 

parengti ekonominį modelį, kuris 

Komisijai padėtų nustatyti didžiausius 

skambučių užbaigimo paslaugų tarifus 

Sąjungoje. Komisija atsižvelgia į EERRI, 

nacionalinių reguliavimo institucijų arba 

tiesiogiai įmonių, teikiančių elektroninių 

ryšių tinklus ir paslaugas, pateiktą rinkos 

informaciją. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 7 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisija kas penkerius metus 

peržiūri pagal šį straipsnį priimtus 

deleguotuosius aktus. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   999 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

73 straipsnio 7 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisija kas penkerius metus 

peržiūri pagal šį straipsnį priimtus 

deleguotuosius aktus. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

74 straipsnis  Išbraukta. 

Naujų tinklo elementų reguliavimo tvarka  

1.  

Nacionalinė reguliavimo institucija 

nenustato su naujais tinklo elementais, 

kurie yra atitinkamos rinkos dalis, kuriai 

ji ketina nustatyti ar išlaikyti 

įpareigojimus pagal 66 ir 67–72 

straipsnius, ir kuriuos didelę įtaką toje 

rinkoje turintis operatorius įdiegė arba 

planuoja įdiegti, susijusių įpareigojimų, 

jei įvykdomos visos šios sąlygos: 

 

a)naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, 

kuriomis skatinama tvari ilgalaikė 

konkurencija, įskaitant, inter alia, 

galimiems investavimo dalininkams 

siūlomas sąžiningas, pagrįstas ir 

nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

 

b)įdiegti nauji tinklo elementai labai 

padeda įdiegti itin didelio pralaidumo 

tinklus, 

 

c)prieigą gauti norintiems subjektams, 

nedalyvaujantiems bendro investavimo 

procese, suteikiama tokios pat kokybės bei 

spartos ir tokiam pačiam galutinių 

paslaugų gavėjų skaičiui skirta prieiga 

tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir prieš 

įdiegimą; ši prieiga suteikiama 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

grindžiamais komerciniais susitarimais 

arba kaip reguliuojama prieiga, kurią 

išlaiko arba pritaiko nacionalinė 

reguliavimo institucija. 
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Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytus bendro investavimo pasiūlymus 

ir procesus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtina, nes dėl šio straipsnio galėtų atsirasti naujų šviesolaidinių tinklų ir nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms prireikus nebūtų galima veiksmingai įsikišti. 

 

Pakeitimas   1001 

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

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

74 straipsnis  Išbraukta. 

Naujų tinklo elementų reguliavimo tvarka  

1.  

Nacionalinė reguliavimo institucija 

nenustato su naujais tinklo elementais, 

kurie yra atitinkamos rinkos dalis, kuriai 

ji ketina nustatyti ar išlaikyti 

įpareigojimus pagal 66 ir 67–72 

straipsnius, ir kuriuos didelę įtaką toje 

rinkoje turintis operatorius įdiegė arba 

planuoja įdiegti, susijusių įpareigojimų, 

jei įvykdomos visos šios sąlygos: 

 

a)naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, 

kuriomis skatinama tvari ilgalaikė 

konkurencija, įskaitant, inter alia, 

galimiems investavimo dalininkams 

siūlomas sąžiningas, pagrįstas ir 

nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 
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infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

b)įdiegti nauji tinklo elementai labai 

padeda įdiegti itin didelio pralaidumo 

tinklus, 

 

c)prieigą gauti norintiems subjektams, 

nedalyvaujantiems bendro investavimo 

procese, suteikiama tokios pat kokybės bei 

spartos ir tokiam pačiam galutinių 

paslaugų gavėjų skaičiui skirta prieiga 

tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir prieš 

įdiegimą; ši prieiga suteikiama 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

grindžiamais komerciniais susitarimais 

arba kaip reguliuojama prieiga, kurią 

išlaiko arba pritaiko nacionalinė 

reguliavimo institucija. 

 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytus bendro investavimo pasiūlymus 

ir procesus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal dabartinę sistemą neužkertamas kelias bendram investavimui. Straipsnis galėtų padėti 

sudaryti palankesnes sąlygas šviesolaidiniams tinklams, tačiau pagal jį nacionalinėms 

institucijoms nebus leidžiama prireikus veiksmingai įsikišti. Problemų kyla, nes 74 straipsnio 

b punkte nurodžius itin didelio pralaidumo tinklų diegimą nustatoma 3 straipsnyje nustatytų 

reguliavimo tikslų hierarchija. Be to, bendros investicijos dėl savo pobūdžio gali lemti 

suderintą elgesį, dėl kurio, savo ruožtu, gaunami konkurencijai žalingi rezultatai. 

 

Pakeitimas   1002 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Naujųtinklo elementų reguliavimo tvarka Itin didelio pralaidumo tinklų naujų 
tinklo elementų reguliavimo tvarka 
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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   1003 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė reguliavimo 

institucija nenustato su naujais tinklo 

elementais, kurie yra atitinkamos rinkos 

dalis, kuriai ji ketina nustatyti ar išlaikyti 

įpareigojimus pagal 66 ir 67–72 

straipsnius, ir kuriuos didelę įtaką toje 

rinkoje turintis operatorius įdiegė arba 

planuoja įdiegti, susijusių įpareigojimų, 

jei įvykdomos visos šios sąlygos: 

Išbraukta. 

a)naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, 

kuriomis skatinama tvari ilgalaikė 

konkurencija, įskaitant, inter alia, 

galimiems investavimo dalininkams 

siūlomas sąžiningas, pagrįstas ir 

nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

 

b)įdiegti nauji tinklo elementai labai 

padeda įdiegti itin didelio pralaidumo 

tinklus, 

 

c)prieigą gauti norintiems subjektams, 

nedalyvaujantiems bendro investavimo 

procese, suteikiama tokios pat kokybės bei 

spartos ir tokiam pačiam galutinių 
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paslaugų gavėjų skaičiui skirta prieiga 

tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir prieš 

įdiegimą; ši prieiga suteikiama 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

grindžiamais komerciniais susitarimais 

arba kaip reguliuojama prieiga, kurią 

išlaiko arba pritaiko nacionalinė 

reguliavimo institucija. 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytus bendro investavimo pasiūlymus 

ir procesus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

The proposed provisions on “new network elements” in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 

on “new network elements” if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the “deployment of very high capacity networks” 

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 

In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission’s proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 

regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 

findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Pakeitimas   1004 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinė reguliavimo 

institucija nenustato su naujais tinklo 

elementais, kurie yra atitinkamos rinkos 

dalis, kuriai ji ketina nustatyti ar išlaikyti 

įpareigojimus pagal 66 ir 67–72 

straipsnius, ir kuriuos didelę įtaką toje 

rinkoje turintis operatorius įdiegė arba 

planuoja įdiegti, susijusių įpareigojimų, 

jei įvykdomos visos šios sąlygos: 

Išbraukta. 

a)naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, 

kuriomis skatinama tvari ilgalaikė 

konkurencija, įskaitant, inter alia, 

galimiems investavimo dalininkams 

siūlomas sąžiningas, pagrįstas ir 

nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

 

b)įdiegti nauji tinklo elementai labai 

padeda įdiegti itin didelio pralaidumo 

tinklus, 

 

c)prieigą gauti norintiems subjektams, 

nedalyvaujantiems bendro investavimo 

procese, suteikiama tokios pat kokybės bei 

spartos ir tokiam pačiam galutinių 

paslaugų gavėjų skaičiui skirta prieiga 

tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir prieš 

įdiegimą; ši prieiga suteikiama 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

grindžiamais komerciniais susitarimais 

arba kaip reguliuojama prieiga, kurią 

išlaiko arba pritaiko nacionalinė 

reguliavimo institucija. 

 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytus bendro investavimo pasiūlymus 

ir procesus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

 

Or. en 
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Pakeitimas   1005 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinė reguliavimo institucija 

nenustato su naujais tinklo elementais, 

kurie yra atitinkamos rinkos dalis, kuriai ji 

ketina nustatyti ar išlaikyti įpareigojimus 

pagal 66 ir 67–72 straipsnius, ir kuriuos 

didelę įtaką toje rinkoje turintis operatorius 

įdiegė arba planuoja įdiegti, susijusių 

įpareigojimų, jei įvykdomos visos šios 

sąlygos: 

Nacionalinė reguliavimo institucija 

nenustato su naujais tinklo elementais, 

kurie yra atitinkamos rinkos dalis, kuriai ji 

ketina nustatyti ar išlaikyti įpareigojimus 

pagal 66 ir 67–72 straipsnius, ir kuriuos 

didelę įtaką toje rinkoje turintis operatorius 

įdiegė arba planuoja įdiegti, susijusių 

įpareigojimų, jei nacionalinė reguliavimo 

institucija padaro išvadą, kad įvykdomos 

visos šios sąlygos: 

Or. en 

 

Pakeitimas   1006 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinė reguliavimo institucija 

nenustato su naujais tinklo elementais, 

kurie yra atitinkamos rinkos dalis, kuriai ji 

ketina nustatyti ar išlaikyti įpareigojimus 

pagal 66 ir 67–72 straipsnius, ir kuriuos 

didelę įtaką toje rinkoje turintis operatorius 

įdiegė arba planuoja įdiegti, susijusių 

įpareigojimų, jei įvykdomos visos šios 

sąlygos: 

Nepaisant nacionalinės reguliavimo 

institucijos ex post stebėjimo įgaliojimų, ji 

gali nenustatyti su naujais tinklo 

elementais, kurie yra atitinkamos rinkos 

dalis, kuriai ji ketina nustatyti ar išlaikyti 

įpareigojimus pagal 66 ir 67–72 

straipsnius, ir kuriuos didelę įtaką toje 

rinkoje turintis operatorius įdiegė arba 

planuoja įdiegti, susijusių įpareigojimų, jei 

įvykdomos visos šios sąlygos: 

Or. en 

 

Pakeitimas   1007 

Kaja Kallas 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinė reguliavimo institucija 

nenustato su naujais tinklo elementais, 

kurie yra atitinkamos rinkos dalis, kuriai 

ji ketina nustatyti ar išlaikyti 
įpareigojimus pagal 66 ir 67–72 

straipsnius, ir kuriuos didelę įtaką toje 

rinkoje turintis operatorius įdiegė arba 

planuoja įdiegti, susijusių įpareigojimų, 

jei įvykdomos visos šios sąlygos: 

Nacionalinė reguliavimo institucija, 

ketinanti nustatyti ar išlaikyti su naujais 

itin didelio pralaidumo tinklų tinklo 

elementais, kuriuos didelę įtaką toje 

rinkoje turintis operatorius įdiegė arba 

planuoja įdiegti, susijusius įpareigojimus 

pagal 66 ir 67–72 straipsnius, atsižvelgia į 

visas šias sąlygas, kad užtikrintų, jog tokie 

įpareigojimai yra proporcingi ir pagrįsti: 

Or. en 

Pagrindimas 

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

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1008 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinė reguliavimo institucija 

nenustato su naujais tinklo elementais, 

kurie yra atitinkamos rinkos dalis, kuriai ji 

ketina nustatyti ar išlaikyti įpareigojimus 

pagal 66 ir 67–72 straipsnius, ir kuriuos 

didelę įtaką toje rinkoje turintis operatorius 

įdiegė arba planuoja įdiegti, susijusių 

įpareigojimų, jei įvykdomos visos šios 

sąlygos: 

Nacionalinė reguliavimo institucija gali 

nuspręsti nenustatyti su naujais tinklo 

elementais, kurie yra atitinkamos rinkos 

dalis, kuriai ji ketina nustatyti ar išlaikyti 

įpareigojimus pagal 66 ir 67–72 

straipsnius, ir kuriuos didelę įtaką toje 

rinkoje turintis operatorius įdiegė arba 

planuoja įdiegti, susijusių įpareigojimų, jei 

įvykdomos visos šios sąlygos: 

Or. en 

 

Pakeitimas   1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinė reguliavimo institucija 

nenustato su naujais tinklo elementais, 

kurie yra atitinkamos rinkos dalis, kuriai ji 

ketina nustatyti ar išlaikyti įpareigojimus 

pagal 66 ir 67–72 straipsnius, ir kuriuos 

didelę įtaką toje rinkoje turintis operatorius 

įdiegė arba planuoja įdiegti, susijusių 

įpareigojimų, jei įvykdomos visos šios 

sąlygos: 

Nacionalinė reguliavimo institucija gali 

nuspręsti nenustatyti su naujais tinklo 

elementais, kurie yra atitinkamos rinkos 

dalis, kuriai ji ketina nustatyti ar išlaikyti 

įpareigojimus pagal 66 ir 67–72 

straipsnius, ir kuriuos didelę įtaką toje 

rinkoje turintis operatorius įdiegė arba 

planuoja įdiegti, susijusių įpareigojimų, jei 

įvykdomos visos šios sąlygos: 

Or. en 

 

Pakeitimas   1010 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, kuriomis 

skatinama tvari ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems investavimo 

dalininkams siūlomas sąžiningas, pagrįstas 

ir nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

a) nauji tinklo elementai diegiami 

taip: 

i) juos diegia bendroji įmonė, įsteigta 

dviejų ar daugiau įmonių, turinčių 

bendrosios nuosavybės teisę, ir viena ar 

daugiau įmonių, dalyvaujančių 

bendrosios įmonės veikloje, teikia 

didmeninę prieigą mažmeniniu lygmeniu, 

arba 
ii) teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, kuriomis 

skatinama tvari ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems investavimo 

dalininkams siūlomas sąžiningas, pagrįstas 

ir nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; arba 

iii) juos diegia viena įmonė, kuri teikia 

didmeninį pasiūlymą sąlygomis, kurios 

panašios į ii punkte nurodytas bendro 

investavimo sąlygas ir kuriomis 
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skatinama ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems prieigą 

gauti norintiems subjektams siūlomas 

sąžiningas, pagrįstas ir nediskriminacines 

sąlygas; su kiekvieno prieigos paslaugų 

naudotojo įsipareigojimo verte ir 

įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; 

Or. en 

 

Pakeitimas   1011 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, kuriomis 

skatinama tvari ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems investavimo 

dalininkams siūlomas sąžiningas, pagrįstas 

ir nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

a) nauji tinklo elementai diegiami 

taip: 
i) teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, kuriomis 

skatinama tvari ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems investavimo 

dalininkams siūlomas sąžiningas, pagrįstas 

ir nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; atitiktį IV priede 

nustatytiems kriterijams, arba 

ii) juos diegia viena įmonė, kuri teikia 

didmeninį pasiūlymą sąlygomis, kuriomis 

skatinama ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems prieigą 

gauti norintiems subjektams siūlomas 

sąžiningas, pagrįstas ir nediskriminacines 

sąlygas, rizikos dalijimosi mechanizmus, 

su kiekvieno prieigos paslaugų naudotojo 

įsipareigojimo verte ir įvykdymo laiku 

susijusį lankstumą, galimybę ateityje šį 

įsipareigojimą padidinti; 
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Or. en 

Pagrindimas 

Kaip nurodyta 71 straipsnio 2 dalies e punkto pakeitime, 166 konstatuojamojoje dalyje 

atkreipiamas dėmesys į būtinybę atsižvelgti į naujai sudarytus savanoriškus operatorių 

susitarimus siekiant suteikti reguliavimo lankstumo. Bendras investavimas yra ypatinga 

komercinio susitarimo forma, tačiau yra ir kitų. 

