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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekiant didesnių investicijų į elektroninius ryšius, su jais susijusių naujovių ir naudos 
vartotojams, ES reikalinga nuosekli reguliavimo sistema, kurią taikant būtų atsižvelgiama į 
didesnio bendradarbiavimo ES poreikį ir telekomunikacijų rinkų valstybėse narėse įvairovę.

Nacionalinėms reguliavimo institucijoms (NRI) naudingas geresnis tarpusavio 
bendradarbiavimas ir didesnė autonomija – Komisijos ir nacionalinių vyriausybių atžvilgiu –
vertinant ir sprendžiant klausimus, susijusius su rinka. Svarstyti sudėtingus valstybių narių ir 
jų tarpusavio klausimus reikia atidžiai ir palaikant atvirą dialogą, todėl konsultavimasis ir 
koordinavimas yra veiksmingesnės priemonės už mandatą arba veto. Komisija gali 
rekomenduoti NRI priimti arba atmesti siūlomas priemones, o NRI – per tris mėnesius 
pakeisti arba atmesti siūlomas priemones.

Būtina numatyti priemones NRI, kurios būtų skirtos rinkos konkurencijai stiprinti. 
Atsižvelgiant į tai, kad atskirose nacionalinėse rinkose reikia skirtingų sprendimų, turėtų būti 
numatytas funkcinis NRI atskyrimas, kaip potenciali galimybė sprendžiant reguliavimo 
kliūčių klausimus.

Atsižvelgiant į valstybių narių specifinius poreikius ir rinkos sąlygas, veiksmingiausiai ir 
geriausiai spektro valdymo ir suderinimo klausimus gali spręsti NRI, konsultuodamosi su 
Komisija. Priimant optimalius sprendimus dėl skyrimo ir paskirstymo būtų išlaikytas 
technologijų neutralumas, atsižvelgiant į sprendimus, susijusius su radijo spektro valdymu, 
kuriuos priėmė tarptautinės organizacijos.

Plečiant elektronikos ryšių tinklus itin svarbu didinti jų saugumą bei integralumą. 
Elektronikos tinklams ryšių pagrindu suartinus Europą, didesnės žalos gali turėti potenciali 
rizika, susijusi su saugumo pažeidimais. Apsaugos priemonės turėtų būti proporcingos rizikos 
veiksniams ir taikomos atsižvelgiant į aplinkybes, todėl Komisija, tardamasi su NRI, turi 
turėti galią patvirtinti technines įgyvendinimo priemones. Įmonės turėtų įspėti NRI apie 
rimtus saugumo pažeidimus, kuriuos nustato konkrečios NRI.

Komisija pasiūlė, kad rinkoms tapus konkurencingoms turėtų būti paliktas reglamentas dėl 
konkurencijos politikos. Tai turėtų užtikrinti baigiamieji straipsniai, kuriuose nustatomos 
konkrečios reglamento galiojimo datos.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Specifiniu ex-ante rinkos 
reglamentu, kuris yra sudėtinė šios 
sistemos dalis, numatomas sektoriaus 
perėjimas nuo buvusių monopolijų prie 
konkurencingų elektroninių 
komunikacijų tinklų ir paslaugų rinkos. 
Kai tik rinkos tampa konkurencingos, ex-
ante reglamento taikymas turėtų būti 
nutraukiamas ir paliekami galioti tik 
Bendrijos ir nacionaliniai konkurencijos 
įstatymai. Didėjant Europos elektronikos 
rinkų konkurencingumui, specifinio ex-
ante kainų ir prieigos reguliavimo galima 
nauda sektoriui laikui bėgant labai 
mažėja. Elektroninių ryšių rinkose 
pastaraisiais metais matyti didelis 
konkurencinis augimas, o artimiausiais 
metais konkurencija turėtų dar labiau 
padidėti. Siekiant laiku užtikrinti perėjimą 
prie išskirtinio Bendrijos ir nacionalinių 
konkurencijos įstatymų taikymo, ši 
direktyva dėl specifinio ex-ante sektoriaus 
reguliavimo turėtų nustoti galioti 
nustatytą datą, nebent Komisija mano, 
kad tolesnis ex-ante reglamento 
galiojimas po tos datos vis dar bus 
pateisinamas. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Todėl Komisija pateikė pirmines 
išvadas 2006 m. birželio 29 d. Komunikate 
Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 

(2) Todėl Komisija pateikė pirmines 
išvadas 2006 m. birželio 29 d. Komunikate 
Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
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ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui dėl ES elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo 
sistemos persvarstymo. Remiantis šiomis 
pirminėmis išvadomis, buvo 
suorganizuotos viešosios konsultacijos, per 
kurias buvo nustatyta, kad vis dar 
nesukurta elektroninių ryšių vidaus rinka, 
todėl šį svarbų klausimą reikia spręsti. 
Pirmiausia nustatyta, kad suskaidyta ir 
nenuosekli nacionalinių reguliavimo 
institucijų veikla keltų pavojų sektoriaus 
konkurencingumui, o vartotojai 
nebegalėtų naudotis esminiais 
tarpvalstybinės konkurencijos 
privalumais.

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui dėl ES elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo 
sistemos persvarstymo. Remiantis šiomis 
pirminėmis išvadomis, buvo 
suorganizuotos viešosios konsultacijos, per 
kurias buvo rodoma parama, siekiant 
pratęsti šio sistemos modelio galiojimo 
laiką. Pagal galiojančią sistemą numatyti 
techniniai pereinamojo pobūdžio 
pataisymai, siekiant užtikrinti perėjimą 
prie konkurencijos įstatymų, nes sistema 
ir toliau išlieka laikina ir iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. turėtų būti peržiūrėta. 
Jeigu iki to laiko sukuriama visiškai 
konkurencinga telekomunikacijų rinka, 
šios direktyvos nuostatos nustoja galioti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Todėl ES elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų reguliavimo sistema turėtų būti 
reformuota tam, kad sugriežtinant 
pagrindinėse rinkose didelę rinkos įtaką 
turinčių operatorių reguliavimo 
mechanizmą Bendrijos lygmeniu būtų 
sukurta elektroninių ryšių vidaus rinka. 
Šiam procesui paspartinti [data] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 
[.../.../EB] įsteigiama Europos 
elektroninių ryšių rinkos institucija 
(toliau – Institucija). Atliekant reformą 
taip pat reikia sudaryti veiksmingo spektro 
valdymo strategiją tam, kad būtų sukurta 
bendra Europos informacijos erdvė ir 
sustiprintos neįgaliems paslaugų gavėjams 
skirtos nuostatos siekiant sukurti įtraukiąją 
informacinę visuomenę.

(3) Todėl ES elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų reguliavimo sistema turėtų būti 
reformuota tam, kad sugriežtinant 
pagrindinėse rinkose didelę rinkos įtaką 
turinčių operatorių reguliavimo 
mechanizmą Bendrijos lygmeniu būtų 
sukurta elektroninių ryšių vidaus rinka. 
Atliekant reformą taip pat reikia sudaryti 
veiksmingo ir koordinuojamo spektro 
valdymo strategiją tam, kad būtų sukurta 
bendra Europos informacijos erdvė ir 
sustiprintos neįgaliems paslaugų gavėjams 
skirtos nuostatos siekiant sukurti įtraukiąją 
informacinę visuomenę.
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Pakeitimas 4
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant užtikrinti veiksmingesnį 
reguliavimo sistemos taikymą, suteikti 
daugiau įgaliojimų reguliavimo 
institucijoms ir pagerinti jų sprendimų 
nuspėjamumą šioms institucijoms turėtų 
būti suteikta daugiau nepriklausomumo. 
Todėl nacionalinėje teisėje turėtų būti 
speciali nuostata tam, kad būtų užtikrinta, 
jog į nacionalinės reguliavimo institucijos 
atliekamas užduotis nebūtų kišamasi iš 
išorės ar nebūtų daromas politinis 
spaudimas, dėl kurio būtų apribotas 
institucijos sprendimų nepriklausomumas. 
Dėl išorės poveikio nacionalinis įstatymų 
leidžiamasis organas nėra tinkamas pagal 
šią reguliavimo sistemą veikti kaip 
reguliavimo institucija. Todėl iš anksto 
turėtų būti nustatytos nacionalinės 
reguliavimo institucijos vadovo nušalinimo 
taisyklės tam, kad nekiltų jokių pagrįstų 
abejonių dėl institucijos neutralumo ar dėl 
išorės veiksnių poveikio šiai institucijai. 
Svarbu, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų nuosavą biudžetą, kurį 
galėtų naudoti įdarbindamos reikiamą 
kvalifikuotų darbuotojų skaičių. 
Skaidrumui užtikrinti jis turi būti 
skelbiamas kiekvienais metais.