 

Pakeitimas   1012 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, 

kuriomis skatinama tvari ilgalaikė 

konkurencija, įskaitant, inter alia, 

galimiems investavimo dalininkams 

siūlomas sąžiningas, pagrįstas ir 

nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

a) diegiami nauji tinklo elementai; 

Or. en 

 

Pakeitimas   1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, kuriomis 

skatinama tvari ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems investavimo 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, kuriomis 

skatinama tvari ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems investavimo 
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dalininkams siūlomas sąžiningas, pagrįstas 

ir nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

dalininkams siūlomas sąžiningas, pagrįstas 

ir nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos nustato aiškias bendro 

investavimo atitinkamose valstybėse 

narėse sąlygas. Bendros investicijos turėtų 

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   1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, 

kuriomis skatinama tvari ilgalaikė 

konkurencija, įskaitant, inter alia, 

galimiems investavimo dalininkams 

siūlomas sąžiningas, pagrįstas ir 

nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

a) nauji tinklo elementai diegiami 

bendrai investuojant ir tai padeda 

užtikrinti veiksmingą tvarią konkurenciją 

atitinkamoje rinkoje arba šiuo požiūriu 

atitinkamai tikimasi, kad taip įvyks. Taip 

yra, kai įvykdomi IV priede nustatyti 

kriterijai; 
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Or. de 

 

Pakeitimas   1015 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, 

kuriomis skatinama tvari ilgalaikė 

konkurencija, įskaitant, inter alia, 

galimiems investavimo dalininkams 

siūlomas sąžiningas, pagrįstas ir 

nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

taikomas bendro investavimo susitarimas, 

jeigu bendro investavimo sąlygos leidžia 

dalyvauti visiems galimiems investavimo 

dalininkams ir įmonės dėl jų susitarė 

pagal sąžiningas, pagrįstas, 

nediskriminacines sąlygas, įskaitant 

technines ir finansines sąlygas; jos 

skatina tvarią ilgalaikę konkurenciją, su 

kiekvieno investavimo dalininko 

įsipareigojimo verte ir įvykdymo laiku 

susijusį lankstumą; galimybę ateityje šį 

įsipareigojimą padidinti; investavimo 

dalininkų po infrastruktūros, į kurią 

bendrai investuojama, įdiegimo 

suteikiamas abipuses teises; 

Or. en 

Pagrindimas 

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

neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1016 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, 

kuriomis skatinama tvari ilgalaikė 

konkurencija, įskaitant, inter alia, 

galimiems investavimo dalininkams 

a) diegiant naujus tinklo elementus 

naudojami investavimo modeliai taikant 

skaidrų procesą ir skatinant tvarią 

ilgalaikę konkurenciją. Jie, inter alia, 

apima tuos bendro investavimo modelius, 

kuriuos naudojant galimiems investavimo 
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siūlomas sąžiningas, pagrįstas ir 

nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

dalininkams siūlomos sąžiningos, 

pagrįstos ir nediskriminacinės sąlygos; su 

kiekvieno investavimo dalininko 

įsipareigojimo verte ir įvykdymo laiku 

susijęs lankstumas; galimybė ateityje šį 

įsipareigojimą padidinti; investavimo 

dalininkų po infrastruktūros, į kurią 

bendrai investuojama, įdiegimo 

suteikiamos abipusės teisės; 

Or. de 

Pagrindimas 

Faktinis konkurenciją skatinančių investicijų naudojimas turėtų sudaryti galimybes panaikinti 

reglamentavimą, nes konkurencija grindžiamos infrastruktūros plėtros skatinimas yra geriau 

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

modelius, kuriuos naudojant skatinama tvari konkurencija. 

 

Pakeitimas   1017 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, kuriomis 

skatinama tvari ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems investavimo 

dalininkams siūlomas sąžiningas, pagrįstas 

ir nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

taikomas bendro investavimo susitarimas 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, kuriomis 

skatinama tvari ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems investavimo 

dalininkams siūlomas sąžiningas, pagrįstas 

ir nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

Or. en 

 

Pakeitimas   1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, kuriomis 

skatinama tvari ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems investavimo 

dalininkams siūlomas sąžiningas, pagrįstas 

ir nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo susitarimai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, kuriomis 

skatinama tvari ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems investavimo 

dalininkams siūlomas sąžiningas, pagrįstas 

ir nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

Or. en 

 

Pakeitimas   1019 

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) naujiems tinklo elementams diegti 

teikiami bendro investavimo pasiūlymai 

taikant skaidrų procesą ir sąlygas, 

kuriomis skatinama tvari ilgalaikė 

konkurencija, įskaitant, inter alia, 

galimiems investavimo dalininkams 

siūlomas sąžiningas, pagrįstas ir 

nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

a) nauji tinklo elementai diegiami 

vykdant bendrą investavimą pagal skaidrų 

procesą ir sąlygas, kuriomis skatinama 

tvari ilgalaikė konkurencija, įskaitant, inter 

alia, galimiems investavimo dalininkams 

siūlomas sąžiningas, pagrįstas ir 

nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; 

Or. en 
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Pakeitimas   1020 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 i) diegia bendroji įmonė, įsteigta 

dviejų ar daugiau įmonių, turinčių 

bendrosios nuosavybės teisę, ir viena ar 

daugiau įmonių, dalyvaujančių 

bendrosios įmonės veikloje, teikia 

didmeninę prieigą mažmeniniu lygmeniu, 

arba 

Or. en 

 

Pakeitimas   1021 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ii) teikiami bendro investavimo 

pasiūlymai taikant skaidrų procesą ir 

sąlygas, kuriomis skatinama tvari 

ilgalaikė konkurencija, įskaitant, inter 

alia, galimiems investavimo dalininkams 

siūlomas sąžiningas, pagrįstas ir 

nediskriminacines sąlygas; su kiekvieno 

investavimo dalininko įsipareigojimo verte 

ir įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; investavimo dalininkų po 

infrastruktūros, į kurią bendrai 

investuojama, įdiegimo suteikiamas 

abipuses teises; arba 

Or. en 

 

Pakeitimas   1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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74 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto iii papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iii) diegia viena įmonė, kuri teikia 

didmeninį pasiūlymą sąlygomis, kurios 

panašios į ii punkte nurodytas bendro 

investavimo sąlygas ir kuriomis 

skatinama ilgalaikė konkurencija, 

įskaitant, inter alia, galimiems prieigą 

gauti norintiems subjektams siūlomas 

sąžiningas, pagrįstas ir nediskriminacines 

sąlygas; su kiekvieno prieigos paslaugų 

naudotojo įsipareigojimo verte ir 

įvykdymo laiku susijusį lankstumą; 

galimybę ateityje šį įsipareigojimą 

padidinti; 

Or. en 

 

Pakeitimas   1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) įdiegti nauji tinklo elementai labai 

padeda įdiegti itin didelio pralaidumo 

tinklus, 

b) įdiegti nauji tinklo elementai lemia 

itin didelio pralaidumo tinklų įdiegimą 

arba pagrįstai tikimasi, kad taip bus. 

Or. de 

 

Pakeitimas   1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) prieigą gauti norintiems 

subjektams, nedalyvaujantiems bendro 

investavimo procese, suteikiama tokios pat 

kokybės bei spartos ir tokiam pačiam 

galutinių paslaugų gavėjų skaičiui skirta 

Išbraukta. 
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prieiga tokiomis pačiomis sąlygomis kaip 

ir prieš įdiegimą; ši prieiga suteikiama 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

grindžiamais komerciniais susitarimais 

arba kaip reguliuojama prieiga, kurią 

išlaiko arba pritaiko nacionalinė 

reguliavimo institucija. 

Or. de 

 

Pakeitimas   1025 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) prieigą gauti norintiems 

subjektams, nedalyvaujantiems bendro 

investavimo procese, suteikiama tokios pat 

kokybės bei spartos ir tokiam pačiam 

galutinių paslaugų gavėjų skaičiui skirta 

prieiga tokiomis pačiomis sąlygomis kaip 

ir prieš įdiegimą; ši prieiga suteikiama 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

grindžiamais komerciniais susitarimais 

arba kaip reguliuojama prieiga, kurią 

išlaiko arba pritaiko nacionalinė 

reguliavimo institucija. 

c) prieigą gauti norintiems 

subjektams, nedalyvaujantiems taikant 

vieną iš a punkte išvardytų diegimo 

modelių, suteikiama tokios pat kokybės bei 

spartos ir tokiam pačiam galutinių paslaugų 

gavėjų skaičiui skirta prieiga tokiomis 

pačiomis sąlygomis kaip ir prieš įdiegimą; 

ši prieiga suteikiama sąžiningomis ir 

pagrįstomis sąlygomis grindžiamais 

komerciniais susitarimais arba kaip 

reguliuojama prieiga, kurią iki 8 metų po 

šios direktyvos įsigaliojimo dienos išlaiko 

arba pritaiko nacionalinė reguliavimo 

institucija . 

Or. en 

 

Pakeitimas   1026 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) prieigą gauti norintiems 

subjektams, nedalyvaujantiems bendro 

investavimo procese, suteikiama tokios pat 

kokybės bei spartos ir tokiam pačiam 

c) prieigą gauti norintiems 

subjektams, nedalyvaujantiems bendro 

investavimo procese, suteikiama tokios pat 

kokybės bei spartos ir tokiam pačiam 
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galutinių paslaugų gavėjų skaičiui skirta 

prieiga tokiomis pačiomis sąlygomis kaip 

ir prieš įdiegimą; ši prieiga suteikiama 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

grindžiamais komerciniais susitarimais 

arba kaip reguliuojama prieiga, kurią 

išlaiko arba pritaiko nacionalinė 

reguliavimo institucija. 

galutinių paslaugų gavėjų skaičiui skirta 

prieiga tokiomis pačiomis sąlygomis kaip 

ir prieš įdiegimą; ši prieiga suteikiama 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

grindžiamais komerciniais susitarimais; 

Or. en 

 

Pakeitimas   1027 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) prieigą gauti norintiems 

subjektams, nedalyvaujantiems bendro 

investavimo procese, suteikiama tokios pat 

kokybės bei spartos ir tokiam pačiam 

galutinių paslaugų gavėjų skaičiui skirta 

prieiga tokiomis pačiomis sąlygomis kaip 

ir prieš įdiegimą; ši prieiga suteikiama 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

grindžiamais komerciniais susitarimais 

arba kaip reguliuojama prieiga, kurią 

išlaiko arba pritaiko nacionalinė 

reguliavimo institucija. 

c) prieigą gauti norintiems 

subjektams, nedalyvaujantiems taikant 

vieną iš a punkte išvardytų diegimo 

modelių, suteikiama tokios pat kokybės bei 

spartos ir tokiam pačiam galutinių paslaugų 

gavėjų skaičiui skirta prieiga tokiomis 

pačiomis sąlygomis kaip ir prieš įdiegimą; 

ši prieiga suteikiama sąžiningomis ir 

pagrįstomis sąlygomis grindžiamais 

komerciniais susitarimais arba kaip 

reguliuojama prieiga, kurią vertina, išlaiko 

arba pritaiko nacionalinė reguliavimo 

institucija. 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinama su 74 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktu. 

 

Pakeitimas   1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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c) prieigą gauti norintiems 

subjektams, nedalyvaujantiems bendro 

investavimo procese, suteikiama tokios pat 

kokybės bei spartos ir tokiam pačiam 

galutinių paslaugų gavėjų skaičiui skirta 

prieiga tokiomis pačiomis sąlygomis kaip 

ir prieš įdiegimą; ši prieiga suteikiama 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

grindžiamais komerciniais susitarimais 

arba kaip reguliuojama prieiga, kurią 

išlaiko arba pritaiko nacionalinė 

reguliavimo institucija. 

c) prieigą gauti norintiems 

subjektams, nedalyvaujantiems taikant 

vieną iš a punkte išvardytų modelių, 

suteikiama tokios pat kokybės bei spartos 

ir tokiam pačiam galutinių paslaugų gavėjų 

skaičiui skirta prieiga tokiomis pačiomis 

sąlygomis kaip ir prieš įdiegimą; ši prieiga 

suteikiama sąžiningomis ir pagrįstomis 

sąlygomis grindžiamais komerciniais 

susitarimais arba kaip reguliuojama 

prieiga, kurią išlaiko arba pritaiko 

nacionalinė reguliavimo institucija. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1029 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytus bendro investavimo pasiūlymus 

ir procesus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinama su 74 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktu. 

 

Pakeitimas   1030 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytus bendro investavimo pasiūlymus 

ir procesus, nacionalinės reguliavimo 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytas bendro investavimo sąlygas ir 

procesus, nacionalinės reguliavimo 
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institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

institucijos užtikrina, kad tos sąlygos ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus ir būtų suderinami su 

konkurencijos teise. 

Kai bendro investavimo sąlygos atitinka 

IV priedą, bet gali sudaryti didelių 

trukdžių veiksmingai konkurencijai, 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

užtikrina, kad būtų nustatytos 

proporcingos ir pagrįstos prievolės 

siekiant spręsti šį klausimą pagal 66-72 

straipsnius. 

Or. en 

Pagrindimas 

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

priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytus bendro investavimo pasiūlymus 

ir procesus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

Nacionalinė reguliavimo institucija 

užtikrina, kad būtų įvykdytos pirmos 

pastraipos taikymo sąlygos. Jei ji nustato, 

kad šių sąlygų nesilaikoma, ji gali 

nustatyti įpareigojimus vadovaudamasi 66 

ir 67–72 straipsniais. 

Or. de 

 

Pakeitimas   1032 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytus bendro investavimo pasiūlymus 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytus bendro investavimo pasiūlymus 
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ir procesus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

ir susitarimus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie susitarimai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1033 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytus bendro investavimo pasiūlymus 

ir procesus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytas bendro investavimo sąlygas ir 

procesus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tos sąlygos ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1034 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytus bendro investavimo pasiūlymus 

ir procesus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

Vertindamos a punkto ii ir iii 

papunkčiuose išvardytus diegimo 

modelius, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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74 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vertindamos pirmos pastraipos a punkte 

nurodytus bendro investavimo pasiūlymus 

ir procesus, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

Vertindamos a punkto ii ir iii 

papunkčiuose išvardytus diegimo 

modelius, nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad tie pasiūlymai ir 

procesai atitiktų IV priede nustatytus 

kriterijus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 1 punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1) Siekdamos skatinti veiksmingą 

konkurenciją ir naujų tinklo elementų 

diegimą, taip pat siekdamos nustatyti 

konkurenciją skatinančias reguliavimo 

sąlygas, valstybės narės, 

pasikonsultavusios su EERRI, nustato 

sąžiningas ir pagrįstas taisykles, skirtas 

operatorių ir virtualių paslaugų teikėjų 

susitarimams dėl bendrų tinklų ir 

komercinių patekimo į rinką susitarimų. 

Tokios taisyklės ir reguliavimo sąlygos 

padeda padidinti tinklo srauto apimtį, kad 

būtų sustiprintos investicijų grąžos 

galimybės, ir taip skatina veiksmingą 

konkurenciją ir transeuropinių tinklų 

plėtrą. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1037 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

74 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jeigu nacionalinės reguliavimo 

institucijos atliekamomis rinkos 

analizėmis nustatoma, kad bendro 

investavimo pasiūlymai ir (arba) 

komerciniai susitarimai nėra palankūs 

tvariai konkurencijai, nacionalinė 

reguliavimo institucija išlaiko arba 

pritaiko atitinkamas reguliavimo 

prievoles, taikomas operatoriams, kurie 

turi didelę įtaką atitinkamoje rinkoje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Dėl komercinių susitarimų neturi būti dirbtinai panaikinami prieigos įpareigojimai, jeigu jie 

yra būtini subalansuotai konkurencijai sukurti ir išlaikyti. 

 

Pakeitimas   1038 

Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

75 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai nacionalinė reguliavimo institucija 

padaro išvadą, kad pagal 67–72 straipsnius 

nustatytais atitinkamais įpareigojimais 

nepavyko užtikrinti veiksmingos 

konkurencijos ir kad esama svarbių, 

nuolatos pasikartojančių konkurencijos 

problemų ir (arba) rinkos trūkumų, 

susijusių su tam tikrų prieigos produktų 

didmeninėmis rinkomis, ji gali, 

laikydamasi 66 straipsnio 3 dalies antros 

pastraipos nuostatų, išimties tvarka 

nustatyti įpareigojimą vertikaliai 

integruotoms įmonėms, kad pastarosios 

skirtų visą su didmeniniu atitinkamų 

prieigos produktų teikimu susijusią veiklą 

vykdyti savarankiškai veikiantiems verslo 

subjektams. 

Kai nacionalinė reguliavimo institucija 

padaro išvadą, kad pagal 67–72 straipsnius 

nustatytais atitinkamais įpareigojimais 

nepavyko užtikrinti veiksmingos 

konkurencijos ir kad esama svarbių, 

nuolatos pasikartojančių konkurencijos 

problemų ir (arba) rinkos trūkumų, 

susijusių su tam tikrų prieigos produktų 

didmeninėmis rinkomis, ji gali, 

laikydamasi 66 straipsnio 3 dalies antros 

pastraipos nuostatų, išimties tvarka 

nustatyti įpareigojimą vertikaliai 

integruotoms įmonėms, kad pastarosios 

skirtų visą su didmeniniu atitinkamų 

prieigos produktų teikimu susijusią veiklą 

vykdyti savarankiškai veikiantiems verslo 

subjektams arba atskiriems juridiniams 

asmenims. 

Or. en 
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Pakeitimas   1039 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

75 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai nacionalinė reguliavimo institucija 

padaro išvadą, kad pagal 67–72 straipsnius 

nustatytais atitinkamais įpareigojimais 

nepavyko užtikrinti veiksmingos 

konkurencijos ir kad esama svarbių, 

nuolatos pasikartojančių konkurencijos 

problemų ir (arba) rinkos trūkumų, 

susijusių su tam tikrų prieigos produktų 

didmeninėmis rinkomis, ji gali, 

laikydamasi 66 straipsnio 3 dalies antros 

pastraipos nuostatų, išimties tvarka 

nustatyti įpareigojimą vertikaliai 

integruotoms įmonėms, kad pastarosios 

skirtų visą su didmeniniu atitinkamų 

prieigos produktų teikimu susijusią veiklą 

vykdyti savarankiškai veikiantiems verslo 

subjektams. 