(6) Siekiant užtikrinti veiksmingesnį 
reguliavimo sistemos taikymą, suteikti 
daugiau įgaliojimų reguliavimo 
institucijoms ir pagerinti jų sprendimų 
nuspėjamumą šioms institucijoms turėtų 
būti suteikta daugiau nepriklausomumo.
Todėl nacionalinėje teisėje turėtų būti 
speciali nuostata tam, kad būtų užtikrinta, 
jog į nacionalinės reguliavimo institucijos 
atliekamas užduotis nebūtų kišamasi iš 
išorės ar nebūtų daromas politinis 
spaudimas, dėl kurio būtų apribotas 
institucijos sprendimų nepriklausomumas.
Dėl išorės poveikio nacionalinis įstatymų 
leidžiamasis organas nėra tinkamas pagal 
šią reguliavimo sistemą veikti kaip 
reguliavimo institucija. Todėl iš anksto 
turėtų būti nustatytos nacionalinės 
reguliavimo institucijos vadovo nušalinimo 
taisyklės tam, kad nekiltų jokių pagrįstų 
abejonių dėl institucijos neutralumo ar dėl 
išorės veiksnių poveikio šiai institucijai.
Bet kurio tokio nušalinimo priežastys turi 
būti skelbismos viešai, išskyrus tas, kurios 
galėtų paveikti institucijos įvaizdį. Svarbu, 
kad nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų nuosavą biudžetą, kurį galėtų 
naudoti įdarbindamos reikiamą 
kvalifikuotų darbuotojų skaičių.
Skaidrumui užtikrinti jis turi būti 
skelbiamas kiekvienais metais.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendrijos mechanizmas, kuriuo 
pasinaudodama Komisija gali reikalauti, 
kad nacionalinės reguliavimo institucijos 
atšauktų planuojamas priemones, susijusias 
su rinkos apibrėžimu ir didelę įtaką rinkoje 
turinčiais operatoriais, buvo sėkmingai
panaudotas taikant nuoseklų aplinkybių, 
kuriomis operatoriams būtų galima taikyti 
ex-ante reguliavimą, nustatymo metodą. 
Tačiau nėra lygiaverčio priemonių padėčiai 
ištaisyti mechanizmo, kurį būtų galima 
taikyti. Iš Komisijos vykdomos rinkos 
stebėsenos, o ypač iš Pagrindų direktyvos 7 
straipsnyje nurodytos procedūros taikymo 
patirties matyti, kad kai nacionalinės 
reguliavimo institucijos nenuosekliai taiko 
priemones padėčiai ištaisyti, net ir 
panašiomis rinkos sąlygomis, 
apsunkinamas elektroninių ryšių vidaus 
rinkos veikimas, skirtingose valstybėse 
narėse įsisteigusiems operatoriams 
nesukuriamos vienodos sąlygos, taip pat 
trukdoma vartotojams naudotis 
tarpvalstybinės konkurencijos privalumais 
ir paslaugomis. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai reikalauti, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
atšauktų planuojamas priemones, 
numatytas padėčiai ištaisyti. Siekiant 
užtikrinti, kad Bendrijoje reguliavimo 
sistema būtų taikoma nuosekliai, prieš 
priimdama sprendimą Komisija turėtų 
pasitarti su Institucija.

(11) Bendrijos mechanizmas, kuriuo 
pasinaudodama Komisija gali reikalauti, 
kad nacionalinės reguliavimo institucijos 
atšauktų planuojamas priemones, susijusias 
su rinkos apibrėžimu ir didelę įtaką rinkoje 
turinčiais operatoriais, buvo sėkmingai 
panaudotas taikant nuoseklų aplinkybių, 
kuriomis operatoriams būtų galima taikyti 
ex-ante reguliavimą, nustatymo metodą. 
Tačiau nėra lygiaverčio priemonių padėčiai 
ištaisyti mechanizmo, kurį būtų galima 
taikyti. Iš Komisijos vykdomos rinkos 
stebėsenos, o ypač iš Pagrindų direktyvos 7 
straipsnyje nurodytos procedūros taikymo 
patirties matyti, kad kai nacionalinės 
reguliavimo institucijos nenuosekliai taiko 
priemones padėčiai ištaisyti, net ir 
panašiomis rinkos sąlygomis, 
apsunkinamas elektroninių ryšių vidaus 
rinkos veikimas, skirtingose valstybėse 
narėse įsisteigusiems operatoriams 
nesukuriamos vienodos sąlygos, taip pat 
trukdoma vartotojams naudotis 
tarpvalstybinės konkurencijos privalumais 
ir paslaugomis. Komisijai galėtų būti 
suteikti įgaliojimai derėtis, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
atšauktų planuojamas priemones, 
numatytas padėčiai ištaisyti. Siekiant 
užtikrinti, kad Bendrijoje reguliavimo 
sistema būtų taikoma nuosekliai, prieš 
pradėdama derybas Komisija turėtų 
pasitarti su Institucija.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Taip pat siekiant išvengti reguliavimo 
nebuvimo greitai besikeičiančiame 
sektoriuje, jeigu pakartotinis pranešimas 
apie planuojamą priemonę vis tiek keltų 
kliūčių vidaus rinkoje arba būtų 
nesuderinamas su Bendrijos teise, 
Komisija, pasitarusi su Institucija, galėtų 
reikalauti, kad atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija per nustatytą 
terminą pritaikytų konkrečią priemonę 
padėčiai ištaisyti.

(13) Taip pat siekiant išvengti reguliavimo 
nebuvimo greitai besikeičiančiame 
sektoriuje, jeigu pakartotinis pranešimas 
apie planuojamą priemonę vis tiek keltų 
kliūčių vidaus rinkoje arba būtų 
nesuderinamas su Bendrijos teise, 
Komisija, pasitarusi su Institucija, galėtų 
rekomenduoti, kad atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija per nustatytą 
terminą pritaikytų konkrečią priemonę 
padėčiai ištaisyti. Jei atitinkama 
suinteresuota nacionalinė reguliavimo 
institucija (NRI) nepritaria 
rekomendacijai, ji turėtų aiškiai ir viešai 
išdėstyti savo argumentus.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Atsižvelgiant į trumpą terminą, taikant 
Bendrijos konsultacijų mechanizmą 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai
patvirtinti įgyvendinančias priemones, kad 
būtų supaprastinta Komisijos ir 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
informacijos mainų tvarka (pavyzdžiui, tais 
atvejais, kai rinkos yra stabilios arba kai 
priemonės, apie kurias buvo pranešta 
anksčiau, mažai keičiamos) arba leisti 
taikyti atleidimą nuo pranešimo apie 
priemonę tam, kad tam tikrais atvejais 
tvarka būtų supaprastinta.

(14) Atsižvelgiant į trumpą terminą, taikant 
Bendrijos konsultacijų mechanizmą 
Komisija, konsultuodamasi su NRI, gali 
patvirtinti įgyvendinančias priemones, kad 
būtų supaprastinta Komisijos ir 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
informacijos mainų tvarka (pavyzdžiui, tais 
atvejais, kai rinkos yra stabilios arba kai 
priemonės, apie kurias buvo pranešta 
anksčiau, mažai keičiamos) arba leisti 
taikyti atleidimą nuo pranešimo apie 
priemonę tam, kad tam tikrais atvejais 
tvarka būtų supaprastinta.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis



AD\724548LT.doc 9/38 PE404.823v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant, kad būtų laikomasi Europos 
pagrindinių teisių chartijos ir Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, taikant 
reguliavimo sistemą turėtų būti užtikrinta, 
kad visi paslaugų gavėjai, įskaitant 
neįgalius galutinius paslaugų gavėjus, 
vyresnio amžiaus žmones ir paslaugų 
gavėjus, turinčius specialių socialinių 
poreikių, galėtų lengvai naudotis 
nebrangiomis aukšto lygio paslaugomis. 
Amsterdamo sutarties galutinio akto 22 
deklaracijoje numatyta, kad rengdamos 
priemones pagal Sutarties 95 straipsnį, 
Bendrijos institucijos atsižvelgtų į neįgalių 
žmonių poreikius.