Kai nacionalinė reguliavimo institucija 

padaro išvadą, kad pagal 67–72 straipsnius 

nustatytų atitinkamų įpareigojimų 

nepakanka veiksmingai konkurencijai 

užtikrinti ir kad esama svarbių, nuolatos 

pasikartojančių konkurencijos problemų ir 

(arba) rinkos trūkumų, susijusių su tam 

tikrų prieigos produktų didmeninėmis 

rinkomis, ji gali, laikydamasi 66 straipsnio 

3 dalies antros pastraipos nuostatų, išimties 

tvarka nustatyti įpareigojimą vertikaliai 

integruotoms įmonėms, kad pastarosios 

skirtų visą su didmeniniu atitinkamų 

prieigos produktų teikimu susijusią veiklą 

vykdyti savarankiškai veikiantiems verslo 

subjektams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Funkcinis atskyrimas turėtų būti viena iš nacionalinių reguliavimo institucijų taikomų 

priemonių ne tik kraštutiniu atveju, bet ir tais atvejais, kai siekiama užtikrinti veiksmingą 

konkurenciją. 

 

Pakeitimas   1040 

Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

75 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Toks verslo subjektas teikia prieigos 

produktus ir paslaugas visoms įmonėms, 

įskaitant kitus patronuojančiosios 

Funkcinio atskyrimo atveju tas verslo 

subjektas teikia prieigos produktus ir 

paslaugas visoms įmonėms, įskaitant kitus 
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bendrovės verslo skyrius, per tokius pačius 

terminus, tokiomis pačiomis sąlygomis, 

įskaitant kainas ir paslaugų lygį, taip pat 

naudodamas tas pačias sistemas ir 

procesus. 

patronuojančiosios bendrovės verslo 

skyrius, per tokius pačius terminus, 

tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant 

kainas ir paslaugų lygį, taip pat 

naudodamas tas pačias sistemas ir 

procesus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti galimybę, kai tai pateisinama 

nacionalinėmis aplinkybėmis, gali taikyti daugiau nei teisinį atskyrimą ir nustatyti visišką 

didmeninės veiklos atsisakymą, paliekant tik mažmeninę veiklą. 

 

Pakeitimas   1041 

Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

75 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jeigu nacionalinė reguliavimo institucija 

nusprendžia, kad netgi nustačius 

funkcinio atskyrimo įpareigojimą 

nepavyko pasiekti veiksmingos 

konkurencijos, ji gali nustatyti teisinio 

atskyrimo įpareigojimą. Šis įpareigojimas 

gali apimti draudimą, kad teisiškai 

atskirtos bendrovės būtų kontroliuojamos 

to (tų) paties (-čių) pagrindinio (-ių) 

savininko (-ų) ir kad bet kuri iš šių 

bendrovių turėtų lemiamos įtakos kitai 

bendrovei teisėmis, sutartimis arba 

kitomis priemonėmis. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1042 

Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

75 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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2. Nacionalinė reguliavimo institucija, 

ketindama nustatyti funkcinio atskyrimo 

įpareigojimą, pateikia Komisijai prašymą, į 

kurį įtraukia: 

2. Nacionalinė reguliavimo institucija, 

ketindama nustatyti funkcinio arba teisinio 

atskyrimo įpareigojimą, pateikia Komisijai 

prašymą, į kurį įtraukia: 

Or. en 

 

Pakeitimas   1043 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

76 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu pagal šios direktyvos 65 straipsnį 

buvo nustatyta, kad įmonės turi didelę įtaką 

vienoje ar keliose atitinkamose rinkose, jei 

įmonės ketina perduoti vietinio prieigos 

tinklo aktyvus arba didesnę jų dalį atskiram 

juridiniam subjektui, priklausančiam 

skirtingiems savininkams, ar įsteigti atskirą 

verslo subjektą tam, kad galėtų teikti 

visiems mažmeniniams teikėjams, įskaitant 

savo mažmeninės prekybos skyrius, 

visiškai lygiaverčius prieigos produktus, tai 

tokios įmonės iš anksto turi apie tai 

informuoti nacionalinę reguliavimo 

instituciją, ir tinkamais terminais, kad 

nacionalinė reguliavimo institucija galėtų 

įvertinti numatomo sandorio poveikį. 

Jeigu pagal šios direktyvos 65 straipsnį 

buvo nustatyta, kad įmonės turi didelę įtaką 

vienoje ar keliose atitinkamose rinkose, jei 

įmonės ketina perduoti vietinio prieigos 

tinklo aktyvus arba didesnę jų dalį atskiram 

juridiniam subjektui, priklausančiam 

skirtingiems savininkams, ar įsteigti atskirą 

verslo subjektą tam, kad galėtų teikti 

visiems mažmeniniams teikėjams, įskaitant 

savo mažmeninės prekybos skyrius, 

visiškai lygiaverčius prieigos produktus, tai 

tokios įmonės prieš tris mėnesius turi apie 

tai informuoti nacionalinę reguliavimo 

instituciją, ir tinkamais terminais, kad 

nacionalinė reguliavimo institucija galėtų 

įvertinti numatomo sandorio poveikį. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1044 

Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

76 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Remdamasi šiuo įvertinimu, nacionalinė 

reguliavimo institucija skiria, palieka 

galioti, pakeičia ar panaikina įpareigojimus 

pagal 23 ir 327 straipsnius, jei tinkama, 

taikydama 77 straipsnio nuostatas. Savo 

Remdamasi šiuo įvertinimu, nacionalinė 

reguliavimo institucija skiria, palieka 

galioti, pakeičia ar panaikina įpareigojimus 

pagal 23 ir 32 straipsnius. Savo sprendime 

nacionalinė reguliavimo institucija gali 
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sprendime nacionalinė reguliavimo 

institucija gali nustatyti iš dalies ar visiškai 

privalomus įsipareigojimus. Nukrypdama 

nuo 65 straipsnio 5 dalies, nacionalinė 

reguliavimo institucija gali nustatyti, kad 

visi ar dalis įsipareigojimų būtų privalomi 

visu laikotarpiu, kuriam jie yra pasiūlyti. 

nustatyti iš dalies ar visiškai privalomus 

įsipareigojimus. Nukrypdama nuo 65 

straipsnio 5 dalies, nacionalinė reguliavimo 

institucija gali nustatyti, kad visi ar dalis 

įsipareigojimų būtų privalomi visu 

laikotarpiu, kuriam jie yra pasiūlyti. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1045 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

77 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

77 straipsnis  Išbraukta. 

Vertikaliai atskiros įmonės  

1.Nacionalinė reguliavimo institucija, 

pagal 65 straipsnį nustačiusi, kad įmonė, 

nevykdanti veiklos mažmeninėse 

elektroninių ryšių paslaugų rinkose, turi 

didelę įtaką vienoje ar keliose 

didmeninėse rinkose, apsvarsto, ar tai 

įmonei būdingos šios savybės: 

 

a)visos vienos įmonės bendrovės ir verslo 

padaliniai, įskaitant visas bendroves, 

kurios yra kontroliuojamos to (tų) paties 

(-čių) pagrindinio (-ių) savininko (-ų), bet 

nebūtinai visiškai jam (jiems) priklauso, 

dabartinę veiklą vykdo ir būsimą veiklą 

planuoja vykdyti tik didmeninėse 

elektroninių ryšių paslaugų rinkose ir 

todėl veiklos nevykdo mažmeninėse 

galutiniams paslaugų gavėjams teikiamų 

elektroninių ryšių paslaugų Sąjungos 

rinkose, 

 

b)įmonė nėra sudariusi išimtinio 

susitarimo arba susitarimo, kuris de facto 

prilygsta išimtiniam susitarimui, su viena 

atskira vartotojų grandies įmone, kuri 

vykdo veiklą mažmeninėse privatiems ar 

komerciniams galutiniams paslaugų 

gavėjams teikiamų elektroninių ryšių 

paslaugų rinkose. 
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2.Jei nacionalinė reguliavimo institucija 

padaro išvadą, kad įvykdytos šio 

straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 

nustatytos sąlygos, ji gali tai įmonei 

nustatyti įpareigojimus tik pagal 70 arba 

71 straipsnį. 

 

3.Jei nacionalinė reguliavimo institucija 

padaro išvadą, kad šio straipsnio 1 dalies 

a ir b punktuose nustatytos sąlygos 

nebetenkinamos, ji bet kuriuo metu 

apsvarsto įmonei pagal šį straipsnį 

nustatytus įpareigojimus ir atitinkamais 

atvejais taiko 65–72 straipsnius. 

 

4.Nacionalinė reguliavimo institucija taip 

pat peržiūri įmonei pagal šį straipsnį 

nustatytus įpareigojimus, jei, remdamasi 

sąlygomis, kurias įmonė siūlo savo 

tolesniems klientams, institucija padaro 

išvadą, kad iškilo galutiniams paslaugų 

gavėjams neigiamą poveikį darančių 

konkurencijos problemų, dėl kurių reikia 

taikyti vieną ar daugiau 67, 68, 69 arba 72 

straipsnyje nustatytų įpareigojimų arba 

pakeisti pagal 2 dalį nustatytus 

įpareigojimus. 

 

5.Šiame straipsnyje numatyti 

įpareigojimai nustatomi ir jų peržiūra 

atliekama 23, 32 ir 33 straipsniuose 

nustatyta tvarka. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas   1046 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

77 straipsnio 1 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) įmonė nėra sudariusi išimtinio 

susitarimo arba susitarimo, kuris de facto 

prilygsta išimtiniam susitarimui, su viena 

atskira vartotojų grandies įmone, kuri 

vykdo veiklą mažmeninėse privatiems ar 

b) įmonė nėra sudariusi išimtinio 

susitarimo arba susitarimo, kuris de jure 

arba de facto prilygsta išimtiniam 

susitarimui, su viena atskira vartotojų 

grandies įmone, kuri vykdo veiklą 
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komerciniams galutiniams paslaugų 

gavėjams teikiamų elektroninių ryšių 

paslaugų rinkose. 

mažmeninėse privatiems ar komerciniams 

galutiniams paslaugų gavėjams teikiamų 

elektroninių ryšių paslaugų rinkose ir 

(arba) kuri apriboja trečiųjų šalių prieigą 

prie inžinerinių infrastruktūros objektų, ir 

(arba) apriboja trečiųjų šalių prieigą prie 

konkrečių tinklo elementų ir susijusių 

priemonių bei jų naudojimą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Labai svarbu, kad tik didmeninę veiklą vykdančios įmonės naudodamosi savo monopoline 

padėtimi neapribotų trečiųjų šalių prieigos. Todėl labai svarbūs atviros prieigos reikalavimai. 

Taip darančioms įmonėms turėtų būti taikomi apskaitos atskyrimo ir kainų kontrolės 

reikalavimai siekiant užtikrinti visišką skaidrumą. 

 

Pakeitimas   1047 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

77 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) įmonė nėra atskirta įmonė, kaip 

nurodyta 75 ir 76 straipsniuose; 

Or. en 

Pagrindimas 

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

priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

77 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija padaro išvadą, kad įvykdytos šio 

straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 

nustatytos sąlygos, ji gali tai įmonei 

2. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija padaro išvadą, kad įvykdytos šio 

straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 

nustatytos sąlygos, ji gali tai įmonei 
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nustatyti įpareigojimus tik pagal 70 arba 

71 straipsnį. 

nustatyti įpareigojimus tik pagal 67, 70, 71 

arba 72 straipsnius. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1049 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

77 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija padaro išvadą, kad įvykdytos šio 

straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 

nustatytos sąlygos, ji gali tai įmonei 

nustatyti įpareigojimus tik pagal 70 arba 71 

straipsnį. 

2. Jei nacionalinė reguliavimo 

institucija padaro išvadą, kad įvykdytos šio 

straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 

nustatytos sąlygos, ji gali tai įmonei 

nustatyti įpareigojimus tik pagal 70 arba 72 

straipsnį. 

Or. en 

Pagrindimas 

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

priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1050 

Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

77 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Nacionalinė reguliavimo 

institucija laiko, kad šios sąlygos 

įvykdytos, net jei įmonė siūlo fizinės 

jungties paslaugą galutiniams 

naudotojams arba teikia signalų 

perdavimą ir tinklo elementus, skirtus 

vietos fizinės infrastruktūrai diegti arba 

plėtoti, amatų ir verslo įmonėms ir 

profesijoms. 

Or. en 
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Pakeitimas   1051 

Patrizia Toia 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

77 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Nacionalinė reguliavimo 

institucija taip pat peržiūri įmonei pagal šį 

straipsnį nustatytus įpareigojimus, jei, 

remdamasi sąlygomis, kurias įmonė siūlo 

savo tolesniems klientams, institucija 

padaro išvadą, kad iškilo galutiniams 

paslaugų gavėjams neigiamą poveikį 

darančių konkurencijos problemų, dėl 

kurių reikia taikyti vieną ar daugiau 67, 

68, 69 arba 72 straipsnyje nustatytų 

įpareigojimų arba pakeisti pagal 2 dalį 

nustatytus įpareigojimus. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1052 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

78 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinė reguliavimo institucija 

užtikrina, kad eksploatavimo nutraukimo 

proceso tvarkaraštis ir sąlygos, įskaitant, 

inter alia, tinkamą išankstinio pranešimo ir 

pereinamąjį laikotarpius, būtų skaidrūs ir 

nustato galimybę gauti alternatyvių panašių 

produktų, teikiančių prieigą prie tinklo 

elementų, kuriais pakeičiama 

nebeeksploatuojama infrastruktūra, jei 

reikia užtikrinti konkurencijos ir galutinių 

paslaugų gavėjų teisių apsaugą. 

Nacionalinė reguliavimo institucija 

užtikrina, kad eksploatavimo nutraukimo 

proceso tvarkaraštis ir sąlygos, įskaitant, 

inter alia, tinkamą išankstinio pranešimo ir 

pereinamąjį laikotarpius, būtų skaidrūs ir 

nustato galimybę gauti alternatyvių panašių 

produktų, teikiančių prieigą prie tinklo 

elementų, kuriais laiku pakeičiama 

nebeeksploatuojama infrastruktūra, jei 

reikia užtikrinti konkurencijos ir galutinių 

paslaugų gavėjų teisių apsaugą. 

Or. en 
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Pakeitimas   1053 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

78 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinė reguliavimo institucija 

užtikrina, kad eksploatavimo nutraukimo 

proceso tvarkaraštis ir sąlygos, įskaitant, 

inter alia, tinkamą išankstinio pranešimo ir 

pereinamąjį laikotarpius, būtų skaidrūs ir 

nustato galimybę gauti alternatyvių 

panašių produktų, teikiančių prieigą prie 

tinklo elementų, kuriais pakeičiama 

nebeeksploatuojama infrastruktūra, jei 

reikia užtikrinti konkurencijos ir galutinių 

paslaugų gavėjų teisių apsaugą. 

Nacionalinė reguliavimo institucija 

užtikrina, kad eksploatavimo nutraukimo 

proceso tvarkaraštis ir sąlygos, įskaitant, 

inter alia, konkretų galutinį terminą, 

tinkamą išankstinio pranešimo ir 

pereinamąjį laikotarpius, būtų skaidrūs ir 

nustato galimybę gauti lygiaverčių 

produktų, teikiančių prieigą prie tinklo 

elementų, kuriais pakeičiama 

nebeeksploatuojama infrastruktūra, jei 

reikia užtikrinti konkurencijos ir galutinių 

paslaugų gavėjų teisių apsaugą. 

Or. en 

Pagrindimas 

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

priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1054 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

78 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) prieigos teikėjas aiškiai nustatė 

tinkamas perėjimo sąlygas, įskaitant 

galimybę gauti panašų alternatyvų prieigos 

produktą, leidžiantį pasiekti tuos pačius 

galutinius paslaugų gavėjus, kokį buvo 

galima gauti naudojantis senąja 

infrastruktūra, ir 

a) prieigos teikėjas aiškiai nustatė 

tinkamas perėjimo sąlygas, įskaitant 

galimybę laiku gauti panašų alternatyvų 

prieigos produktą, leidžiantį pasiekti tuos 

pačius potencialius galutinius paslaugų 

gavėjus, kokį buvo galima gauti 

naudojantis senąja infrastruktūra, taip pat 

Or. en 

 

Pakeitimas   1055 
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Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

78 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) prieigos teikėjas aiškiai nustatė 

tinkamas perėjimo sąlygas, įskaitant 

galimybę gauti panašų alternatyvų 

prieigos produktą, leidžiantį pasiekti tuos 

pačius galutinius paslaugų gavėjus, kokį 

buvo galima gauti naudojantis senąja 

infrastruktūra, ir 

a) prieigos teikėjas aiškiai nustatė 

tinkamas perėjimo sąlygas, įskaitant 

galimybę gauti lygiavertį prieigos 

produktą, leidžiantį pasiekti tuos pačius 

galutinius paslaugų gavėjus, kokį buvo 

galima gauti naudojantis senąja 

infrastruktūra, ir 

Or. en 

Pagrindimas 

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

priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1056 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

79 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 

teritorijoje visiems galutiniams paslaugų 

gavėjams priimtinomis kainomis, 

atsižvelgiant į konkrečias nacionalines 

sąlygas, būtų suteikta galimybė naudotis jų 

teritorijoje teikiamomis nustatytos kokybės 

veiksmingos interneto prieigos ir kalbinio 

ryšio paslaugomis, įskaitant pagrindinio 

sujungimo paslaugas, teikiamomis bent 

fiksuotoje vietoje. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 

teritorijoje visiems galutiniams paslaugų 

gavėjams priimtinomis kainomis, 

atsižvelgiant į konkrečias nacionalines 

sąlygas, būtų suteikta galimybė naudotis jų 

teritorijoje teikiamomis nustatytos kokybės 

veiksmingos prieigos prie plačiajuosčio 

interneto ir kalbinio ryšio paslaugomis, 

įskaitant pagrindinio sujungimo paslaugas, 

teikiamomis bent fiksuotoje vietoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1057 

Michel Reimon 
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Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

79 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės apibrėžia 1 dalyje 

nurodytą veiksmingą interneto prieigos 

paslaugą, kad ji pakankamai atitiktų 

paslaugas, kuriomis jų teritorijoje 

naudojasi dauguma galutinių paslaugų 

gavėjų. Tuo tikslu veiksmingos interneto 

prieigos paslauga turi padėti palaikyti V 

priede nustatytą minimalų paslaugų 

rinkinį. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1058 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

79 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės apibrėžia 1 dalyje 

nurodytą veiksmingą interneto prieigos 

paslaugą, kad ji pakankamai atitiktų 

paslaugas, kuriomis jų teritorijoje 

naudojasi dauguma galutinių paslaugų 

gavėjų. Tuo tikslu veiksmingos interneto 

prieigos paslauga turi padėti palaikyti V 

priede nustatytą minimalų paslaugų rinkinį. 