(15) Siekiant, kad būtų laikomasi Europos 
pagrindinių teisių chartijos ir Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, taikant 
reguliavimo sistemą turėtų būti užtikrinta, 
kad visi paslaugų gavėjai, įskaitant 
neįgalius galutinius paslaugų gavėjus, 
vyresnio amžiaus žmones ir paslaugų 
gavėjus, turinčius specialių socialinių 
poreikių, galėtų lengvai naudotis 
elektroninių ryšių paslaugomis. 
Amsterdamo sutarties galutinio akto 22
deklaracijoje numatyta, kad rengdamos 
priemones pagal Sutarties 95 straipsnį, 
Bendrijos institucijos atsižvelgtų į neįgalių 
žmonių poreikius.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Spektro valdymo ir spektro prieigos 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius leidimus, kad spektro naudotojai 
galėtų pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas ir jas taikyti arba teikti dažnių 
juostoje (toliau – technologijų ir paslaugų 
neutralumo principas). Atvejai, kai dėl 
technologijų ir paslaugų priimami 
administraciniai sprendimai, turėtų tapti 
išimtiniai, jie turėtų būti aiškiai pagrįsti ir 
reguliariai peržiūrimi.

(19) Spektro valdymo ir spektro prieigos 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius leidimus, kad spektro naudotojai 
galėtų pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas ir gali jas taikyti arba teikti 
dažnių juostoje (toliau – technologijų ir 
paslaugų neutralumo principas). Atvejai, 
kai dėl technologijų ir paslaugų priimami 
administraciniai sprendimai, turėtų tapti 
išimtiniai, jie turėtų būti aiškiai pagrįsti ir 
reguliariai peržiūrimi.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę.

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę, jei tai nekenkia kilmės 
šalies principui.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Kadangi išimtys daro poveikį 
elektroninių ryšių paslaugų vidaus rinkos 
raidai, Komisija turėtų suderinti išimčių iš 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principų, išskyrus tuos principus, kuriais 
užtikrinamas kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
taikymo sritį ir pobūdį, atsižvelgdama į 
galimybių naudotis radijo dažniais ir jų 
veiksmingo naudojimo suderintas 
technines sąlygas pagal 2002 m. kovo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB dėl radijo spektro politikos 
teisinio reguliavimo pagrindų Europos 
bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro).

(26) Kadangi išimtys daro poveikį 
elektroninių ryšių paslaugų vidaus rinkos 
raidai, Komisija, susitarusi su NRI, galėtų 
suderinti išimtis iš technologijų ir paslaugų 
neutralumo principų, išskyrus tuos 
principus, kuriais užtikrinamas kultūrinės ir 
kalbų įvairovės skatinimas ir žiniasklaidos 
pliuralizmas, taikymo sritį ir pobūdį, 
atsižvelgdama į galimybių naudotis radijo 
dažniais ir jų veiksmingo naudojimo 
suderintas technines sąlygas pagal 2002 m. 
kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą 676/2002/EB dėl radijo spektro 
politikos teisinio reguliavimo pagrindų 
Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo 
spektro).

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Siekiant skatinti vidaus rinkos veikimą 
ir remti tarpvalstybinių paslaugų raidą, 
Komisijai turėtų būti suteiktas įgaliojimas 

(29) Siekiant skatinti vidaus rinkos veikimą 
ir remti tarpvalstybinių paslaugų raidą, 
Komisijai, susitarusi su NRI, galėtų būti 
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nustatyti Institucijai specifinius 
įpareigojimus numeracijos srityje. Be to, 
siekiant valstybių narių piliečiams, 
įskaitant keliaujančius ir neįgalius paslaugų 
gavėjus, sudaryti sąlygas naudotis tam 
tikromis paslaugomis skambinti tais pačiais 
žinomais numeriais visose valstybėse 
narėse panašiomis kainomis, į Komisijos 
įgaliojimus priimti technines įgyvendinimo 
priemones taip pat turėtų būti įtrauktas, jei 
reikia, taikomų tarifų principas arba 
mechanizmas.

suteiktas įgaliojimas nustatyti Institucijai 
specifinius įpareigojimus numeracijos 
srityje. Be to, siekiant valstybių narių 
piliečiams, įskaitant keliaujančius ir 
neįgalius paslaugų gavėjus, sudaryti 
sąlygas naudotis tam tikromis paslaugomis 
skambinti tais pačiais žinomais numeriais 
visose valstybėse narėse panašiomis 
kainomis, į Komisijos įgaliojimus priimti 
technines įgyvendinimo priemones taip pat 
turėtų būti įtrauktas, jei reikia, taikomų 
tarifų principas arba mechanizmas.

Pakeitimas 13
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Būtina didinti valstybių narių 
įgaliojimus priėjimo teisių turėtojų 
atžvilgiu tam, kad būtų užtikrinta, jog nauji 
tinklai bus diegiami ir plėtojami nekenkiant 
aplinkai ir nepriklausomai nuo bet kokių 
didelę įtaką rinkoje turinčio operatoriaus 
įsipareigojimo teikti prieigą prie 
elektroninių ryšių tinklo. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų galėti 
atskirais atvejais taikyti reikalavimą dalytis 
kanalais, stiebais ir antenomis, įėjimais į 
pastatus bei reikalavimą geriau koordinuoti 
inžinerinius darbus. Pagerinus dalijimąsi 
įrenginiais galima pastebimai pagerinti 
konkurenciją ir sumažinti bendras 
finansines ir su aplinkos apsauga susijusias 
sąnaudas įrengiant įmonėse elektroninių 
ryšių infrastruktūrą.

(31) Būtina didinti valstybių narių 
įgaliojimus priėjimo teisių turėtojų 
atžvilgiu tam, kad būtų užtikrinta, jog nauji 
tinklai bus diegiami ir plėtojami nekenkiant 
aplinkai ir nepriklausomai nuo bet kokių 
didelę įtaką rinkoje turinčio operatoriaus 
įsipareigojimo teikti prieigą prie 
elektroninių ryšių tinklo. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų galėti 
atskirais atvejais taikyti reikalavimą dalytis 
kanalais, stiebais ir antenomis, įėjimais į 
pastatus bei reikalavimą geriau koordinuoti 
inžinerinius darbus, kai trūksta 
infrastruktūros konkurencijos. Pagerinus 
dalijimąsi įrenginiais galima pastebimai 
pagerinti konkurenciją ir sumažinti bendras 
finansines ir su aplinkos apsauga susijusias 
sąnaudas įrengiant įmonėse elektroninių 
ryšių infrastruktūrą.
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Pakeitimas 14
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Būtina didinti valstybių narių 
įgaliojimus priėjimo teisių turėtojų 
atžvilgiu tam, kad būtų užtikrinta, jog nauji 
tinklai bus diegiami ir plėtojami nekenkiant 
aplinkai ir nepriklausomai nuo bet kokių 
didelę įtaką rinkoje turinčio operatoriaus 
įsipareigojimo teikti prieigą prie 
elektroninių ryšių tinklo. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų galėti 
atskirais atvejais taikyti reikalavimą dalytis 
kanalais, stiebais ir antenomis, įėjimais į 
pastatus bei reikalavimą geriau koordinuoti 
inžinerinius darbus. Pagerinus dalijimąsi 
įrenginiais galima pastebimai pagerinti 
konkurenciją ir sumažinti bendras 
finansines ir su aplinkos apsauga susijusias 
sąnaudas įrengiant įmonėse elektroninių 
ryšių infrastruktūrą.

(31) Būtina didinti valstybių narių 
įgaliojimus priėjimo teisių turėtojų 
atžvilgiu tam, kad būtų užtikrinta, jog nauji 
tinklai bus diegiami ir plėtojami nekenkiant 
aplinkai ir nepriklausomai nuo bet kokių 
didelę įtaką rinkoje turinčio operatoriaus 
įsipareigojimo teikti prieigą prie 
elektroninių ryšių tinklo. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų galėti 
atskirais atvejais taikyti reikalavimą dalytis 
kanalais, stiebais ir antenomis, įėjimais į
pastatus bei reikalavimą geriau koordinuoti 
inžinerinius darbus, kai yra 
infrastruktūros konkurencijos 
reguliavimo kliūčių. Pagerinus dalijimąsi 
įrenginiais galima pastebimai pagerinti 
konkurenciją ir sumažinti bendras 
finansines ir su aplinkos apsauga susijusias 
sąnaudas įrengiant įmonėse elektroninių 
ryšių infrastruktūrą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Patikimas ir saugus informacijos 
perdavimas elektroninių ryšių tinklais 
tampa vis svarbesnis visai ekonomikai ir 
plačiajai visuomenei. Sistemos 
sudėtingumas, techniniai gedimai ar 
žmonių padarytos klaidos, taip pat avarijos 
arba išpuoliai gali turėti pasekmių fizinės 
infrastruktūros, kurią naudojant ES 
piliečiams teikiamos svarbios paslaugos, 

(32) Patikimas ir saugus informacijos 
perdavimas elektroninių ryšių tinklais 
tampa vis svarbesnis visai ekonomikai ir 
plačiajai visuomenei. Sistemos 
sudėtingumas, techniniai gedimai ar 
žmonių padarytos klaidos, taip pat avarijos 
arba išpuoliai gali turėti pasekmių fizinės 
infrastruktūros, kurią naudojant ES 
piliečiams teikiamos svarbios paslaugos, 
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įskaitant e. valdžios paslaugas, veikimui 
arba galimybėms ja naudotis. Todėl 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
užtikrinti, kad būtų palaikomas viešųjų 
ryšių tinklų vientisumas ir saugumas. 
Institucija turėtų dalyvauti stiprinant 
elektroninių ryšių saugumo lygį, be kitų 
dalykų, skirdama ekspertus ir teikdama 
patarimus bei skatindama gerosios patirties 
mainus. Institucija ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų turėti 
reikiamas priemones, kad galėtų vykdyti 
pareigas, įskaitant įgaliojimus gauti 
pakankamai informacijos, kad galėtų 
įvertinti tinklų ar paslaugų saugumo lygį, 
bei išsamius ir patikimus duomenis apie 
faktinius su saugumu susijusius incidentus, 
kurie padarė nemažą įtaką tinklų veikimui 
ar paslaugų teikimui. Atsižvelgiant į tai, 
kad sėkmingas tinkamų saugumo 
priemonių taikymas nėra vienkartinis 
veiksmas, bet tęstinis taikymo, 
persvarstymo ir atnaujinimo procesas, 
turėtų būti reikalaujama, kad elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų teikėjai, 
atsižvelgdami į techninius laimėjimus, 
imtųsi priemonių pagal nustatytą riziką 
užtikrinti vientisumą ir saugumą.

įskaitant e. valdžios paslaugas, veikimui 
arba galimybėms ja naudotis. Todėl 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
užtikrinti, kad būtų palaikomas viešųjų 
ryšių tinklų vientisumas ir saugumas. 
Institucija turėtų dalyvauti stiprinant 
elektroninių ryšių saugumo lygį, be kitų 
dalykų, skirdama ekspertus ir teikdama 
patarimus bei skatindama gerosios patirties 
mainus. Institucija ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų turėti 
reikiamas priemones, kad galėtų vykdyti 
pareigas, įskaitant įgaliojimus gauti 
pakankamai informacijos, kad galėtų 
įvertinti tinklų ar paslaugų saugumo lygį, 
bei išsamius ir patikimus duomenis apie 
faktinius su saugumu susijusius incidentus, 
kurie padarė nemažą įtaką tinklų veikimui 
ar paslaugų teikimui. Atsižvelgiant į tai, 
kad sėkmingas tinkamų saugumo 
priemonių taikymas nėra vienkartinis 
veiksmas, bet tęstinis taikymo, 
persvarstymo ir atnaujinimo procesas, 
turėtų būti reikalaujama, kad elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų teikėjai, 
atsižvelgdami į techninius laimėjimus, 
imtųsi priemonių, proporcingų pagal 
nustatytą riziką užtikrinti vientisumą ir 
saugumą.

Pakeitimas 16
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Kai reikia susitarti dėl bendrų 
saugumo reikalavimų, Komisijai turėtų 
būti suteiktas įgaliojimas priimti technines 
įgyvendinimo priemones, skirtas tinkamam 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus 
rinkoje saugumo lygiui pasiekti. Institucija 
turėtų dalyvauti derinant atitinkamas 
technines ir organizacines saugumo 
priemones, teikdama ekspertų patarimus. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos 

(33) Kai reikia susitarti dėl bendrų 
saugumo reikalavimų, Komisijai, 
susitarusi su nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis, gali būti suteiktas 
įgaliojimas priimti technines įgyvendinimo 
priemones, skirtas tinkamam elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų vidaus rinkoje 
saugumo lygiui pasiekti, pramonės 
savireguliavimo iniciatyvoms nepasiekus 
tinkamo saugumo lygio vienos ar daugiau 
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turėtų turėti įgaliojimą parengti privalomus 
nurodymus, susijusius su techninėmis 
įgyvendinimo priemonėmis, priimtus 
vadovaujantis Pagrindų direktyva. 
Siekdamos vykdyti savo pareigas, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
turėti įgaliojimą tirti nurodymų 
nesilaikymo atvejus ir skirti baudas.

valstybių narių vidaus rinkose. Kai 
manoma, kad techninės įgyvendinimo 
priemonės yra būtinos, nacionalinio lygio 
išlaidų atlyginimo sistema turėtų būti 
privaloma. Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra (ENISA) turėtų 
dalyvauti derinant atitinkamas technines ir 
organizacines saugumo priemones, 
teikdama ekspertų patarimus. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų turėti 
įgaliojimą parengti privalomus nurodymus, 
susijusius su techninėmis įgyvendinimo 
priemonėmis, priimtus vadovaujantis 
Pagrindų direktyva. Siekdamos vykdyti 
savo pareigas, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų turėti įgaliojimą tirti 
nurodymų nesilaikymo atvejus ir skirti 
baudas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Siekiant užtikrinti, kad rinkos dalyviai 
neabejotų reguliavimo sąlygomis, reikia 
nustatyti rinkos peržiūrų terminą. Svarbu 
reguliariai atlikti rinkos tyrimus per 
pagrįstą ir tinkamą laikotarpį. Nustatant 
tokį laikotarpį reikėtų atsižvelgti, ar 
anksčiau atliktas tos konkrečios rinkos 
tyrimas ir ar apie tai tinkamai pranešta. 
Jeigu nacionalinė reguliavimo institucija 
per nustatytą terminą neatlieka rinkos 
tyrimo, gali kilti pavojus vidaus rinkai, o 
įprastinė pažeidimų procedūra laiku gali 
neduoti norimų rezultatų. Todėl Komisija 
turėtų galėti prašyti Institucijos padėti 
atitinkamai nacionalinei reguliavimo 
agentūrai įvykdyti šias užduotis, tai yra 
parengti nuomonę, į kurią būtų įtrauktos 
planuojamos priemonės, atitinkamos rinkos 
tyrimas ir atitinkami įpareigojimai, kuriuos 