2. Valstybės narės apibrėžia 1 dalyje 

nurodytą veiksmingą interneto prieigos 

paslaugą, kad ji pakankamai atitiktų 

paslaugas, kuriomis jų teritorijoje 

naudojasi dauguma galutinių paslaugų 

gavėjų. Tuo tikslu veiksmingos interneto 

prieigos paslauga turi padėti palaikyti bent 

V priede nustatytą minimalų paslaugų 

rinkinį, tiek spartos, tiek duomenų kiekio 

požiūriu. Veiksmingos interneto prieigos 

paslauga atitinka Reglamente 2120/2015 

išdėstytas prievoles, taikomas atviram 

internetui. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

81 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kai valstybė narė, atsižvelgdama į 

pagal 22 straipsnio 1 dalį atlikto 

geografinio tyrimo rezultatus, deramai 

įrodo, kad fiksuotoje vietoje negalima 

užtikrinti pagal 79 straipsnio 2 dalį 

apibrėžtos veiksmingos interneto prieigos 

paslaugos ir kalbinio ryšio paslaugos 

įprastomis komercinėmis sąlygomis arba 

taikant kitas galimas viešosios politikos 

priemones, ji gali nustatyti atitinkamus 

įpareigojimus teikti universaliąsias 

paslaugas, kad būtų patenkinti visi pagrįsti 

prašymai dėl galimybės naudotis šiomis 

paslaugomis jos teritorijoje. 

1. Kai valstybė narė, atsižvelgdama į 

pagal 22 straipsnio 1 dalį atlikto 

geografinio tyrimo rezultatus, deramai 

įrodo, kad fiksuotoje vietoje tuo metu 

neužtikrinamos pagal 79 straipsnio 2 dalį 

apibrėžtos veiksmingos interneto prieigos 

paslaugos ir kalbinio ryšio paslaugos 

įprastomis komercinėmis sąlygomis arba 

taikant kitas galimas viešosios politikos 

priemones, ji gali nustatyti atitinkamus 

įpareigojimus teikti universaliąsias 

paslaugas, kad būtų patenkinti visi pagrįsti 

prašymai dėl galimybės naudotis šiomis 

paslaugomis jos teritorijoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

83 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

įmonės, teikiančios paslaugas pagal 79, 81 

ir 82 straipsnius, teikdamos papildomas 

priemones ir paslaugas šalia tų, kurios yra 

nurodytos 79 straipsnyje, nustatytų tokias 

sąlygas ir reikalavimus, kad galutiniam 

paslaugų gavėjui nereikėtų mokėti už 

priemones ir paslaugas, kurios nėra būtinos 

arba kurios nėra būtinos tai paslaugai, 

kurios abonentas prašo. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad tos 

įmonės, teikiančios balso ryšio ir interneto 

prieigos paslaugas pagal 79, 81 ir 82 

straipsnius, teikdamos papildomas 

priemones ir paslaugas šalia tų, kurios yra 

nurodytos 79 straipsnyje, nustatytų tokias 

sąlygas ir reikalavimus, kad galutiniam 

paslaugų gavėjui nereikėtų mokėti už 

priemones ir paslaugas, kurios nėra būtinos 

arba kurios nėra būtinos tai paslaugai, 

kurios abonentas prašo. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1061 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

85 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai, remdamosi 84 straipsnyje nurodytu 

grynųjų sąnaudų apskaičiavimu, 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

nustato, kad įmonei universaliosios 

paslaugos įpareigojimai yra nepagrįstai 

didelė prievolė, valstybės narės atitinkamos 

įmonės prašymu nusprendžia 

1. Kai, remdamosi 84 straipsnyje nurodytu 

grynųjų sąnaudų apskaičiavimu, 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

nustato, kad įmonei universaliosios 

paslaugos įpareigojimai yra nepagrįstai 

didelė prievolė, valstybės narės atitinkamos 

įmonės prašymu nusprendžia: 

a) pradėti skaidriai taikyti tai įmonei 

nustatytų grynųjų sąnaudų 

kompensavimo iš viešųjų lėšų 

mechanizmą ir (arba) 

b) padalinti universaliųjų paslaugų 

įpareigojimų grynąsias sąnaudas tarp 

elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 

teikėjų ir informacinės visuomenės 

paslaugas teikiančių įmonių, kaip 

apibrėžta Direktyvoje 2000/31/EB, kurios 

daug naudoja plačiajuostį ryšį.  

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės ir toliau turi galėti lanksčiai spręsti dėl universaliosios paslaugos 

įpareigojimų tvarkos finansavimo. 

 

Pakeitimas   1062 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

85 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

pradėti skaidriai taikyti tai įmonei 

nustatytų grynųjų sąnaudų 

kompensavimo iš viešųjų lėšų 

mechanizmą. Finansuoti galima tik 79, 81 

ir 82 straipsniuose nustatytų įpareigojimų 

grynąsias sąnaudas, apskaičiuotas pagal 

84 straipsnį. 

Išbraukta. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės ir toliau turi galėti lanksčiai spręsti dėl universaliosios paslaugos 

įpareigojimų tvarkos finansavimo. Suderinta su 85 straipsnio 1 dalies pakeitimu. 

 

Pakeitimas   1063 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

85 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2. Kai grynosios sąnaudos paskirstomos 

pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą, 

valstybės narės nustato sąnaudų 

paskirstymo mechanizmą, kurį 

administruoja nacionalinė reguliavimo 

institucija arba nuo naudos gavėjų 

nepriklausoma įstaiga, nacionalinei 

reguliavimo institucijai prižiūrint. 

Finansuoti galima tik 79, 81 ir 82 

straipsniuose nustatytų įpareigojimų 

grynąsias sąnaudas, apskaičiuotas pagal 

84 straipsnį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės ir toliau turi galėti lanksčiai spręsti dėl universaliosios paslaugos 

įpareigojimų tvarkos finansavimo. Suderinta su 85 straipsnio 1 dalies pakeitimu. 

 

Pakeitimas   1064 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

85 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3. Sąnaudų paskirstymo mechanizmas 

taikomas laikantis skaidrumo, kuo 

mažesnio rinkos iškraipymo, 
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nediskriminavimo ir proporcingumo 

principų pagal VII priedo B dalies 

nuostatas. Valstybės narės gali nuspręsti 

nereikalauti įnašų iš įmonių, kurių 

nacionalinė apyvarta yra mažesnė už 

nustatytą ribą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės ir toliau turi galėti lanksčiai spręsti dėl universaliosios paslaugos 

įpareigojimų tvarkos finansavimo. Suderinta su 85 straipsnio 1 dalies pakeitimu. 

 

Pakeitimas   1065 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

85 straipsnio 2 c dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4. Visi mokesčiai, susiję su universaliųjų 

paslaugų įpareigojimų sąnaudų 

paskirstymu, turi būti išskaidyti ir 

kiekvienai įmonei nurodyti atskirai. Tokie 

mokesčiai neturi būti taikomi arba 

renkami iš įmonių, kurios valstybės narės, 

nustačiusios sąnaudų paskirstymo 

mechanizmą, teritorijoje paslaugų 

neteikia. 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės ir toliau turi galėti lanksčiai spręsti dėl universaliosios paslaugos 

įpareigojimų tvarkos finansavimo. Suderinta su 85 straipsnio 1 dalies pakeitimu. 

 

Pakeitimas   1066 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

87 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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EERRI sukuria numerių, kurie gali būti 

naudojami už teritorijos ribų, centrinį 

registrą, į kurį nacionalinės reguliavimo 

institucijos perduoda reikiamą 

informaciją. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1067 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

88 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu numerių naudojimo teisė apima jų 

naudojimą Sąjungoje už šalies teritorijos 

ribų pagal 87 straipsnio 4 dalį, nacionalinė 

reguliavimo institucija naudojimo teisei 

nustato specialias sąlygas, siekdama 

užtikrinti, kad būtų laikomasi visų 

atitinkamų nacionalinių vartotojų apsaugos 

taisyklių ir valstybėse narėse, kuriose 

numeriai yra naudojami, galiojančių 

numerių naudojimą reglamentuojančių 

nacionalinių teisės aktų. 

Jeigu numerių naudojimo teisė apima jų 

naudojimą Sąjungoje už šalies teritorijos 

ribų pagal 87 straipsnio 4 dalį, nacionalinė 

reguliavimo institucija naudojimo teisei 

nustato specialias sąlygas, siekdama 

užtikrinti, kad būtų laikomasi visų 

atitinkamų nacionalinių vartotojų apsaugos 

taisyklių ir valstybėse narėse, kuriose 

numeriai yra naudojami, galiojančių 

numerių naudojimą reglamentuojančių 

nacionalinių teisės aktų. Vėliau valstybės 

narės negali nustatyti papildomų su 

šiomis naudojimo teisėmis susijusių 

įpareigojimų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kadangi visose atitinkamose valstybėse narėse jau nustatytos specialios naudojimo teisių 

laikymosi sąlygos, valstybėms narėms neturėtų būti leidžiama pridėti naujų reikalavimų, 

kadangi tai sukurtų vidaus rinkos barjerą. Kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklių 104 

straipsnyje, šis pakeitimas būtinas dėl neatidėlionų priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

91 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 



PE602.952v01-00 136/179 AM\1122811LT.docx 

LT 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

atitinkamos nacionalinės institucijos, kiek 

tai techniniu ir ekonominiu požiūriu 

įmanoma, išskyrus atvejus, kai galutinis 

paslaugų gavėjas, kuriam skambina, dėl 

komercinių priežasčių yra apribojęs 

skambučius iš tam tikrų geografinių 

vietovių, imtųsi visų būtinų priemonių 

siekdamos užtikrinti, kad galutiniai 

paslaugų gavėjai: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

atitinkamos nacionalinės institucijos, kiek 

tai techniniu ir ekonominiu požiūriu 

įmanoma, išskyrus atvejus, kai galutinis 

paslaugų gavėjas , kuriam skambina, dėl 

komercinių priežasčių yra apribojęs 

skambučius iš tam tikrų geografinių 

vietovių, imtųsi visų būtinų priemonių 

siekdamos užtikrinti, kad galutiniai 

kalbinio ryšio paslaugų gavėjai: 

Or. en 

 

Pakeitimas   1069 

Morten Helveg Petersen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

92 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų 

teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 

netaiko jokių diskriminacinių reikalavimų 

ar sąlygų, susijusių su prieiga ar 

naudojimu, dėl jų pilietybės ar 

gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 

tokius skirtumus galima objektyviai 

pateisinti. 

Elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų 

teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 

netaiko jokių diskriminacinių reikalavimų 

ar sąlygų, susijusių su prieiga ar 

naudojimu, dėl jų pilietybės ar 

gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 

tokius skirtumus galima objektyviai 

pateisinti ir kai jie atitinka pagrindinių 

teisių taikymo sritį ir aiškinimą, kaip 

numatyta Chartijos 52 straipsnyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1070 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

92 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų 

teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 

1. Elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų 

teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 
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netaiko jokių diskriminacinių reikalavimų 

ar sąlygų, susijusių su prieiga ar 

naudojimu, dėl jų pilietybės ar 

gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 

tokius skirtumus galima objektyviai 

pateisinti. 

netaiko jokių diskriminacinių reikalavimų 

ar sąlygų, susijusių su prieiga ar 

naudojimu, dėl jų pilietybės ar 

gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 

tokius skirtumus galima objektyviai 

pateisinti. 

Or. en 

Pagrindimas 

11 m. rugsėjo 2013 d. paskelbtame pasiūlyme dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos 

Komisija, siekdama panaikinti nepagrįstus papildomus mokesčius, jau siūlė reguliuoti 

skambučius ir trumpąsias žinutes ES viduje, jei skambinama ar žinutė siunčiama iš šalies, 

kurioje yra mobiliojo ryšio abonentas, į kitą valstybę narę. Šia nuostata vėl įtraukiamas 

minėtas pasiūlymas. 

 

Pakeitimas   1071 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

92 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 

netaiko aukštesnių tarifų ryšiams 

Sąjungos viduje, kurie baigiasi kitoje 

valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai tai 

galima objektyviai pateisinti: 

 a) fiksuotojo ryšio paslaugų atveju – 

aukštesnių nei vietiniai tarpmiestinio 

ryšio tarifai; 

 b) judriojo ryšio paslaugų atveju – 

aukštesnių nei Reglamente (ES) Nr. 

2015/2120 nustatyti Europos tarifai 

atitinkamai reguliuojamiems 

skambučiams, duomenims ir SMS 

žinutėms naudojantis tarptinkliniu ryšiu. 

Or. en 

Pagrindimas 

11 m. rugsėjo 2013 d. paskelbtame pasiūlyme dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos 

Komisija, siekdama panaikinti nepagrįstus papildomus mokesčius, jau siūlė reguliuoti 

skambučius ir trumpąsias žinutes ES viduje, jei skambinama ar žinutė siunčiama iš šalies, 
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kurioje yra mobiliojo ryšio abonentas, į kitą valstybę narę. Šia nuostata vėl įtraukiamas 

minėtas pasiūlymas. 

 

Pakeitimas   1072 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

92 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 92a straipsnis  

 1. Elektroninių ryšių paslaugų 

visuomenei teikėjai netaiko kitokių tarifų 

Sąjungoje teikiamoms fiksuotojo ir 

judriojo ryšio paslaugoms, kurios baigiasi 

kitoje valstybėje narėje, nei tarifai už 

paslaugas, kurios baigiasi toje pačioje 

valstybėje narėje, nebent paslaugų 

teikėjas įrodo, jog patiriamos objektyviai 

pagrįstos tiesioginės sąnaudos. 

 2. Praėjus šešiems mėnesiams nuo šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos, EERRI 

priima gaires dėl tokių objektyviai 

pagrįstų sąnaudų atgavimo pagal 1 dalį. 

 3. Praėjus vieniems metams nuo šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos ir po to 

kasmet Europos Komisija pateikia 1 

dalyje nustatytų įpareigojimų 

įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant 

Sąjungos vidaus ryšių tarifų raidos 

įvertinimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 

prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where “objectively justified” additional costs 
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are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 

disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 

 

Pakeitimas   1073 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

93 straipsnio pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagrindinių teisių apsaugos priemonės Pagrindinės teisės 

Or. en 

 

Pakeitimas   1074 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

93 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinės priemonės, susijusios 

su galutinių paslaugų gavėjų prieiga prie 

paslaugų bei programų bei naudojimusi 

jomis pasitelkiant elektroninių ryšių 

tinklus, turi atitikti pagrindines teises ir 

laisves, garantuojamas Sąjungos 

pagrindinių teisių chartija ir bendraisiais 

Sąjungos teisės principais. 

1. Nacionalinės priemonės, susijusios 

su galutinių paslaugų gavėjų prieiga prie 

paslaugų bei programų bei naudojimusi 

jomis pasitelkiant elektroninių ryšių 

tinklus, turi atitikti Sąjungos pagrindinių 

teisių chartiją ir bendruosius Sąjungos 

teisės principus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1075 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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93 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šios galutinių paslaugų gavėjų 

prieigą prie paslaugų bei programinės 

įrangos ir galimybes jas naudoti 

elektroninių ryšių tinkluose nustatančios 

priemonės, galinčios apriboti tas 

pagrindines teises ar laisves, gali būti 

nustatytos tik tuo atveju, jei jos yra 

numatytos teisės aktais ir jomis 

nekeičiama tų teisių ar laisvių esmė, yra 

tinkamos, proporcingos ir būtinos 

demokratinėje visuomenėje ir jos iš tikrųjų 

atitinka Sąjungos pripažįstamus bendro 

intereso tikslus arba būtinybę apsaugoti 

kitų teises ir laisves pagal Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 52 

straipsnio 1 dalį ir bendruosius Sąjungos 

teisės principus, įskaitant veiksmingą 

teisminę apsaugą ir teisingą procesą. 