(36) Siekiant užtikrinti, kad rinkos dalyviai 
neabejotų reguliavimo sąlygomis, reikia 
nustatyti rinkos peržiūrų terminą. Svarbu 
reguliariai atlikti rinkos tyrimus per 
pagrįstą ir tinkamą laikotarpį. Nustatant 
tokį laikotarpį reikėtų atsižvelgti, ar 
anksčiau atliktas tos konkrečios rinkos 
tyrimas ir ar apie tai tinkamai pranešta. 
Jeigu nacionalinė reguliavimo institucija 
per nustatytą terminą neatlieka rinkos 
tyrimo, gali kilti pavojus vidaus rinkai, o 
įprastinė pažeidimų procedūra laiku gali 
neduoti norimų rezultatų. Todėl Komisija, 
susitarusi su NRI, gali prašyti Institucijos 
padėti atitinkamai nacionalinei reguliavimo 
agentūrai įvykdyti šias užduotis, tai yra 
parengti nuomonę, į kurią būtų įtrauktos 
planuojamos priemonės, atitinkamos rinkos 
tyrimas ir atitinkami įpareigojimai, kuriuos 
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galėjo skirti Komisija. galėjo skirti Komisija.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) Panaikinus teisines ir administracines 
kliūtis bendriesiems leidimams, spektro 
naudojimo teisėms arba visoje Europoje 
naudojamiems numeriams, būtų paskatinta 
technologinė pažanga ir paslaugų 
plėtojimas bei padidinta konkurencija. 
Nors galimybių naudotis radijo dažniais ir 
veiksmingo jų naudojimo techninių sąlygų 
koordinavimas organizuojamas remiantis 
Radijo spektro sprendimu, tam, kad būtų 
pasiekti vidaus rinkos tikslai taip pat 
reikėtų koordinuoti arba suderinti atrankos 
procedūras ir sąlygas, taikomas teisėms ir 
leidimams tam tikrose juostose, numerių 
naudojimo teisėms ir bendriesiems 
leidimams. Pirmiausia tai taikoma 
elektroninių ryšių paslaugoms, kurios pagal 
savo pobūdį yra svarbios vidaus rinkai arba 
turi tarpvalstybinį potencialą, kaip antai 
palydovinės paslaugos, kurių plėtojimą gali 
sutrukdyti skirtingas spektro paskyrimas 
valstybėms narėms. Todėl Komisija, 
padedama Ryšių komiteto ir atidžiai 
atsižvelgdama į Institucijos nuomonę, 
turėtų galėti priimti technines 
įgyvendinimo priemones tokiems tikslams 
pasiekti. Komisijos priimtose 
įgyvendinimo priemonėse gali būti 
reikalaujama, kad valstybės narės sudarytų 
sąlygas naudotis spektro naudojimo 
teisėmis ir (arba) numeriais savo 
teritorijose, o prireikus panaikintų bet 
kokias kitas galiojančias nacionalines 
naudojimo teises. Tokiais atvejais 
valstybės narės neturėtų suteikti naujų 
atitinkamos spektro juostos arba numerio 
intervalo naudojimo teisių pagal 

(53) Panaikinus teisines ir administracines 
kliūtis bendriesiems leidimams, spektro 
naudojimo teisėms arba visoje Europoje 
naudojamiems numeriams, būtų paskatinta 
technologinė pažanga ir paslaugų 
plėtojimas bei padidinta konkurencija. 
Nors galimybių naudotis radijo dažniais ir 
veiksmingo jų naudojimo techninių sąlygų 
koordinavimas organizuojamas remiantis 
Radijo spektro sprendimu, tam, kad būtų 
pasiekti vidaus rinkos tikslai taip pat 
reikėtų koordinuoti arba suderinti atrankos 
procedūras ir sąlygas, taikomas teisėms ir 
leidimams tam tikrose juostose, numerių 
naudojimo teisėms ir bendriesiems 
leidimams. Pirmiausia tai taikoma 
elektroninių ryšių paslaugoms, kurios pagal 
savo pobūdį yra svarbios vidaus rinkai arba 
turi tarpvalstybinį potencialą, kaip antai 
palydovinės paslaugos, kurių plėtojimą gali 
sutrukdyti skirtingas spektro paskyrimas 
valstybėms narėms ir ES bei trečiosioms 
šalims, atsižvelgiant į tarptautinių 
organizacijų sprendimus dėl radijo dažnių 
spektro valdymo, pvz., Tarptautinės 
Telekomunikacijų Sąjungos (ITU) ir 
Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT).
Todėl Komisija, padedama Ryšių komiteto 
ir atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, turėtų galėti priimti technines 
įgyvendinimo priemones tokiems tikslams 
pasiekti. Komisijos priimtose 
įgyvendinimo priemonėse gali būti 
reikalaujama, kad valstybės narės sudarytų 
sąlygas naudotis spektro naudojimo 
teisėmis ir (arba) numeriais savo 
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nacionalines procedūras. teritorijose, o prireikus panaikintų bet 
kokias kitas galiojančias nacionalines 
naudojimo teises. Tokiais atvejais 
valstybės narės neturėtų suteikti naujų 
atitinkamos spektro juostos arba numerio 
intervalo naudojimo teisių pagal 
nacionalines procedūras.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nustatoma elektroninių 
ryšių paslaugų, elektroninių ryšių tinklų, 
susijusių įrenginių ir susijusių paslaugų 
suderinta reguliavimo sistema bei tam tikri 
galinių įrenginių aspektai. Joje 
nustatomos nacionalinių reguliavimo 
institucijų užduotys ir procedūros, kurios 
užtikrintų, kad reguliavimo sistema būtų 
suderintai taikoma visoje Bendrijoje.

1. Šioje direktyvoje nustatoma elektroninių 
ryšių paslaugų, elektroninių ryšių tinklų, 
susijusių įrenginių ir susijusių paslaugų 
suderinta reguliavimo sistema. Joje 
nustatomos nacionalinių reguliavimo 
institucijų užduotys ir procedūros, kurios 
užtikrintų, kad reguliavimo sistema būtų 
suderintai taikoma visoje Bendrijoje.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie 
kelia pavojų radijo navigacijos tarnybos ar 
bet kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
pagal taikytinas Bendrijos ar nacionalines 
nuostatas.

(s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie 
kelia pavojų radijo navigacijos tarnybos ar 
bet kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
pagal taikytinas tarptautines, Bendrijos ar 
nacionalines nuostatas.
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Pakeitimas 21
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e papunktis
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
pagal taikytinas Bendrijos ar nacionalines 
nuostatas;

žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
pagal taikytinas Bendrijos ar nacionalines 
nuostatas ir laikantis tarptautinių radijo 
dažnių planų;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į trikdžių problemos rimtumą transliuojant ir teikiant dvipuses (gauti ir 
perduoti) paslaugas ypač svarbu numatyti skaitmeninių transliavimo paslaugų apsaugą nuo 
žalingų trikdžių laikantis tarptautinių dažnių planų ir konkrečiai TTS Ženevos plano (GE-06). 
Taigi, žalingųjų trikdžių apibrėžtis turi būti atitinkamai pakeista.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios elektroninių ryšių tinklus ar 
paslaugas, pateiktų visą informaciją, taip 
pat ir finansinę informaciją, kurios reikia
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atitikčiai su šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatomis ar pagal jas 
priimtais sprendimais užtikrinti. Taip pat 
reikalaujama, kad tos įmonės pateiktų 
informaciją, susijusią su būsimu tinklo 
plėtojimu ar paslaugų raida, kurie galėtų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios elektroninių ryšių tinklus ar 
paslaugas, pateiktų visą informaciją, taip 
pat ir finansinę informaciją, kurios reikia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atitikčiai su šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatomis ar pagal jas 
priimtais sprendimais užtikrinti. Paprašius 
šios įmonės nedelsdamos pateikia tokią 
informaciją per tokius terminus ir taip 
išsamiai, kaip nurodo nacionalinė 
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turėti įtakos konkurentams prieinamoms 
didmeninėms paslaugoms. Paprašius šios 
įmonės nedelsdamos pateikia tokią 
informaciją per tokius terminus ir taip 
išsamiai, kaip nurodo nacionalinė 
reguliavimo institucija. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos prašoma 
informacija turi atitikti jos vykdomą 
užduotį. Nacionalinė reguliavimo 
institucija nurodo priežastis, kodėl prašo 
informacijos.

reguliavimo institucija. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos prašoma 
informacija turi atitikti jos vykdomą 
užduotį. Nacionalinė reguliavimo 
institucija nurodo priežastis, kodėl prašo 
informacijos ir laikytis Bendrijos ir 
nacionalinių įstatymų dėl verslo 
konfidencialumo.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
7 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės netaiko sąlygų 
teikiant elektronines paslaugas iš kitos 
valstybės narės.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali priimti sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
planuojamą priemonę panaikintų. Prieš 
priimdama sprendimą, Komisija atidžiai 
atsižvelgia į Institucijos nuomonę, pateiktą 
pagal Reglamento [... .../EB] 5 straipsnį. 
Kartu su šiuo sprendimu pateikiama išsami 
ir objektyvi analizė, kodėl Komisija mano, 
kad planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma, ir specifiniai pasiūlymai, kaip 

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali rekomenduoti, kad 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija planuojamą priemonę 
panaikintų. Prieš priimdama sprendimą, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 5 straipsnį. Kartu su šia 
rekomendacija pateikiama išsami ir 
objektyvi analizė, kodėl Komisija mano, 
kad planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma, ir specifiniai pasiūlymai, kaip 
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planuojama priemonė turėtų būti pataisyta. planuojama priemonė turėtų būti pataisyta.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per tris mėnesius po to, kai pagal 5 dalį
Komisija priima sprendimą, kuriame 
reikalaujama, kad nacionalinė reguliavimo 
institucija panaikintų planuojamą 
priemonę, nacionalinė reguliavimo 
institucija planuojamą priemonę iš dalies 
pakeičia arba panaikina. Jeigu planuojama 
priemonė iš dalies keičiama, nacionalinė 
reguliavimo institucija vadovaudamasi 6 
straipsnyje nurodyta procedūra pradeda 
viešąją konsultaciją ir pagal 3 dalies 
nuostatas vėl pateikia Komisijai 
informaciją apie iš dalies pakeistą 
planuojamą priemonę.

6. Per tris mėnesius po to, kai Komisija 
priima rekomendaciją, laikantis 5 dalies 
reikalavimų, kad nacionalinė reguliavimo 
institucija panaikintų planuojamą 
priemonę, nacionalinė reguliavimo 
institucija planuojamą priemonę iš dalies 
pakeičia arba panaikina. Jeigu planuojama 
priemonė iš dalies keičiama, nacionalinė 
reguliavimo institucija vadovaudamasi 6 
straipsnyje nurodyta procedūra pradeda 
viešąją konsultaciją ir pagal 3 dalies 
nuostatas vėl pateikia Komisijai 
informaciją apie iš dalies pakeistą 
planuojamą priemonę.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu planuojama priemonė buvo iš 
dalies pakeista pagal 6 dalį, Komisija gali 
priimti sprendimą, kuriame reikalaujama, 
kad nacionalinė reguliavimo institucija 
per nurodytą terminą nustatytų specifinį 
įpareigojimą pagal Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 9–13 a 
straipsnius ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį. Priimdama tokį sprendimą 
Komisija siekia tų pačių politikos tikslų, 

Išbraukta.
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kurie yra keliami nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir kurie išdėstyti 
8 straipsnyje. Prieš priimdama sprendimą, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 6 straipsnį, ypač išsamiai 
apibūdindama nustatomą įpareigojimą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
7a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
taikant 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas 28
Patrick Gaubert

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto e papunktis
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
8 straipsnio 4 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) užtikrindamos bendradarbiavimą tarp 
įmonių, teikiančių elektroninių ryšių 
tinklus ir paslaugas, ir susijusių sektorių 
saugant ir skatinant teisėto turinio 
elektroninių ryšių tinklą ir paslaugas.

Pagrindimas

Atrodo tinkama Europos elektroninių ryšių rinkos institucijai arba ją pakeisiančiai 
koordinavimo organizacijai patikėti koordinavimo misiją užtikrinti elektroninių 
komunikacijos paslaugų operatorių kooperaciją dėl kovos su autorių teisių pažeidimais, kurių 
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labai daugėja. 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo teritorijose 
užtikrina veiksmingą elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą 
pagal 8 straipsnį. Jos užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirstytų ir skirtų tokius radijo dažnius 
remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais.

1. Valstybės narės savo teritorijose 
užtikrina veiksmingą elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą 
pagal 8 straipsnį. Jos užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirstytų ir skirtų tokius radijo dažnius 
remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais ir kad nacionalinių reguliavimo 
institucijų skiriamas radijo dažnių 
spektras užtikrintų veiksmingą 
konkurenciją, atsižvelgiant į atitinkamus 
nacionalinius radijo dažnių planus ir 
išankstinius tarptautinių organizacijų 
sprendimus dėl radijo dažnių spektro 
valdymo.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į tai, 
kad radijo dažnius reikia efektyviai ir 
veiksmingai naudoti laikantis Sprendimo 
Nr. 676/2002/EB (Radijo spektro 
sprendimas), stengiasi radijo dažnių 
naudojimą derinti visoje Bendrijoje.

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į tai, 
kad radijo dažnius, jei reikia, būtina 
efektyviai ir veiksmingai naudoti laikantis 
Sprendimo Nr. 676/2002/EB (Radijo 
spektro sprendimas), stengiasi radijo 
dažnių naudojimą derinti visoje Bendrijoje, 
atsižvelgdamos į atitinkamus savo 
nacionalinius radijo dažnių planus ir 
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išankstinius tarptautinių organizacijų 
sprendimus dėl radijo dažnių spektro 
valdymo.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
9 straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) išvengti konkurencijos iškraipymų

Pakeitimas 32
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) laikytis apribojimo pagal toliau pateiktą 
4 dalį.

d) laikytis apribojimo pagal toliau pateiktą 
4 dalį, įskaitant apribojimus, kuriais 
siekiama užtikrinti kultūros ir 
žiniasklaidos politikos tikslų, pavyzdžiui, 
kultūrinės ir kalbų įvairovės bei 
žiniasklaidos pliuralizmo, skatinimą.

Pakeitimas 33
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
9 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės, vadovaudamosi savo 
nacionalinės teisės nuostatomis, yra 
kompetentingos apibrėžti visų kultūros ir 
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žiniasklaidos politikos tikslų, pvz., 
kultūrinės ir kalbų įvairovės ir 
žiniasklaidos pliuralizmo, skatinimo 
apribojimų taikymo sritį, pobūdį ir 
trukmę.

Pakeitimas 34
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 dalis
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
9b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse be 
išankstinio nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimo.

1.Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse su 
išankstiniu nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimu.

Valstybės narės gali numatyti, kad kitose 
juostose įmonės kitoms įmonėms perduotų 
arba išnuomotų individualias radijo dažnių 
naudojimo teises.

Valstybės narės gali numatyti, kad kitose 
juostose įmonės kitoms įmonėms pagal 
nacionalines procedūras perduotų arba 
išnuomotų individualias radijo dažnių 
naudojimo teises su išankstiniu 
nacionalinės reguliavimo institucijų 
sutikimu.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
9c straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9c. Siekdama dalyvauti vidaus rinkos 
kūrime ir tam, kad būtų įgyvendinti šio 
straipsnio principai, Komisija gali priimti 

9c. Siekdama dalyvauti vidaus rinkos 
kūrime ir tam, kad būtų įgyvendinti šio 
straipsnio principai, Komisija, susitarusi 
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tinkamas įgyvendinimo priemones: su NRI, gali rekomenduoti priimti 
tinkamas įgyvendinimo priemones:

(a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, nustatymą;

(a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, nustatymą;

(b) suderinti su šiomis teisėmis pateikiamas 
sąlygas ir tokiems perdavimams arba 
nuomai taikomas sąlygas, procedūras, 
ribas, apribojimus, panaikinimus ir 
pereinamojo laikotarpio taisykles;

(b) suderinti su šiomis teisėmis pateikiamas 
sąlygas ir tokiems perdavimams arba 
nuomai taikomas sąlygas, procedūras, 
ribas, apribojimus, panaikinimus ir 
pereinamojo laikotarpio taisykles;

(c) suderinti specifines priemones, kad 
būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, kai 
perduodamos individualios teisės;

(c) suderinti specifines priemones, kad 
būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, kai 
perduodamos individualios teisės;

(d) nustatyti išimtį iš paslaugų ir 
technologijų neutralumo principo, taip pat 
suderinti išimčių iš šių principų taikymo 
sritį ir pobūdį pagal 9 straipsnio 3 ir 4 
dalis, išskyrus išimtis, kuriomis siekiama 
užtikrinti kultūrinės ir kalbų įvairovės bei 
žiniasklaidos pliuralizmo skatinimą.

(d) nustatyti išimtį iš paslaugų ir 
technologijų neutralumo principo, taip pat 
suderinti išimčių iš šių principų taikymo 
sritį ir pobūdį. Visos išimtys yra 
numatomos pagal 9 straipsnio 3 ir 4 dalis.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies nuostatas 
Komisijai gali padėti Institucija pagal 
Reglamento [.../EB] 10 straipsnį.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies nuostatas 
Komisijai gali padėti Institucija pagal 
Reglamento [.../EB] 10 straipsnį.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto a punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių, kurias 

2. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija, susitarusi su 
NRI, gali rekomenduoti tinkamas 
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gali sudaryti tarifo principo nustatymas 
specifiniams numeriams arba numerių 
intervalams. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė.

techninio įgyvendinimo priemones šiuo 
klausimu.

Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai elektroninių ryšių tinklus teikianti 
įmonė pagal nacionalinius įstatymus turi 
teisę įrengti įrenginius valstybinės ar 
privačios nuosavybės vietose, virš tų vietų 
ar po jomis, arba gali pasinaudoti 
nuosavybės eksproprijavimo ar naudojimo 
tvarka, nacionalinės reguliavimo 
institucijos nustato, kad tokie įrenginiai ar 
nuosavybė, kaip antai įėjimai į pastatus, 
stiebai, antenos, takai, šuliniai ir gatvėje 
esančios skirstymo spintos, būtų naudojami 
bendrai.

1. Kai elektroninių ryšių tinklus teikianti 
įmonė pagal nacionalinius įstatymus turi 
teisę įrengti įrenginius valstybinės ar 
privačios nuosavybės vietose, virš tų vietų 
ar po jomis, arba gali pasinaudoti 
nuosavybės eksproprijavimo ar naudojimo 
tvarka, nacionalinės reguliavimo 
institucijos nustato, kad tokie įrenginiai ar 
nuosavybė, kaip antai įėjimai į pastatus, 
stiebai, antenos, takai, šuliniai ir gatvėje 
esančios skirstymo spintos, būtų naudojami 
bendrai, tinkamai ir proporcingai 
kompensuojant teisinga rinkos kaina šių 
teisių turėtojams.

Pakeitimas 38
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 dalis
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
12 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 1 dalį nacionalinių reguliavimo 
institucijų taikomos priemonės turi būti 
objektyvios, skaidrios ir proporcingos.

3. Pagal 1 dalį nacionalinių reguliavimo 
institucijų taikomos priemonės turi būti 
objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos, bei 
įgyvendinamos 7a straipsnio 4 dalyje 
nustatyta tvarka.

Pakeitimas 39
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 dalis
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
13a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus imtųsi 
visų reikalingų priemonių šių tinklų 
vientisumui užtikrinti, kad užtikrintų šiais 
tinklais teikiamų paslaugų 
nepertraukiamumą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus imtųsi 
tinkamų priemonių šių tinklų vientisumui 
užtikrinti, kad užtikrintų šiais tinklais 
teikiamų paslaugų nepertraukiamumą. 
Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
reguliariai konsultuotųsi su įmonėmis 
norint užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų 
saugumo ir vientisumo užtikrinimo 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
13a straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į pagal 
Reglamento [.../EB] 4 straipsnio 3 dalies b 
punktą parengtą Institucijos nuomonę, 
gali priimti tinkamas technines 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
suderinti 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas 
priemones, įskaitant priemones, 
apibrėžiančias reikalavimus, taikomus 
pranešimo aplinkybėms, formai ir 
procedūroms. Šios įgyvendinimo 
priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 
22 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
procedūros. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 22
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas 41
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 dalis
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
13b straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
įgaliojimą reikalauti, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus arba 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas:

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
prireikus turėtų įgaliojimą reikalauti, kad 
įmonės, teikiančios viešuosius ryšių tinklus 
arba viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas:

Pagrindimas

Siūlomi priežiūros įgaliojimai (nacionalinių reguliavimo institucijų privalomi nurodymai, 
saugumo auditai ir gebėjimas reikalauti informacijos iš tinklo operatorių) – tai papildoma 
atitikties našta, kuri turėtų būti sumažinta, kad ilgainiui jie nekenktų naujų technologijų rinkai 
vystymui.



PE404.823v02-00 28/38 AD\724548LT.doc

LT

Pakeitimas 42
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 dalis
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
13b straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad išlaidų 
padengimo sistema būtų prieinama 
įmonėms, teikiančioms viešuosius 
komunikacijų tinklus ar viešai prieinamas 
elektroninių komunikacijų paslaugas, 
kurioms Komisija priima technines 
įgyvendinimo priemones pagal 13a 
straipsnio 4 dalį.

Pagrindimas

Siūlomi priežiūros įgaliojimai (nacionalinių reguliavimo institucijų privalomi nurodymai, 
saugumo auditai ir gebėjimas reikalauti informacijos iš tinklo operatorių) – tai papildoma 
atitikties našta, kuri turėtų būti sumažinta, kad ilgainiui jie nekenktų naujų technologijų 
vystymui rinkai.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punkto d punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą, kuriame 
nustatomos tarpvalstybinės rinkos, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 7 straipsnį.

4. Prieš priimdama sprendimą, kuriame 
nustatomos tarpvalstybinės rinkos, 
Komisija konsultuojasi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis.

Sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
22 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 

Sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
22 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
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gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto c punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
16 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atidžiai atsižvelgdama į pagal Reglamento 
[.../EB] 6 straipsnį pateiktą Institucijos 
nuomonę, Komisija gali priimti 
sprendimą, kuriame reikalaujama, kad 
nacionalinė reguliavimo institucija 
nustatytų, kad tam tikros įmonės turi didelę 
įtaką rinkoje ir joms nustatytų specifinius 
įpareigojimus pagal Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 8, 9–13a 
straipsnius ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį. Priimdama tokį sprendimą, 
Komisija siekia tų pačių politikos tikslų, 
kurie yra keliami nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir išdėstyti 8 
straipsnyje.

Atidžiai atsižvelgdama į pagal Reglamento 
[.../EB] 6 straipsnį pateiktą Institucijos 
nuomonę, Komisija gali rekomenduoti, 
kad nacionalinė reguliavimo institucija 
nustatytų, kad tam tikros įmonės turi didelę 
įtaką rinkoje ir joms nustatytų specifinius 
įpareigojimus pagal Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 8, 9–13a 
straipsnius ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį. Priimdama tokį sprendimą, 
Komisija siekia tų pačių politikos tikslų, 
kurie yra keliami nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir išdėstyti 8 
straipsnyje.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant šios direktyvos 9 
straipsnio, Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyvos) 6 ir 8 straipsnių, jei 
Komisija nustato, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos skirtingai atlieka 
šioje direktyvoje ir specifinėse direktyvose 
nurodytas reguliavimo užduotis ir dėl to 
gali kilti kliūčių vidaus rinkai, Komisija, 

1. Nepažeidžiant šios direktyvos 9 
straipsnio, Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyvos) 6 ir 8 straipsnių, jei 
Komisija nustato, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos skirtingai atlieka 
šioje direktyvoje ir specifinėse direktyvose 
nurodytas reguliavimo užduotis ir dėl to 
gali kilti kliūčių vidaus rinkai, Komisija, 
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atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, jeigu nuomonė yra pateikta, gali 
pateikti rekomendaciją arba priimti 
sprendimą dėl suderinto šios direktyvos ir 
specifinių direktyvų nuostatų taikymo tam, 
kad būtų įgyvendinami 8 straipsnyje 
išdėstyti tikslai.

atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, jeigu nuomonė yra pateikta, gali 
pateikti rekomendaciją dėl suderinto šios 
direktyvos ir specifinių direktyvų nuostatų 
taikymo tam, kad būtų įgyvendinami 8 
straipsnyje išdėstyti tikslai.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje minėtas sprendimas, kuriuo 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimamas taikant 22 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 1 dalį priimtos priemonės gali 
apimti suderinto arba koordinuoto 
metodo, kuris taikomas sprendžiant toliau 
išvardytus klausimus, nustatymas:

Išbraukta.

(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą naujoms 
paslaugoms, taikymas;
(b) numeracijos, pavadinimų ir 
adresavimo klausimai, įskaitant numerių 



AD\724548LT.doc 31/38 PE404.823v02-00

LT

intervalus, numerių ir identifikatorių 
perkėlimą, numerių ir adresų 
transliavimo sistemas ir prieigą prie 112 
skubios pagalbos iškvietimo tarnybų;
(c) su vartotojais susiję klausimai, 
įskaitant sąlygų neįgaliems galutiniams 
paslaugų gavėjams sudarymą naudotis 
elektroninių ryšių paslaugomis ir įranga;
(d) reguliavimo apskaita.