Atitinkamai šių priemonių galima imtis tik 

deramai laikantis nekaltumo prezumpcijos 

principo ir užtikrinant teisę į privatumą. 

Turi būti garantuojamas išankstinis 

teisingas ir nešališkas procesas, įskaitant 

atitinkamo asmens ar asmenų teisę būti 

išklausytiems, esant būtinybei – tinkamai 

pagrįstais skubos atvejais turi būti 

taikomos atitinkamos sąlygos ir 

procedūrinės priemonės, atitinkančios 

nustatytąsias Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijoje. Turi būti 

garantuojama veiksminga ir tinkamu 

laiku atlikta teisminė peržiūra. 

2. Šios galutinių paslaugų gavėjų 

prieigą prie paslaugų bei programinės 

įrangos ir galimybes jas naudoti 

elektroninių ryšių tinkluose nustatančios 

priemonės, galinčios apriboti naudojimąsi 

tomis pagrindinėmis teisėmis ar laisvėmis, 

gali būti nustatytos tik tuo atveju, jei jos 

yra numatytos teisės aktais ir jų laikymasis 

pripažįstamas Chartijoje, jos yra tinkamos, 

proporcingos ir būtinos demokratinėje 

visuomenėje ir iš tikrųjų atitinka Sąjungos 

pripažįstamus bendro intereso tikslus arba 

būtinybę apsaugoti kitų teises ir laisves 

pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijos 52 straipsnio 1 dalį ir bendruosius 

Sąjungos teisės principus, įskaitant 

veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 

nagrinėjimą. Atitinkamai šių priemonių 

galima imtis tik deramai laikantis 

nekaltumo prezumpcijos principo ir 

užtikrinant teisę į privatumą. Turi būti 

garantuojamas išankstinis teisingas ir 

nešališkas procesas, įskaitant atitinkamo 

asmens ar asmenų teisę būti išklausytiems, 

esant būtinybei – tinkamai pagrįstais 

skubos atvejais turi būti taikomos 

atitinkamos sąlygos ir procedūrinės 

priemonės, atitinkančios nustatytąsias 

Chartijoje . 

Or. en 

 

Pakeitimas   1076 

Morten Helveg Petersen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

93 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Siekdama padėti nuosekliai taikyti 

pagrindinių teisių apsaugos priemones, 
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EERRI, pasikonsultavusi su 

suinteresuotosiomis šalimis ir glaudžiai 

bendradarbiaudama su Komisija ir 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūra (FRA), iki ...[data] turi paskelbti 

gaires dėl bendrų metodų, kad užtikrintų, 

jog nacionalinės priemonės, susijusios su 

galutinių paslaugų gavėjų prieiga prie 

paslaugų bei programų ir naudojimusi 

jomis pasitelkiant elektroninių ryšių 

tinklus, atitiktų pagrindines teises ir 

laisves, kurios įtvirtintos Chartijoje ir 

bendruosiuose Sąjungos teisės 

principuose. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1077 

András Gyürk 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

94 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės neturi palikti galioti ar 

priimti su šios antraštinės dalies dalyku 

susijusių nacionalinės teisės nuostatų dėl 

galutinių paslaugų gavėjų apsaugos, 

kuriomis nukrypstama nuo šios 

antraštinės dalies nuostatų, įskaitant 

griežtesnes ar švelnesnes nuostatas, 

kuriomis užtikrinama skirtingo lygio 

apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai šioje 

antraštinėje dalyje numatyta kitaip. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Manome, kad dabartinis požiūris leidžia valstybėms narėms pritaikyti ES teisinę sistemą prie 

konkrečių šalies poreikių ir technologinės raidos, apibrėžiant sprendimus, kurie skirti 

nacionalinėms rinkos būdingai konkrečiai komercinei praktikai ir nustatyti orientacinius 

rodiklius, kurie padeda palaipsniui gerinti sektoriaus ir galutinių vartotojų apsaugą 

Sąjungoje. Maksimalus derinimas gali lemti mažesnes galutiniams vartotojams teikiamas 

garantijas. Dabartiniu teisės aktu nustatyta tinkama galutinių vartotojų apsaugos sistema. 
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Pakeitimas   1078 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

94 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės neturi palikti galioti ar 

priimti su šios antraštinės dalies dalyku 

susijusių nacionalinės teisės nuostatų dėl 

galutinių paslaugų gavėjų apsaugos, 

kuriomis nukrypstama nuo šios antraštinės 

dalies nuostatų, įskaitant griežtesnes ar 

švelnesnes nuostatas, kuriomis 

užtikrinama skirtingo lygio apsauga, 

išskyrus tuos atvejus, kai šioje 

antraštinėje dalyje numatyta kitaip. 

Valstybės narės jokiomis aplinkybėmis į 

nacionalinę teisę neįtraukia tokių 
nuostatų dėl galutinių paslaugų gavėjų 

apsaugos, kuriomis nukrypstama nuo šios 

antraštinės dalies nuostatų, kadangi tai yra 

būtiniausia galutinių paslaugų gavėjų 
apsauga, kurios reikėtų siekti Sąjungoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

95 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...] Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1080 

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

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

95 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Viešųjų elektroninių ryšių 

paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamas 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, 

teikėjai į pačią sutartį įtraukia 1, 2 ir 4 
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dalyse minėtą informaciją. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1081 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

95 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Iki [12 mėnesių po įsigaliojimo] EERRI 

priima sprendimą dėl sutarties santraukos 

formos, kurioje nustatomi pagrindiniai 

informacijos reikalavimų elementai pagal 1 

ir 2 dalis. Šie pagrindiniai elementai apima 

bent šią išsamią informaciją: 

Iki [12 mėnesių po įsigaliojimo] Komisija 

priima sprendimą dėl sutarties santraukos 

formos, kurioje nustatomi pagrindiniai 

informacijos reikalavimų elementai pagal 1 

ir 2 dalis. Šie pagrindiniai elementai apima 

bent šią išsamią informaciją: 

Or. en 

 

Pakeitimas   1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

95 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Interneto prieigos paslaugų teikėjai 

ir viešųjų su numeriu siejamo asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai suteikia 

galutiniams paslaugų gavėjams galimybę 

stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama 

kiekviena iš tų paslaugų, už kurias 

sąskaitos teikiamos pagal naudojimosi 

laiką arba naudojamų duomenų kiekį. Tai 

apima galimybę laiku gauti informaciją 

apie naudojimosi į tarifų planą įtrauktomis 

paslaugomis lygį. 

6. Interneto prieigos paslaugų teikėjai 

ir viešųjų kalbinio ryšio paslaugų teikėjai 

suteikia galutiniams paslaugų gavėjams 

galimybę stebėti ir kontroliuoti, kaip 

naudojama kiekviena iš tų paslaugų, už 

kurias sąskaitos teikiamos pagal 

naudojimosi laiką arba naudojamų 

duomenų kiekį. Tai apima galimybę laiku 

gauti informaciją apie naudojimosi į tarifų 

planą įtrauktomis paslaugomis lygį. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

96 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad VIII priede 

nurodyta viešųjų elektroninių ryšių 

paslaugas, išskyrus viešąsias su numeriu 

nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, teikiančių įmonių arba pačios 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

skelbiama informacija būtų aiški, išsami ir 

lengvai prieinama. Nacionalinės 

reguliavimo institucijos gali nurodyti 

papildomus su tokios informacijos 

skelbimo forma susijusius reikalavimus. 

1. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos užtikrina, kad VIII priede 

nurodyta viešųjų elektroninių ryšių 

paslaugas, išskyrus viešąsias kalbinio ryšio 

arba interneto prieigos paslaugas, 

teikiančių įmonių skelbiama informacija 

būtų aiški, išsami ir lengvai prieinama. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

96 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 

užtikrina, kad galutiniai paslaugų gavėjai 

galėtų nemokamai naudotis bent viena 

nepriklausoma palyginimo priemone, kuri 

leistų jiems palyginti ir įvertinti kainas bei 

tarifus ir viešųjų elektroninių ryšių 

paslaugų, išskyrus viešąsias su numeriu 

nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugas, kokybę. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos gali 

užtikrinti, kad galutiniai paslaugų gavėjai 

galėtų nemokamai naudotis bent viena 

nepriklausoma palyginimo priemone, kuri 

leistų jiems palyginti ir įvertinti kainas bei 

tarifus ir viešųjų elektroninių ryšių 

paslaugų, išskyrus viešąsias su numeriu 

nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugas, kokybę. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1085 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

98 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Galutiniams paslaugų gavėjams turi 

būti suteikta teisė nutraukti sutartį be jokių 

išlaidų, kai jiems pranešama apie viešųjų 

elektroninių ryšių paslaugų, išskyrus su 

numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugas, teikėjų siūlomus sutarties 

sąlygų pakeitimus, išskyrus tuos atvejus, 

kai siūlomi pakeitimai yra naudingi tik 

galutiniam paslaugų gavėjui arba jie yra 

griežtai būtini teisės aktų ar 

reglamentavimo pakeitimams įgyvendinti. 

Teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams ne 

vėliau kaip prieš mėnesį praneša apie 

numatomus tokius pakeitimus ir kartu 

praneša apie jų teisę nutraukti tokią sutartį 

be jokių išlaidų, jei naujos sąlygos jiems 

nepriimtinos. Valstybės narės užtikrina, 

kad pranešimas būtų aiškus, suprantamas ir 

teikiamas patvariojoje laikmenoje galutinio 

vartotojo sudarant sutartį pasirinktu 

formatu. 

3. Galutiniams paslaugų gavėjams turi 

būti suteikta teisė nutraukti sutartį be jokių 

išlaidų, kai jiems pranešama apie viešųjų 

elektroninių ryšių paslaugų, išskyrus su 

numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugas, teikėjų siūlomus sutarties 

sąlygų pakeitimus, išskyrus tuos atvejus, 

kai siūlomi pakeitimai yra griežtai būtini 

teisės aktų ar reglamentavimo pakeitimams 

įgyvendinti. Teikėjai galutiniams paslaugų 

gavėjams ne vėliau kaip prieš mėnesį 

praneša apie numatomus tokius pakeitimus 

ir kartu praneša apie jų teisę nutraukti tokią 

sutartį be jokių išlaidų, jei naujos sąlygos 

jiems nepriimtinos. Valstybės narės 

užtikrina, kad pranešimas būtų aiškus, 

suprantamas ir teikiamas patvariojoje 

laikmenoje galutinio vartotojo sudarant 

sutartį pasirinktu formatu. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1086 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

98 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Bet koks reikšmingas nuolatinis ar 

reguliariai pasikartojantis skirtumas tarp 

faktinio elektroninio ryšio paslaugos 

veikimo, susijusio supaslaugos kokybės 

parametrais, ir interneto prieigos 

paslaugų teikėjo nurodyto veikimo, kai 

atitinkami faktai nustatyti naudojant 

nacionalinės reguliavimo institucijos 

sertifikuotą stebėsenos mechanizmą, 

laikomas veikimo neatitikimu, kai 

siekiama nustatyti teisių gynimo 

priemones, kuriomis vartotojas gali 

naudoti pagal Sąjungos nacionalinę teisę. 
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Or. en 

 

Pakeitimas   1087 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

99 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Interneto prieigos paslaugų teikėjų keitimo 

atveju atitinkami teikėjai galutiniams 

paslaugų gavėjams suteikia reikiamą 

informaciją prieš keitimo procesą ir jo 

metu, kad būtų užtikrintas paslaugos 

teikimo tęstinumas. Naujasis paslaugos 

teikėjas užtikrina, kad paslauga būtų 

pradėta teikti su galutiniu paslaugų gavėju 

sutartą dieną. Paslaugos teikimą 

perduodantis teikėjas tęsia paslaugų 

teikimą tokiomis pačiomis sąlygomis iki 

kol paslaugas pradeda teikti naujasis 

paslaugų teikėjas. Dėl keitimo proceso 

paslaugų gavėjas negali likti be paslaugos 

ilgiau kaip vieną darbo dieną. 

Elektroninio ryšio paslaugų teikėjų 

keitimo atveju, išskyrus su numeriu 

nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugas, atitinkami teikėjai galutiniams 

paslaugų gavėjams suteikia reikiamą 

informaciją prieš keitimo procesą ir jo 

metu, kad būtų užtikrintas paslaugos 

teikimo tęstinumas. Naujasis paslaugos 

teikėjas užtikrina, kad paslauga būtų 

pradėta teikti su galutiniu paslaugų gavėju 

sutartą dieną. Paslaugos teikimą 

perduodantis teikėjas tęsia paslaugų 

teikimą tokiomis pačiomis sąlygomis iki 

kol paslaugas pradeda teikti naujasis 

paslaugų teikėjas. Dėl keitimo proceso 

paslaugų gavėjas negali likti be paslaugos 

ilgiau kaip vieną darbo dieną. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

105 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal X priedą valstybės narės užtikrina 

ten nurodytos vartotojų skaitmeninės 

televizijos įrangos sąveiką. 

Pagal X priedą valstybės narės užtikrina 

ten nurodytos vartotojų radijo ir 

skaitmeninės televizijos įrangos 

sąveikumą. 

Or. fr 
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Pakeitimas   1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

105 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal X priedą valstybės narės užtikrina 

ten nurodytos vartotojų skaitmeninės 

televizijos įrangos sąveiką. 

Pagal X priedą valstybės narės užtikrina 

ten nurodytos vartotojų radijo ir 

skaitmeninės televizijos įrangos 

sąveikumą. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

106 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės savo jurisdikcijoje 

esančioms įmonėms, teikiančioms 

elektroninių ryšių tinklus, skirtus radijo ir 

televizijos programoms transliuoti 
visuomenei, jeigu didelė dalis tokių tinklų 

galutinių paslaugų gavėjų naudojasi jais 

kaip pagrindine priemone radijo ir 

televizijos programoms priimti, gali 

nustatyti pagrįstus privalomojo programų 

siuntimo („must carry“) įpareigojimus 

perduoti nurodytas radijo ir televizijos 

programas bei susijusias jas papildančias 

paslaugas, visų pirma siekdamos 

neįgaliesiems galutiniams paslaugų 

gavėjams sudaryti tinkamas galimybes 

naudotis tomis paslaugomis, ir duomenis, 

kuriais grindžiamos televizijos su ryšio 

galimybėmis paslaugos, bei elektroninių 
programų vadovus. Tokius įpareigojimus 

galima nustatyti tik tais atvejais, kai jie yra 

būtini kiekvienos valstybės narės aiškiai 

apibrėžtiems bendrojo intereso tikslams 

pasiekti; 

Valstybės narės savo jurisdikcijoje 

esančioms įmonėms, teikiančioms 

elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas, 

skirtus radijo laidoms perduoti ar 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms 

teikti visuomenei, jeigu didelė dalis 

galutinių paslaugų gavėjų naudojasi šiais 

tinklais ir paslaugomis radijo laidoms 

priimti ir audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugoms gauti, gali nustatyti pagrįstus 

privalomojo programų siuntimo (angl. 

„must carry“) įpareigojimus perduoti radijo 

laidas ir teikti audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugas bei susijusias 

papildomas paslaugas (visų pirma 

prieinamumo paslaugas, skirtas užtikrinti 

neįgaliems galutiniams paslaugų gavėjams 

tinkamas galimybes naudotis paslaugomis, 

ir duomenis, kuriais grindžiamos 

išmaniosios televizijos paslaugos 

ir užtikrinamos galutinių paslaugų gavėjų 

galimybės naudotis jomis bei 

elektroniniuose programų vadovuose 

nurodytomis paslaugomis). Tokie 

įpareigojimai turi būti proporcingi bei 

skaidrūs ir nustatomi tik tais atvejais, kai 
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jie būtini kiekvienos valstybės narės aiškiai 

apibrėžtiems visuotinės svarbos tikslams 

pasiekti. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   1091 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

106 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės savo jurisdikcijoje 

esančioms įmonėms, teikiančioms 

elektroninių ryšių tinklus, skirtus radijo ir 

televizijos programoms transliuoti 
visuomenei, jeigu didelė dalis tokių tinklų 

galutinių paslaugų gavėjų naudojasi jais 

kaip pagrindine priemone radijo ir 

televizijos programoms priimti, gali 

nustatyti pagrįstus privalomojo programų 

siuntimo („must carry“) įpareigojimus 

perduoti nurodytas radijo ir televizijos 

programas bei susijusias jas papildančias 

paslaugas, visų pirma siekdamos 

neįgaliesiems galutiniams paslaugų 

gavėjams sudaryti tinkamas galimybes 

naudotis tomis paslaugomis, ir duomenis, 

kuriais grindžiamos televizijos su ryšio 

galimybėmis paslaugos, bei elektroninių 

programų vadovus. Tokius įpareigojimus 

galima nustatyti tik tais atvejais, kai jie yra 

būtini kiekvienos valstybės narės aiškiai 

apibrėžtiems bendrojo intereso tikslams 

pasiekti; 

Valstybės narės savo jurisdikcijoje 

esančioms įmonėms, teikiančioms 

elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas, 

skirtus radijo ar audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugoms teikti 
visuomenei, jeigu didelė dalis tokių tinklų 

galutinių naudotojų ir paslaugų gavėjų jais 

naudojasi radijo ir audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugoms priimti, gali 

nustatyti pagrįstus privalomojo programų 

siuntimo („must carry“) įpareigojimus 

perduoti nurodytas radijo ir 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas 
bei susijusias papildomas paslaugas, visų 

pirma prieinamumo 

paslaugas, siekiant neįgaliems galutiniams 

paslaugų gavėjams sudaryti tinkamas 

galimybes naudotis tomis paslaugomis, ir 

duomenis, kuriais grindžiamos televizijos 

su ryšio galimybėmis ir nustatytos su 

elektroninių programų vadovais susijusios 

paslaugos ir suteikiamos galutiniams 

paslaugų gavėjams galimybės jomis 

naudotis. Tokius įpareigojimus galima 

nustatyti tik tais atvejais, kai jie yra būtini 

kiekvienos valstybės narės aiškiai 

apibrėžtiems bendrojo intereso tikslams 

pasiekti; šie įpareigojimai turi būti 

proporcingi ir skaidrūs. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Nuoroda į televizijos programų transliavimą turi buti pakeista „audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugomis“ siekiant užtikrinti, kad nuostata būtų labiau orientuota į ateitį ir technologiniu 

požiūriu neutrali. 

 

Pakeitimas   1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

106 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nei šio straipsnio 1 dalis, nei57 

straipsnio 2 dalis nekliudo valstybių narių 

teisei nustatyti atitinkamą atlygį, jei reikia, 

už priemones, taikomas pagal šį straipsnį, 

užtikrinant, kad panašiomis aplinkybėmis 

kitos elektroninių ryšių tinklus teikiančios 

įmonės nebūtų diskriminuojamos. Jei 

valstybės narės numato atlygį, jos 

užtikrina, kad jis būtų taikomas 

proporcingai ir skaidriai. 

2. Nei šio straipsnio 1 dalis, nei 57 

straipsnio 2 dalis nekliudo valstybių narių 

teisei, jei reikia, teisinėmis nuostatomis 

nustatyti tinkamą atlygį už priemones, 

taikomas pagal šį straipsnį, užtikrinant, kad 

panašiomis aplinkybėms nebūtų skirtingai 

traktuojamos tinklus ir paslaugas 

teikiančios įmonės. Jei valstybės narės 

numato atlygį, jos užtikrina, kad jis būtų 

taikomas proporcingai ir skaidriai. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

107 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nepažeisdamos 83 straipsnio 2 

dalies valstybės narės užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 

reikalauti, jog visi interneto prieigos 

paslaugas ir (arba) viešąsias su numeriu 

siejamo asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugas teikiančios įmonės galutiniams 

paslaugų gavėjams suteiktų galimybę 

naudotis visomis arba kai kuriomis VI 

priedo B dalyje išvardytomis 

papildomomis priemonėmis ir VI priedo A 

dalyje išvardytomis visomis arba kai 

1. Nepažeisdamos 83 straipsnio 2 

dalies valstybės narės užtikrina, kad 

nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 

reikalauti, jog visi interneto prieigos 

paslaugas ir (arba) kalbinio ryšio paslaugas 

teikiančios įmonės galutiniams paslaugų 

gavėjams suteiktų galimybę naudotis 

visomis arba kai kuriomis VI priedo B 

dalyje išvardytomis papildomomis 

priemonėmis ir VI priedo A dalyje 

išvardytomis visomis arba kai kuriomis 

papildomomis priemonėmis, jei tai 
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kuriomis papildomomis priemonėmis, jei 

tai techniniu ir ekonominiu požiūriu yra 

perspektyvu. 

techniniu ir ekonominiu požiūriu yra 

perspektyvu. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1094 

Evžen Tošenovský 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

109 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

109 straipsnis  Išbraukta. 

Įgaliojimų delegavimas  

1.Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 

nustatytomis sąlygomis. 

 

2.40, 60, 73, 102 ir 108 straipsniuose 

nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

neribotam laikotarpiui nuo ... 

[pagrindinio teisėkūros procedūra 

priimamo akto įsigaliojimo data arba bet 

kokia kita teisėkūros institucijų nustatyta 

data]. 

 

3.Europos Parlamentas arba Taryba gali 

bet kada atšaukti 40, 60, 73, 102 ir 108 

straipsniuose nurodytus deleguotuosius 

įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 

atšaukimo nutraukiami tame sprendime 

nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus. Sprendimas 

įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 

nedaro poveikio jau galiojančių 

deleguotųjų aktų galiojimui. 

 

4.Prieš priimdama deleguotąjį aktą, 

Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais 

vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros nustatytais principais. 

 

5.Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija  
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nedelsdama vienu metu praneša Europos 

Parlamentui ir Tarybai. 

6.Pagal 40, 60, 73, 102 ir 108 straipsnius 

priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 

tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo 

pranešimo Europos Parlamentui ir 

Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 

Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 

prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 

šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, 

ir Taryba praneša Komisijai, kad 

prieštaravimų nereikš. Europos 

Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 

laikotarpis pratęsiamas [dviem 

mėnesiais]. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas   1095 

Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

114 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Šiuo požiūriu ji visų pirma 

įvertina, ar sąvokos „itin didelio 

pralaidumo tinklai“ apibrėžimas atspindi 

veiksmingiausią šiuo metu rinkoje 

naudojamą technologiją atsižvelgiant į 

žemynkrypčio ir aukštynkrypčio ryšio 

dažnių juostą, atsparumą, klaidų 

parametrus, delsą ir jos pokyčius. Jei šioje 

srityje esama esminių patobulinimų arba 

jei kitos veikimo savybės pasirodė 

esančios svarbios, apibrėžimas gali būti 

pakeistas.  

Or. de 

Pagrindimas 

Sąvokos „itin didelio pralaidumo tinklai“ apibrėžimas grindžiamas šiuo metu rinkoje 

naudojama pažangiąja technologija. Reguliariai peržiūrint apibrėžimą bus užtikrinta, kad 

ateityje būtų visada toliau skatinama veiksmingiausių tinklų plėtra. 
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Pakeitimas   1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

114 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Universaliųjų paslaugų apimtis 

persvarstoma atsižvelgiant į socialinius, 

ekonomikos ir technologijos pokyčius, taip 

pat, inter alia, į mobilumą ir duomenų 

dažnius bei daugumos galutinių paslaugų 

gavėjų naudojamas technologines 

priemones. Komisija Europos Parlamentui 

ir Tarybai pateikia persvarstymo rezultatų 

ataskaitą. 

3. Universaliųjų paslaugų apimtis 

persvarstoma atsižvelgiant į socialinius, 

ekonomikos ir technologijos pokyčius, taip 

pat, inter alia, į mobilumą ir duomenų 

dažnius bei daugumos galutinių paslaugų 

gavėjų naudojamas technologines 

priemones. Atliekant šį persvarstymą taip 

pat įvertinamas sąvokos „itin didelio 

pralaidumo tinklai“ apibrėžimas ir 

peržiūrima, ar apibrėžimas vis dar 

atitinka dabartinius reikalavimus, 

grindžiamus technologinėmis naujovėmis 

ir besikeičiančiomis rinkos sąlygomis. 

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 

pateikia persvarstymo rezultatų ataskaitą. 

Or. de 

Pagrindimas 

Esamas iš optinių skaidulinių komponentų sudarytas ryšių tinklas šiuo metu užtikrina 

geriausius turimus tinklo parametrus atsižvelgiant į atitinkamus veiksmingumo parametrus. 

Vis dėlto technologijos toliau tobulėja ir atskirose valstybėse narėse randasi naujos rinkos 

sąlygos. Todėl ateityje turėtų būti sudaryta galimybė pakeisti esamą apibrėžimą. 

 

Pakeitimas   1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

114 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Komisija reguliariai persvarsto 

pagrindinių teisių apsaugos priemonių, 

nurodytų 93 straipsnyje, taikymą. Toks 

persvarstymas atliekamas kas penkerius 

metus. 

Or. en 
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Pakeitimas   1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šiame priede išvardytos sąlygos – pats 

didžiausias sąrašas sąlygų, kurios gali būti 

nustatomos bendriesiems elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų, išskyrus su numeriu 

nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugas, teisėms (A dalis), elektroninių 

ryšių tinklų (B dalis), elektroninių ryšių 

paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamo 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, (C 

dalis) leidimams naudoti radijo dažnius (D 

dalis) ir teisėms naudoti numerius (E dalis). 

Šiame priede išvardytos sąlygos – pats 

didžiausias sąrašas sąlygų, kurios gali būti 

nustatomos bendriesiems elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų, išskyrus su numeriu 

nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugas (A dalis), elektroninių ryšių 

tinklų (B dalis), kalbinio ryšio ir interneto 

prieigos paslaugų (C dalis) leidimams, 

teisėms naudoti radijo dažnius (D dalis) ir 

teisėms naudoti numerius (E dalis). 

Or. en 

 

Pakeitimas   1099 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo A dalies 4 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Leidimas nacionalinėms 

kompetentingoms institucijoms teisėtai 

perimti informaciją pagal Direktyvą 

2002/58/EB ir 1995 m. spalio 24 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo54 . 

Išbraukta. 

_________________  

54 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.  

Or. en 
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Pakeitimas   1100 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo A dalies 4 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Leidimas nacionalinėms 

kompetentingoms institucijoms teisėtai 

perimti informaciją pagal Direktyvą 

2002/58/EB ir 1995 m. spalio 24 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo54 . 

4. Leidimas tos valstybės narės, 

kurioje teikėjas įsisteigęs arba valdo 

elektroninių ryšių tinklą, nacionalinėms 

kompetentingoms institucijoms teisėtai 

perimti informaciją pagal Direktyvą 

2002/58/EB, 1995 m. spalio 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB 

dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir 2014 m. balandžio 3 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

dėl Europos tyrimo orderio 

baudžiamosiose bylose. 

_________________  

54 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.  

Or. en 

 

Pakeitimas   1101 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo A dalies 7 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Prieigos įpareigojimai, išskyrus 

įpareigojimus, numatytus šios direktyvos 

13 straipsnyje, taikomi įmonėms, 

teikiančioms elektroninių ryšių tinklus ar 

paslaugas. 

7. Prieigos įpareigojimai, išskyrus 

įpareigojimus, numatytus šios direktyvos 

13 straipsnyje, taikomi įmonėms, 

teikiančioms elektroninių ryšių tinklus ar 

paslaugas, be kita ko – siekiant išvengti 

abejonių – pagal 59 straipsnio 2 dalį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pateikiama sąsaja su 59 straipsnio 2 dalimi dėl simetrinių įpareigojimų. 
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Pakeitimas   1102 

Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo B dalies 6 a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Naudojimo teisių pakartotinio 

įvertinimo sąlygos, kai tos teisės galioja 

ilgiau nei minimalų šioje direktyvoje 

nustatytą laikotarpį. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1103 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo D dalies 1 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Įpareigojimas teikti paslaugą ar 

naudoti tam tikros rūšies technologiją 

laikantis šios direktyvos 49 straipsnyje 

nustatytų apribojimų,, atitinkamais atvejais 

įskaitant aprėpties ir paslaugos kokybės 

reikalavimus. 

1. Įpareigojimas teikti paslaugą ar 

naudoti tam tikros rūšies technologiją 

laikantis šios direktyvos 49 straipsnyje 

nustatytų apribojimų, užtikrinti aprėptį arti 

100 proc. Europos piliečių, atitinkamais 

atvejais įskaitant paslaugos kokybės 

reikalavimus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1104 

Eva Kaili 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo D dalies 1 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Įpareigojimas teikti paslaugą ar 

naudoti tam tikros rūšies technologiją 

laikantis šios direktyvos 49 straipsnyje 

1. Įpareigojimas teikti paslaugą ar 

naudoti tam tikros rūšies technologiją 

laikantis šios direktyvos 49 straipsnyje 
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nustatytų apribojimų,, atitinkamais atvejais 

įskaitant aprėpties ir paslaugos kokybės 

reikalavimus. 

nustatytų apribojimų, užtikrinti aprėptį arti 

100 proc. Europos piliečių, atitinkamais 

atvejais įskaitant paslaugos kokybės 

reikalavimus. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

II priedo 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) prieiga prie elektroninių programų 

vadovų (EPG). 

b) prieiga prie elektroninių programų 

vadovų (angl. EPG), įskaitant duomenis, 

kuriais grindžiamos galutinių paslaugų 

gavėjų galimybės naudotis išmaniosios 

televizijos paslaugomis. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   1106 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

II priedo 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) prieiga prie elektroninių programų 

vadovų (EPG). 

b) prieiga prie elektroninių programų 

vadovų (EPV), įskaitant duomenis, 

kuriais grindžiamos išmaniosios 

televizijos paslaugos ir suteikiamos 

galutiniams paslaugų gavėjams galimybės 

jomis naudotis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Įtraukus „duomenis, kuriais grindžiamos išmaniosios televizijos paslaugos ir suteikiamos 

galutiniams paslaugų gavėjams galimybės jomis naudotis“ į II priedo II dalies b punktą, 

sąlygos, kuriomis turi būti suteikta prieiga, tampa technologiniu požiūriu neutralios ir 

orientuotos į ateitį. Tokiu būdu nacionalinės reguliavimo institucijos gali nustatyti prieigos 
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įpareigojimus, kad būtų išspręstas konkurenciją varžančios praktikos, kenkiančios Europos 

vartotojams (duomenys, tinkami televizijos su ryšio galimybėmis paslaugoms, gali būti 

naudojami ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, radijo ir garso paslaugoms, taip pat 

interaktyvioms paslaugoms, kaip antai programėlėms, žaidimams ir balsavimui, vaizdo 

įrašams, tekstams, paveikslėliams ir grafiniams vaizdams), klausimą. 

 

Pakeitimas   1107 

Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

II priedo 2 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) c) prieiga prie spartinimo funkcijų. 

Or. fr 

 

Pakeitimas   1108 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

II priedo 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 c) galimybė naudotis duomenų saugojimo 

podėlyje priemonėmis. 

Or. en 

Pagrindimas 

„Duomenų saugojimo podėlyje priemonės“ vaidina vis didesnį vaidmenį 

platinant užsakomąsias audiovizualines paslaugas. Turėtume įvertinti šį reiškinį ir leisti 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms nustatyti prieigos įpareigojimus, jei būtina. 

 

Pakeitimas   1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

III priedas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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 Išbraukta. 