Pakeitimas 48
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 23 dalis
Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva)
21a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, 
priimtų remiantis šia direktyva ir 
specifinėmis direktyvomis, pažeidimus, ir 
imasi visų būtinų priemonių jų 
įgyvendinimui užtikrinti. Šios nuobaudos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės praneša apie 
šias nuostatas Komisijai vėliausiai iki 
[pakeičiančio teisės akto įgyvendinimo 
terminas] ir nedelsdamos praneša jai apie 
visus vėlesnius tų nuostatų pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, 
priimtų remiantis šia direktyva ir 
specifinėmis direktyvomis, pažeidimus, ir 
imasi visų būtinų priemonių jų 
įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos 
sankcijos turi būti tinkamos, proporcingos 
ir atgrasančios. Valstybės narės praneša 
apie šias nuostatas Komisijai vėliausiai iki 
[pakeičiančio teisės akto įgyvendinimo 
terminas] ir nedelsdamos praneša jai apie 
visus vėlesnius tų nuostatų pakeitimus.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2002/19/EB (Prieigos direktyva)
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir 
sąveiką visoje Bendrijoje, viešųjų ryšių 
tinklų operatoriai turi teisę, o gavę kitų taip 
pat įgaliotų įmonių prašymą, yra įpareigoti 

1. Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir 
sąveiką visoje Bendrijoje, viešųjų ryšių 
tinklų operatoriai turi teisę, o gavę kitų taip 
pat įgaliotų įmonių prašymą, yra įpareigoti 
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derėtis dėl tarpusavio sujungimo viešai 
prieinamų elektroninių ryšių paslaugoms 
teikti. Operatoriai kitoms įmonėms prieigą 
ir sujungimą teikia tokiomis sąlygomis, 
kurios atitinka nacionalinės reguliavimo 
institucijos jiems nustatytus įpareigojimus 
pagal 5, 6, 7 ir 8 straipsnius.

derėtis dėl tarpusavio sujungimo viešai 
prieinamų elektroninių ryšių paslaugoms 
teikti. Operatoriai kitoms įmonėms prieigą 
ir sujungimą teikia tokiomis sąlygomis, 
kurios atitinka nacionalinės reguliavimo 
institucijos jiems nustatytus įpareigojimus 
pagal 5, 6, 7 ir 8 straipsnius. Tačiau 
sujungimo sąlygomis nesiekiama nustatyti 
sąveikai nepagrįstų kliūčių.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2002/19/EB (Prieigos direktyva)
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgdama į rinkos raidą ir 
technologinę pažangą, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo priemones, kad iš 
dalies pakeistų I priedą. Priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms, iš 
dalies pakeisti, priimamos laikantis 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 14 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą).

2. Atsižvelgdama į rinkos raidą ir 
technologinę pažangą, Komisija gali,
konsultuodamasi su NRI, rekomenduoti 
priimti įgyvendinimo priemones, kad iš 
dalies pakeistų I priedą.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto -a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB (Prieigos direktyva)
12 straipnio 1 dalies ba punktas (naujas) -

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalyje įterpiamas šis punktas:
(ba) sudaryti radijo prieigos tinklo bendro 
naudojimo sutartis, įtraukiant tolimus ir 
nepelningus regionus tam, kad būtų 
galima pasiūlyti ir suteikti prieigą teikti 
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įvairias paslaugas visoje kiekvienos 
valstybės narės teritorijoje, siekiant 
patenkinti vartotojus ir tausoti aplinką.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/19/EB (Prieigos direktyva)
13a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
nustato funkcinio atskyrimo įpareigojimą, 
ji pateikia Komisijai prašymą, į kurį
įtraukia.

2. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
nustato funkcinio atskyrimo įpareigojimą, 
ji praneša apie tai Komisijai ir įtraukia:

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2002/20/EB (Leidimų direktyva)
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip pat vartojamos šios sąvokos: 2. Taip pat vartojamos šios sąvokos:

bendrasis leidimas – pagal šią direktyvą 
valstybių narių sukurta teisinė sistema, 
pagal kurią užtikrinamos teisės teikti 
elektroninių ryšių tinklus ar paslaugas ir 
nustatomi sektoriui specifiniai 
įpareigojimai, kurie gali būti taikomi 
visiems ar tik tam tikros rūšies elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms.

bendrasis leidimas – pagal šią direktyvą 
valstybių narių sukurta teisinė sistema, 
pagal kurią užtikrinamos teisės teikti 
elektroninių ryšių tinklus ar paslaugas ir 
nustatomi sektoriui specifiniai 
įpareigojimai, kurie gali būti taikomi 
visiems ar tik tam tikros rūšies elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms.

Globalių telekomunikacijų paslaugos – tai 
verslo duomenų tvarkymo ir balso 
paslaugos tarptautinėms korporacijoms, 
veikiančioms skirtingose šalyse ir dažnai 
skirtinguose žemynuose. Jų pobūdis –
tarptautinės, o Europoje – europinės 
paslaugos.
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2a punktas (naujas)
Direktyva 2002/20/EB (Leidimų direktyva)
3 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Į 3 straipsnį įtraukiama ši dalis:
„3a. Naujoms globalių telekomunikacijų 
paslaugoms numatomas ne daugiau kaip 
supaprastintas pranešimas, registruojant 
elektroninio ryšio paslaugų veiklą kaip 
globalias telekomunikacijų paslaugas.“

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB (Leidimų direktyva)
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtų išvengta didelio žalingųjų trikdžių 
pavojaus, arba

(a) būtų išvengta didelio žalingųjų trikdžių 
pavojaus, būtų išvengta konkurencijos 
iškraipymų, arba

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB (Leidimų direktyva)
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant iš anksto valstybių narių 
nustatytų specifinių kriterijų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teises suteikiamos laikantis 

Nepažeidžiant iš anksto valstybių narių 
nustatytų specifinių kriterijų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teises suteikiamos laikantis 
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objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų. 
Procedūros yra viešos, išskyrus atvejus, kai 
galima įrodyti, kad individualios radijo 
dažnių naudojimo teisės, suteikiamos 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, yra esminės norint laikytis tam 
tikro įpareigojimo, kurį iš anksto nustatė 
valstybė narė ir kuris yra reikalingas norint 
pagal Bendrijos teisę įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslą.

objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų. 
Procedūros yra viešos, išskyrus atvejus, kai 
galima įrodyti, kad individualios radijo 
dažnių naudojimo teisės, suteikiamos 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, yra esminės norint laikytis tam 
tikro įpareigojimo, kurį iš anksto nustatė 
valstybė narė ir kuris yra reikalingas norint 
pagal Bendrijos teisę įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslą. Valstybės narės viešai 
skelbia savo pagrindimą dėl teisių 
individualiai naudotis radijo dažniais 
suteikimo.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB (Leidimų direktyva)
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės neriboja suteikiamų 
naudojimo teisių skaičiaus, išskyrus 
atvejus, kai tai būtina veiksmingam radijo 
dažnių naudojimui pagal 7 straipsnį 
užtikrinti.

5. Valstybės narės neriboja suteikiamų 
naudojimo teisių skaičiaus, išskyrus 
atvejus, kai tai būtina veiksmingam radijo 
dažnių naudojimui pagal 7 straipsnį 
užtikrinti. Turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į investicijų perėmimą, tarp 
jų, kai perimamas tinklas iš buvusio viešo 
telekomunikacijų operatoriaus, ir į 
konkurencijos lygį.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB (Leidimų direktyva)
6a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis



PE404.823v02-00 36/38 AD\724548LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tam, kad pasiektų 1 straipsnyje 
išdėstytus tikslus, ir nepažeisdama šios 
direktyvos 5 straipsnio 2 dalies, Komisija 
gali priimti įgyvendinimo priemones, 
kuriomis siekiama:

1. Tam, kad pasiektų 1 straipsnyje 
išdėstytus tikslus, ir nepažeisdama šios 
direktyvos 5 straipsnio 2 dalies, Komisija,
konsultuodamasi su NRI, gali 
rekomenduoti įgyvendinimo priemones, 
kuriomis siekiama:

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio – 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB (Leidimų direktyva)
6b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, Komisija priima įmonių, 
kurioms bus išduotos individualios radijo 
dažnių arba numerių naudojimo teisės,
atrankos priemonę. Priemonėje 
nurodomas laikotarpis, per kurį 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
išduoda tokias naudojimo teises. 
Priimdama šią priemonę, Komisija laikosi 
14a straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

2. Atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, Komisija, konsultuodamasi su 
NRI, gali rekomenduoti įmonių, kurioms 
bus išduotos individualios radijo dažnių 
arba numerių naudojimo teisės, atrankos 
priemonę.

Pakeitimas 60
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I PRIEDO 3 punkto g papunktis
 Direktyva 2002/20/EB (Leidimų direktyva)
Priedo A dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pridedamas šis 19 punktas:
19. Atitiktis nacionalinėms priemonėms, 
įgyvendinančioms Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/29/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 

Išbraukta.
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