73 straipsnio 4 dalyje nurodyti didmeninių 

skambučio užbaigimo tarifų, taikomų 

fiksuotojo ir judriojo ryšio rinkose, 

nustatymo kriterijai ir parametrai: 

 

(a)didmeninės balso skambučių 

užbaigimo paslaugos atitinkamos 

papildomos sąnaudos turi būti nustatomos 

remiantis operatoriaus, teikiančio visas 

paslaugas, visų ilgalaikių sąnaudų ir 

operatoriaus, neteikiančio didmeninės 

balso skambučių užbaigimo paslaugos 

trečiosioms šalims, visų ilgalaikių 

sąnaudų skirtumu; 

 

(b)prie atitinkamo skambučių užbaigimo 

priedo priskiriamos tik tos su srautu 

susijusios sąnaudos, kurių nebūtų, jei 

didmeninė balso skambučių užbaigimo 

paslauga nebūtų teikiama; 

 

(c)su papildomu tinklo pajėgumu 

susijusių sąnaudų turi būti pridedama tik 

tiek, kiek jų reikia tinklo pajėgumui 

padidinti, kad būtų galima tinklu siųsti 

papildomą dėl didmeninių balso 

skambučių užbaigimo paslaugų 

susidarantį duomenų srautą; 

 

(d)radijo spektro mokesčiai į judriojo 

ryšio skambučių užbaigimo priedą 

neįskaičiuojami; 

 

(e)įskaičiuojamos tik tos didmeninės 

komercinės sąnaudos, kurios yra 

tiesiogiai susijusios su trečiosioms šalims 

teikiamomis didmeninėmis balso 

skambučių užbaigimo paslaugomis; 

 

(f)turi būti laikoma, kad visi fiksuotojo 

ryšio tinklo operatoriai, nesvarbu, kokio 

jie dydžio, teikdami balso skambučių 

užbaigimo paslaugas turi tokias pačias 

vieneto sąnaudas kaip efektyviai veiklą 

vykdantis operatorius; 

 

(g)judriojo ryšio tinklų operatoriams 

taikomas mažiausias efektyvios veiklos 

mastas turi būti ne mažiau kaip 20 proc. 

rinkos dalis; 

 

(h)atitinkamas turto dėvėjimosi metodas 

turi būti ekonominio nuvertėjimo metodas 
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ir 

(i)perspektyvios modeliuojamų tinklų 

technologijos turi būti pasirenkamos 

remiantis IP pagrindiniu tinklu ir 

atsižvelgiant į įvairias technologijas, 

kurios, veikiausiai, bus naudojamos visą 

didžiausio tarifo galiojimo laikotarpį. Jei 

tinklas yra fiksuotojo ryšio tinklas, turi 

būti laikoma, kad skambučiams 

naudojamas tik paketinis ryšys. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas   1110 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...] Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1111 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 paantraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

BENDRO INVESTAVIMO PASIŪLYMŲ 

VERTINIMO KRITERIJAI 

BENDRO INVESTAVIMO SĄLYGŲ 

VERTINIMO KRITERIJAI 

Or. en 

Pagrindimas 

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

priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1112 
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Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies įžanginė pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal 74 straipsnio 1 dalį pateiktą bendro 

investavimo pasiūlymą nacionalinė 

reguliavimo institucija vertina tikrindama 

jo atitiktį pagal šiuos kriterijus: 

Pagal 74 straipsnio 1 dalį pateiktą bendro 

investavimo pasiūlymą nacionalinė 

reguliavimo institucija vertina tikrindama, 

ar įvykdyti šie kriterijai arba jei pagrįstai 

tikimasi, kad jie bus įvykdyti: 

Or. de 

 

Pakeitimas   1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal 74 straipsnio 1 dalį pateiktą bendro 

investavimo pasiūlymą nacionalinė 

reguliavimo institucija vertina tikrindama 

jo atitiktį pagal šiuos kriterijus: 

Pagal 74 straipsnio 1 dalį pateiktus bendro 

investavimo arba didmeninės prieigos 

pasiūlymus nacionalinė reguliavimo 

institucija vertina tikrindama jo atitiktį 

pagal šiuos kriterijus: 

Or. en 

 

Pakeitimas   1114 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal 74 straipsnio 1 dalį pateiktą bendro 

investavimo pasiūlymą nacionalinė 

reguliavimo institucija vertina tikrindama 

jo atitiktį pagal šiuos kriterijus: 

Pagal 74 straipsnio 1 dalį pateiktas bendro 

investavimo sąlygas nacionalinė 

reguliavimo institucija vertina tikrindama 

jo atitiktį pagal šiuos kriterijus: 

Or. en 
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Pagrindimas 

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

priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(a) bendro investavimo pasiūlymas 

turi būti be diskriminacinių sąlygų atviras 

visoms įmonėms, kol eksploatuojamas 

pagal bendro investavimo pasiūlymą 

sukurtas tinklas. Didelę įtaką rinkoje 

turintis operatorius gali į tokį pasiūlymą 

įrašyti pagrįstas sąlygas, taikomas 

kiekvienos įmonės finansiniam 

pajėgumui, pavyzdžiui, kad galimi 

investavimo dalininkai įrodytų, kad yra 

pajėgūs sumokėti nuo planuojamo 

diegimo priklausomas periodines įmokas, 

sutiktų su strateginiu planu atsižvelgiant į 

rengiamus vidutinio laikotarpio diegimo 

planus ir t. t.; 

a) atitinkamoje rinkoje esama bent 

trijų nepriklausomų tinklų; 

Or. de 

 

Pakeitimas   1116 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos b punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(b) bendro investavimo pasiūlymas turi 

būti skaidrus: 

b) bendro investavimo pasiūlymas turi 

būti sąžiningas, pagrįstas, 

nediskriminacinis ir skaidrus: 

Or. en 
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Pakeitimas   1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies b punkto įžanginė pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(b) bendro investavimo pasiūlymas 

turi būti skaidrus: 

b) įgyvendinant bendro investavimo 

projektą nediskriminuojamas nė vienas 

dalyvis; 

Or. de 

 

Pakeitimas   1118 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos b punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(b) bendro investavimo pasiūlymas turi 

būti skaidrus: 

b) bendro investavimo sąlygos turi 

būti skaidrios: 

Or. en 

Pagrindimas 

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

priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies b punkto 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- pasiūlymas skelbiamas ir lengvai 

atpažįstamas didelę įtaką rinkoje turinčio 

operatoriaus svetainėje, 

Išbraukta. 

Or. de 
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Pakeitimas   1120 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos b punkto 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- pasiūlymas skelbiamas ir lengvai 

atpažįstamas didelę įtaką rinkoje turinčio 

operatoriaus svetainėje, 

– sąlygos skelbiamos ir lengvai 

atpažįstamos didelę įtaką rinkoje turinčio 

operatoriaus svetainėje, 

Or. en 

Pagrindimas 

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

priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies b punkto 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- visos išsamios sąlygos (be kitų 

dalykų, teisinė bendro investavimo 

susitarimo forma ir, jei aktualu, bendro 

investavimo priemonės valdymo taisyklės) 

turi būti nedelsiant pateikiamos 

kiekvienam besidominčiam potencialiam 

investavimo pretendentui ir 

Išbraukta. 

Or. de 

 

Pakeitimas   1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos b punkto 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- visos išsamios sąlygos (be kitų – visos išsamios sąlygos (be kitų 
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dalykų, teisinė bendro investavimo 

susitarimo forma ir, jei aktualu, bendro 

investavimo priemonės valdymo taisyklės) 

turi būti nedelsiant pateikiamos 

kiekvienam besidominčiam potencialiam 

investavimo pretendentui ir 

dalykų, teisinė bendro investavimo arba 

didmeninės prieigos susitarimo forma ir, 

jei aktualu, bendro investavimo priemonės 

valdymo taisyklės) turi būti nedelsiant 

pateikiamos kiekvienam besidominčiam 

potencialiam investavimo pretendentui ir 

Or. en 

 

Pakeitimas   1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies b punkto 3 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- procesas, kaip bendro investavimo 

projekto parengimo ir plėtros planas, turi 

būti nustatytas iš anksto, jis turi būti raštu 

paaiškintas kiekvienam potencialiam 

investavimo dalininkui, o apie 

reikšmingiausius etapus turi būti be 

diskriminacijos pranešama visoms 

įmonėms; 

Išbraukta. 

Or. de 

 

Pakeitimas   1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos b punkto 3 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- procesas, kaip bendro investavimo 

projekto parengimo ir plėtros planas, turi 

būti nustatytas iš anksto, jis turi būti raštu 

paaiškintas kiekvienam potencialiam 

investavimo dalininkui, o apie 

reikšmingiausius etapus turi būti be 

diskriminacijos pranešama visoms 

įmonėms; 

– procesas, kaip naujų tinklo 

elementų įdiegimo modelių pagal 74 

straipsnio 1 dalies a punkto ii ir iii 

papunkčius planas, turi būti nustatytas iš 

anksto, jis turi būti raštu paaiškintas 

kiekvienam potencialiam investavimo 

dalininkui, o apie reikšmingiausius etapus 

turi būti be diskriminacijos pranešama 

visoms įmonėms; 

Or. en 
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Pakeitimas   1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies c punkto įžanginė pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) bendro investavimo pasiūlyme turi 

būti potencialiems investavimo 

dalininkams taikomos sąlygos, kuriomis 

būtų skatinama subalansuota ilgalaikė 

konkurencija, ypač: 

c) Pagal bendro investavimo 

projektus įdiegtų tiklų atveju nė vienas 

paslaugų teikėjas, turintis didelę įtaką 

rinkoje, negali atitinkamoje rinkoje užimti 

daugiau kaip 50 proc. mažmeninės rinkos. 

Or. de 

 

Pakeitimas   1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos c punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) bendro investavimo pasiūlyme turi 

būti potencialiems investavimo 

dalininkams taikomos sąlygos, kuriomis 

būtų skatinama subalansuota ilgalaikė 

konkurencija, ypač: 

c) bendro investavimo pasiūlyme turi 

būti potencialiems investavimo 

dalininkams ir prieigą gauti norintiems 

subjektams taikomos sąlygos, kuriomis 

būtų skatinama subalansuota ilgalaikė 

konkurencija, ypač: 

Or. en 

 

Pakeitimas   1127 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos c punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) bendro investavimo pasiūlyme turi 

būti potencialiems investavimo 

dalininkams taikomos sąlygos, kuriomis 

būtų skatinama subalansuota ilgalaikė 

c) bendro investavimo sąlygose turi 

būti nurodytos potencialiems investavimo 

dalininkams taikomos sąlygos, kuriomis 

būtų skatinama subalansuota ilgalaikė 
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konkurencija, ypač: konkurencija, ypač: 

Or. en 

Pagrindimas 

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

priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1128 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies c punkto 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- visoms įmonėms turi būti siūlomos 

sąžiningos, pagrįstos ir nediskriminacinės 

dalyvavimo bendro investavimo sutartyje 

sąlygos, kurios būtų priklausomos nuo 

laiko, kada tos įmonės prisijungia prie 

sutarties, be kitų dalykų, koks finansinis 

įnašas būtinas tam tikroms teisėms gauti, 

kokia apsauga tomis teisėmis užtikrinama 

investavimo dalininkams statybos ir 

eksploatavimo etapais, pavyzdžiui, visam 

tinklo, sukurto bendromis investicijomis, 

eksploatavimo laikui suteikiamos 

neatimamos naudojimo teisės, ir kokios 

prisijungimo prie bendro investavimo 

sutarties ir jos nutraukimo sąlygos. 

Reikalavimas, kad teisės būtų 

nediskriminacinės, šiame kontekste 

reiškia ne tai, kad visiems potencialiems 

investavimo dalininkams turi būti 

pasiūlytos visiškai vienodos sąlygos, 

įskaitant finansines sąlygas, o tai, kad visi 

pasiūlytų sąlygų variantai turi būti 

grindžiami tais pačiais objektyviais, 

skaidriais, nediskriminaciniais ir 

nuspėjamais kriterijais, pavyzdžiui, 

galutinio paslaugų gavėjo linijų, dėl kurių 

įsipareigota, skaičiumi; 

Išbraukta. 

Or. de 
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Pakeitimas   1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos c punkto 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- visoms įmonėms turi būti siūlomos 

sąžiningos, pagrįstos ir nediskriminacinės 

dalyvavimo bendro investavimo sutartyje 

sąlygos, kurios būtų priklausomos nuo 

laiko, kada tos įmonės prisijungia prie 

sutarties, be kitų dalykų, koks finansinis 

įnašas būtinas tam tikroms teisėms gauti, 

kokia apsauga tomis teisėmis užtikrinama 

investavimo dalininkams statybos ir 

eksploatavimo etapais, pavyzdžiui, visam 

tinklo, sukurto bendromis investicijomis, 
eksploatavimo laikui suteikiamos 

neatimamos naudojimo teisės, ir kokios 

prisijungimo prie bendro investavimo 

sutarties ir jos nutraukimo sąlygos. 

Reikalavimas, kad teisės būtų 

nediskriminacinės, šiame kontekste reiškia 

ne tai, kad visiems potencialiems 

investavimo dalininkams turi būti 

pasiūlytos visiškai vienodos sąlygos, 

įskaitant finansines sąlygas, o tai, kad visi 

pasiūlytų sąlygų variantai turi būti 

grindžiami tais pačiais objektyviais, 

skaidriais, nediskriminaciniais ir 

nuspėjamais kriterijais, pavyzdžiui, 

galutinio paslaugų gavėjo linijų, dėl kurių 

įsipareigota, skaičiumi; 

– visoms įmonėms turi būti siūlomos 

sąžiningos, pagrįstos ir nediskriminacinės 

dalyvavimo bendro investavimo arba 

didmeninės prieigos sutartyje sąlygos, 

kurios būtų priklausomos nuo laiko, kada 

tos įmonės prisijungia prie sutarties, be kitų 

dalykų, koks finansinis įnašas būtinas tam 

tikroms teisėms gauti, kokia apsauga tomis 

teisėmis užtikrinama investavimo 

dalininkams ir prieigą gauti norintiems 

subjektams statybos ir eksploatavimo 

etapais, pavyzdžiui, visam naujai įdiegtų 

tinklo elementų eksploatavimo laikui 

suteikiamos neatimamos naudojimo teisės, 

ir kokios prisijungimo prie bendro 

investavimo arba didmeninės prieigos 

sutarties ir jos nutraukimo sąlygos. 

Sąžiningomis, pagrįstomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis 

užtikrinamas sąnaudų susigrąžinimas ir 

atsižvelgiama į riziką, susijusią su 

operatoriaus investicijomis. Reikalavimas, 

kad teisės būtų nediskriminacinės, šiame 

kontekste reiškia ne tai, kad visiems 

potencialiems investavimo dalininkams 

arba prieigą gauti norintiems subjektams 
turi būti pasiūlytos visiškai vienodos 

sąlygos, įskaitant finansines sąlygas, o tai, 

kad visi pasiūlytų sąlygų variantai turi būti 

grindžiami tais pačiais objektyviais, 

skaidriais, nediskriminaciniais ir 

nuspėjamais kriterijais, pavyzdžiui, 

galutinio paslaugų gavėjo linijų, dėl kurių 

įsipareigota, skaičiumi; 

Or. en 

 

Pakeitimas   1130 

Michel Reimon 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos c punkto 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- visoms įmonėms turi būti siūlomos 

sąžiningos, pagrįstos ir nediskriminacinės 

dalyvavimo bendro investavimo sutartyje 

sąlygos, kurios būtų priklausomos nuo 

laiko, kada tos įmonės prisijungia prie 

sutarties, be kitų dalykų, koks finansinis 

įnašas būtinas tam tikroms teisėms gauti, 

kokia apsauga tomis teisėmis užtikrinama 

investavimo dalininkams statybos ir 

eksploatavimo etapais, pavyzdžiui, visam 

tinklo, sukurto bendromis investicijomis, 

eksploatavimo laikui suteikiamos 

neatimamos naudojimo teisės, ir kokios 

prisijungimo prie bendro investavimo 

sutarties ir jos nutraukimo sąlygos. 

Reikalavimas, kad teisės būtų 

nediskriminacinės, šiame kontekste reiškia 

ne tai, kad visiems potencialiems 

investavimo dalininkams turi būti 

pasiūlytos visiškai vienodos sąlygos, 

įskaitant finansines sąlygas, o tai, kad visi 

pasiūlytų sąlygų variantai turi būti 

grindžiami tais pačiais objektyviais, 

skaidriais, nediskriminaciniais ir 

nuspėjamais kriterijais, pavyzdžiui, 

galutinio paslaugų gavėjo linijų, dėl kurių 

įsipareigota, skaičiumi; 

– visoms įmonėms turi būti siūlomos 

sąžiningos, pagrįstos ir nediskriminacinės 

dalyvavimo bendro investavimo sutartyje 

sąlygos, kurios būtų priklausomos nuo 

laiko, kada tos įmonės prisijungia prie 

sutarties, be kitų dalykų, koks finansinis 

įnašas būtinas tam tikroms teisėms gauti, 

kokia prieiga suteikiama prie pavienių 

linijų, kokia apsauga tomis teisėmis 

užtikrinama investavimo dalininkams 

statybos ir eksploatavimo etapais, 

pavyzdžiui, visam tinklo, sukurto 

bendromis investicijomis, eksploatavimo 

laikui suteikiamos neatimamos naudojimo 

teisės, ir kokios prisijungimo prie bendro 

investavimo sutarties ir jos nutraukimo 

sąlygos. Reikalavimas, kad teisės būtų 

nediskriminacinės, šiame kontekste reiškia 

ne tai, kad visiems potencialiems 

investavimo dalininkams turi būti 

pasiūlytos visiškai vienodos sąlygos, 

įskaitant finansines sąlygas, o tai, kad visi 

pasiūlytų sąlygų variantai turi būti 

grindžiami tais pačiais objektyviais, 

skaidriais, nediskriminaciniais ir 

nuspėjamais kriterijais, pavyzdžiui, 

galutinio paslaugų gavėjo linijų, dėl kurių 

įsipareigota, skaičiumi; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal dabartines nuostatas dėl bendro finansavimo praktikos ne pelno arba vietos interneto 

paslaugų teikėjams neleidžiama dalyvauti investicijose, šią galimybę turi tik dideli ir rinkoje 

įsitvirtinę dalyviai. Nors bendruomenių tinklai ir vietos subjektai pasirodė esą sėkmingai 

galintys sujungti neturtingas bendruomenes miesto ir kaimo vietovėse, būtų visiškai normalu 

juos laikyti lygiaverčiais telekomunikacijų ekosistemos nariais, taip jiems suteikiant sąžiningą 

ir vienodą prieigą prie bendro investavimo galimybių. 

 

Pakeitimas   1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies c punkto 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- bendro investavimo dalininkų 

įsipareigojimo vertės ir terminų atžvilgiais 

pasiūlymas turėtų būti lankstus, 

pavyzdžiui, nustačius sutartą ir galimą 

didesnį galutinio paslaugų gavėjo linijų 

tam tikroje vietovėje procentą, dėl kurio 

investavimo dalininkai galėtų įsipareigoti 

palaipsniui ir kuris būtų nustatomas 

vieneto lygmeniu, kad mažieji investavimo 

dalininkai savo dalyvavimą galėtų didinti 

palaipsniui, tačiau būtų užtikrinti 

pakankami pradinio įsipareigojimo lygiai. 

Sprendžiant, kokio dydžio finansinį įnašą 

turi suteikti kiekvienas investavimo 

dalininkas, reikia atsižvelgti į tai, kad 

pirmutiniai investuotojai prisiima didesnę 

riziką ir paskiria kapitalą anksčiau; 

Išbraukta. 

Or. de 

 

Pakeitimas   1132 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos c punkto 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- bendro investavimo dalininkų 

įsipareigojimo vertės ir terminų atžvilgiais 

pasiūlymas turėtų būti lankstus, 

pavyzdžiui, nustačius sutartą ir galimą 

didesnį galutinio paslaugų gavėjo linijų 

tam tikroje vietovėje procentą, dėl kurio 

investavimo dalininkai galėtų įsipareigoti 

palaipsniui ir kuris būtų nustatomas vieneto 

lygmeniu, kad mažieji investavimo 

dalininkai savo dalyvavimą galėtų didinti 

palaipsniui, tačiau būtų užtikrinti 

pakankami pradinio įsipareigojimo lygiai. 

Sprendžiant, kokio dydžio finansinį įnašą 

turi suteikti kiekvienas investavimo 

dalininkas, reikia atsižvelgti į tai, kad 

pirmutiniai investuotojai prisiima didesnę 

– bendro investavimo dalininkų arba 

didmeninės prieigos teikėjų įsipareigojimo 

vertės ir terminų atžvilgiais pasiūlymas 

turėtų būti lankstus, pavyzdžiui, nustačius 

sutartą ir galimą didesnį galutinio paslaugų 

gavėjo linijų tam tikroje vietovėje 

procentą, dėl kurio investavimo dalininkai 

arba prieigą gauti norintys subjektai 

galėtų įsipareigoti palaipsniui ir kuris būtų 

nustatomas vieneto lygmeniu, kad mažieji 

investavimo dalininkai savo dalyvavimą 

galėtų didinti palaipsniui, tačiau būtų 

užtikrinti pakankami pradinio 

įsipareigojimo lygiai. Sprendžiant, kokio 

dydžio finansinį įnašą turi suteikti 

kiekvienas investavimo dalininkas arba 
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riziką ir paskiria kapitalą anksčiau; prieigą gauti norintis subjektas, reikia 

atsižvelgti į tai, kad pirmutiniai 

investuotojai prisiima didesnę riziką ir 

paskiria kapitalą anksčiau; 

Or. en 

 

Pakeitimas   1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies c punkto 3 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- reikia laikyti pagrįsta, kad 

įsipareigojimams, kurių prisiimama 

vėlesniais etapais, ir naujiems investavimo 

dalininkams, kurie prie bendro 

investavimo dedasi po projekto pradžios, 

yra taikomas ilgainiui didėjantis priedas, 

siekiant atsižvelgti į mąžtančią riziką ir 

užkirsti kelią visoms paskatoms neskirti 

kapitalo ankstyvaisiais etapais; 

Išbraukta. 

Or. de 

 

Pakeitimas   1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos c punkto 3 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- reikia laikyti pagrįsta, kad 

įsipareigojimams, kurių prisiimama 

vėlesniais etapais, ir naujiems investavimo 

dalininkams, kurie prie bendro investavimo 

dedasi po projekto pradžios, yra taikomas 

ilgainiui didėjantis priedas, siekiant 

atsižvelgti į mąžtančią riziką ir užkirsti 

kelią visoms paskatoms neskirti kapitalo 

ankstyvaisiais etapais; 

– reikia laikyti pagrįsta, kad 

įsipareigojimams, kurių prisiimama 

vėlesniais etapais, ir naujiems investavimo 

dalininkams arba prieigą gauti norintiems 

subjektams, kurie prie bendro investavimo 

dedasi po projekto pradžios, yra taikomas 

ilgainiui didėjantis priedas, siekiant 

atsižvelgti į mąžtančią riziką ir užkirsti 

kelią visoms paskatoms neskirti kapitalo 

ankstyvaisiais etapais; 

Or. en 
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Pakeitimas   1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos c punkto 3 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – nuostatos ir sąlygos, atspindinčios 

naudojimą riziką, susijusią su, pavyzdžiui, 

žemu naudojimo lygiu lyginant su visa 

aprėptimi, turi būti laikomos pagrįstomis. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies c punkto 4 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- pagal bendro investavimo 

susitarimą investavimo dalininkai turi 

galėti savo gautas teises perduoti kitiems 

investavimo dalininkams arba trečiosioms 

šalims, norinčioms prisijungti prie bendro 

investavimo sutarties, jei teises gausianti 

įmonė įsipareigoja įvykdyti visus 

pirminius teisių perdavėjo įsipareigojimus 

pagal bendro investavimo susitarimą; 

Išbraukta. 

Or. de 

 

Pakeitimas   1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos c punkto 4 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- pagal bendro investavimo 

susitarimą investavimo dalininkai turi 

– pagal bendro investavimo arba 

didmeninės prieigos susitarimus 
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galėti savo gautas teises perduoti kitiems 

investavimo dalininkams arba trečiosioms 

šalims, norinčioms prisijungti prie bendro 

investavimo sutarties, jei teises gausianti 

įmonė įsipareigoja įvykdyti visus pirminius 

teisių perdavėjo įsipareigojimus pagal 

bendro investavimo susitarimą; 

investavimo dalininkai turi galėti savo 

gautas teises perduoti kitiems investavimo 

dalininkams, prieigą gauti norintiems 

subjektams arba trečiosioms šalims, 

norinčioms prisijungti prie bendro 

investavimo arba didmeninės prieigos 

sutarties, jei teises gausianti įmonė 

įsipareigoja įvykdyti visus pirminius teisių 

perdavėjo įsipareigojimus pagal bendro 

investavimo arba didmeninės prieigos 

susitarimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas   1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies c punkto 5 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- laikydamiesi skaidrių sąlygų, 

kurios turi būti išaiškintos bendro 

investavimo pasiūlyme ir paskesniame 

susitarime, ypač jei investavimo 

dalininkai yra pavieniui ir atskirai 

atsakingi už tam tikrų tinklo dalių 

įdiegimą, investavimo dalininkai turi vieni 

kitiems suteikti lygiavertes teises 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

gauti prieigą prie infrastruktūros, 

sukurtos bendromis investicijomis, kad 

galėtų teikti mažmenines paslaugas, 

įskaitant paslaugas galutiniams paslaugų 

gavėjams. Jei sukuriama bendro 

investavimo priemonė, pagal ją prieiga 

prie tinklo visiems investavimo 

dalininkams turi būti tiesiogiai arba 

netiesiogiai suteikiama laikantis 

sąžiningų ir pagrįstų sąlygų, įskaitant 

finansines sąlygas, nustatytas 

atsižvelgiant į pavienių bendro 

investavimo dalininkų prisiimtą įvairių 

lygmenų riziką. 

Išbraukta. 

Or. de 
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Pakeitimas   1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos c punkto 5 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

- laikydamiesi skaidrių sąlygų, kurios 

turi būti išaiškintos bendro investavimo 

pasiūlyme ir paskesniame susitarime, ypač 

jei investavimo dalininkai yra pavieniui ir 

atskirai atsakingi už tam tikrų tinklo dalių 

įdiegimą, investavimo dalininkai turi vieni 

kitiems suteikti lygiavertes teises 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

gauti prieigą prie infrastruktūros, sukurtos 

bendromis investicijomis, kad galėtų teikti 

mažmenines paslaugas, įskaitant paslaugas 

galutiniams paslaugų gavėjams. Jei 

sukuriama bendro investavimo priemonė, 

pagal ją prieiga prie tinklo visiems 

investavimo dalininkams turi būti tiesiogiai 

arba netiesiogiai suteikiama laikantis 

sąžiningų ir pagrįstų sąlygų, įskaitant 

finansines sąlygas, nustatytas atsižvelgiant 

į pavienių bendro investavimo dalininkų 

prisiimtą įvairių lygmenų riziką. 

– laikydamiesi skaidrių sąlygų, kurios 

turi būti išaiškintos bendro investavimo 

pasiūlyme ir paskesniame susitarime, ypač 

jei investavimo dalininkai yra pavieniui ir 

atskirai atsakingi už tam tikrų tinklo dalių 

įdiegimą, investavimo dalininkai turi vieni 

kitiems suteikti lygiavertes teises 

sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis 

gauti prieigą prie infrastruktūros, sukurtos 

bendromis investicijomis, kad galėtų teikti 

mažmenines paslaugas, įskaitant paslaugas 

galutiniams paslaugų gavėjams. Jei 

sukuriama bendro investavimo priemonė, 

pagal ją prieiga prie tinklo visiems 

investavimo dalininkams turi būti tiesiogiai 

arba netiesiogiai suteikiama remiantis 

rezultatų lygiavertiškumu ir laikantis 

sąžiningų ir pagrįstų sąlygų, įskaitant 

finansines sąlygas, nustatytas atsižvelgiant 

į pavienių bendro investavimo dalininkų 

prisiimtą įvairių lygmenų riziką. 

Or. en 

 

Pakeitimas   1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(d) Bendro investavimo pasiūlymu, 

kuriuo remiantis būtų diegiami nauji 

tinklo elementai, kuriais reikšmingai 

prisidedama prie itin didelio pralaidumo 

tinklų diegimo, užtikrinamas 

subalansuotas investavimas, kurio 

veikiausiai užteks būsimiems poreikiams. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas   1141 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(d) Bendro investavimo pasiūlymu, 

kuriuo remiantis būtų diegiami nauji 

tinklo elementai, kuriais reikšmingai 

prisidedama prie itin didelio pralaidumo 

tinklų diegimo, užtikrinamas 

subalansuotas investavimas, kurio 

veikiausiai užteks būsimiems poreikiams. 

d) vykdant bendro investavimo 

projektus jokiais būdais neturėtų būti 

siekiama apriboti dalyvių ar dalyvių ir 

kitų tiekėjų toje pačioje atitinkamoje 

rinkoje konkurenciją arba daryti jai įtaką. 

Tokio pobūdžio susitarimai arba 

struktūros pasižymi, pavyzdžiui, rinkos 

pasidalijimu, keitimusi informacija, 

susitarimais dėl kainų arba susitarimais 

dėl technologinių naujovių; 

Or. de 

 

Pakeitimas   1142 

Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(d) Bendro investavimo pasiūlymu, 

kuriuo remiantis būtų diegiami nauji tinklo 

elementai, kuriais reikšmingai prisidedama 

prie itin didelio pralaidumo tinklų diegimo, 

užtikrinamas subalansuotas investavimas, 

kurio veikiausiai užteks būsimiems 

poreikiams. 

d) Bendro investavimo sąlygomis, 

kuriomis remiantis būtų diegiami nauji 

tinklo elementai, kuriais reikšmingai 

prisidedama prie itin didelio pralaidumo 

tinklų diegimo, užtikrinamas subalansuotas 

investavimas, kurio veikiausiai užteks 

būsimiems poreikiams. 

Or. en 

Pagrindimas 

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

priežasčių, susijusių su teksto logika. 

 

Pakeitimas   1143 
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Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

IV priedo 1 dalies da punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) vykdomi bendro investavimo 

projektai neturėtų turėti nei tiesioginio, 

nei netiesioginio blokavimo poveikio, 

kuris trukdytų patekti į atitinkamą rinką. 

Or. de 

 

Pakeitimas   1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

V priedo 11 a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 11a) 12) Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugos 

Or. fr 

 

Pakeitimas   1145 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

V priedo 11 a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugos 

Or. en 

Pagrindimas 

Jei laikomės požiūrio naudoti sąrašą, į kurį įtraukiamos paslaugos, kurioms turi būti 

tinkamos veiksmingos prieigos prie interneto paslaugos, tuomet į tą sarąšą turi būti įtrauktos 

ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos. Universali prieiga prie plačiajuosčio ryšio tinklų 
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vaidina labai svarbų vaidmenį siekiant, kad visuomeninės žiniasklaidos paslaugos tarnautų 

įtraukiai skaitmeninei visuomenei interneto eroje. 

 

Pakeitimas   1146 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

V priedo 11 a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) e. sveikatos priežiūros paslaugos 

Or. en 

 

Pakeitimas   1147 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VII priedo 1 paantraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ĮPAREIGOJIMŲ TEIKTI 

UNIVERSALIĄSIAS PASLAUGAS 

GRYNŲJŲ SĄNAUDŲ, JEI YRA, 

APSKAIČIAVIMASPAGAL 84 IR 85 

STRAIPSNIUS 

ĮPAREIGOJIMŲ TEIKTI 

UNIVERSALIĄSIAS PASLAUGAS 

GRYNŲJŲ SĄNAUDŲ 

APSKAIČIAVIMAS IR SĄNAUDŲ 

SUSIGRĄŽINIMO AR PASKIRSTYMO 

MECHANIZMO NUSTATYMAS PAGAL 

84 IR 85 STRAIPSNIUS 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės ir toliau turi galėti lanksčiai spręsti dėl universaliosios paslaugos 

įpareigojimų tvarkos finansavimo. Suderinta su 85 straipsnio 1 dalies pakeitimu. 

 

Pakeitimas   1148 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VII priedo 1 a paantraštė (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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 A DALIS. GRYNŲJŲ SĄNAUDŲ 

APSKAIČIAVIMAS 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės ir toliau turi galėti lanksčiai spręsti dėl universaliosios paslaugos 

įpareigojimų tvarkos finansavimo. Suderinta su 85 straipsnio 1 dalies pakeitimu. 

 

Pakeitimas   1149 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VII priedo 3 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 B DALIS. ĮPAREIGOJIMŲ TEIKTI 

UNIVERSALIĄSIAS PASLAUGAS 

GRYNŲJŲ SĄNAUDŲ 

SUSIGRĄŽINIMAS 

 Grąžinant ar finansuojant įpareigojimų 

teikti universaliąsias paslaugas grynąsias 

sąnaudas paskirtosioms įmonėms, 

kurioms nustatyti įpareigojimai teikti 

universaliąsias paslaugas, 

kompensuojama už paslaugas, kurias jos 

teikia nekomercinėmis sąlygomis. 

Kadangi kompensuojant pervedami 

pinigai, valstybės narės privalo užtikrinti, 

kad pervedimai būtų vykdomi objektyviai, 

skaidriai, be diskriminacijos ir 

proporcingai. Tai reiškia, kad tokie 

pervedimai turi kuo mažiau iškraipyti 

konkurenciją ir paslaugų gavėjų 

paklausą. 

 Pagal 13 straipsnio 3 dalį sąnaudų 

paskirstymo mechanizmas, paremtas 

fondu, turėtų taikyti skaidrias ir 

neutralias įnašų surinkimo priemones ir 

taip išvengti, kad įnašai nebūtų renkami 

du kartus, apskaičiuojant pagal įmonių 

produkciją ir sąnaudas. 

 Fondą administruojanti nepriklausoma 

institucija privalo būti atsakinga už įnašų, 

kurie yra apskaičiuoti taip, kad galėtų 

padengti įpareigojimų teikti 
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universaliąsias paslaugas grynąsias 

sąnaudas valstybėje narėje, surinkimą iš 

įmonių, ir privalo prižiūrėti sumų ir 

(arba) administracinių mokesčių 

pervedimą įmonėms, turinčioms teisę 

gauti išmokas iš fondo. 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės ir toliau turi galėti lanksčiai spręsti dėl universaliosios paslaugos 

įpareigojimų tvarkos finansavimo. Suderinta su 85 straipsnio 1 dalies pakeitimu. 

 

Pakeitimas   1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

X priedo 1 paantraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

SKAITMENINĖS VARTOTOJŲ 

ĮRANGOS SĄVEIKA, NURODYTA 105 

STRAIPSNYJE 

SKAITMENINĖS VARTOTOJŲ 

ĮRANGOS, NURODYTOS 105 

STRAIPSNYJE, SĄVEIKUMAS 

Or. fr 

 

Pakeitimas   1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

X priedo 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Sąveikumas, susijęs su radijo 

signalų priėmimu 

Or. fr 

 

Pakeitimas   1152 

Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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X priedo 2 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Bet kokia radijo ryšio įranga, 

kuri Sąjungoje pateikiama į rinką 

pardavimui ar nuomai arba pateikiama 

naudoti, turi galėti priimti skaitmenines ir 

analogines radijo paslaugas, atitinkančias 

standartus, kuriuos priėmė pripažinta 

Europos standartizacijos organizacija. 

Visoje Sąjungoje parduodamoje 

nešiojamoje įrangoje, turinčioje 

analoginio ir (arba) skaitmeninio ryšio 

radijo imtuvą, šis imtuvas turi būti 

aktyvus. 

Or. fr 

 


