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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siūloma telekomunikacijų sektoriaus teisinių pagrindų peržiūra turi būti siekiama labiau 
skatinti konkurencingumą, užtikrinti investicijas ir sutvirtinti elektroninių ryšių vidaus rinką, 
kad būtų galima tęsti liberalizavimo procesą. Be to, reikėtų atsižvelgti į vartotojų apsaugą, 
tinklų saugumą ir kultūrinius interesus. 

Atsižvelgiant į sparčią rinkų dinamiką ir greitą pažangą telekomunikacijų srityje, būtina 
pasirinkti lankstų metodą, leidžiantį prognozuoti būsimą raidą. 

Be to, siekiant pritaikyti siūlomus teisinius pagrindus naujosios kartos tinklams (angl. NGN –
New generation network), būtina į ateitį orientuota perspektyva. Todėl kaip tik plačiajuosčių 
naujosios kartos tinklų infrastruktūrų įrengimas yra pagrindinis politinis iššūkis pasirenkant  
vietą ir skatinant konkurencingumą. Tai skatina įmones užtikrinti aukštą planavimo ir 
teisėtvarkos lygį. Suteikiant nacionalinėms reguliavimo institucijoms galimybę reguliuoti 
bendrą naudojimąsi priemonėmis – prieigą prie bokštų, kanalų ir pastatų, suteikiama galimybė 
investuoti į optinių tinklų tiesimą, o naujiesiems rinkos dalyviams – patekti į rinką. Priimant 
sprendimus, būtina atsižvelgti į priemonių suderinamumą ir ekonomiškumą. Ateityje tinklų 
plėtra gali būti skatinama paskirstant riziką ir išlaidas. Be to, apibrėžiant rinkos sąvokas  
būtina nustatyti, ar geografinės teritorijos yra konkurencingos subnacionaliniu lygmeniu, kad 
pagal tai būtų galima panaikinti jų reguliavimą.

Praeityje ne kartą buvo manoma, kad būtini griežtesni koordinavimo mechanizmai taikytini 
viršvalstybiniu lygmeniu. Tačiau tokie mechanizmai turėtų būti taikomi jau esančiose ir 
besivystančiose struktūrose, kad jų potencialas būtų išnaudotas greičiau, veiksmingiau ir 
griežčiau. Todėl būtina įsteigti „nacionalinių reguliavimo institucijų tinklą“, kuris galėtų 
spręsti uždavinius, kurių neįmanoma išspręsti nacionaliniu lygiu. Labai centralizuota sistema 
Bendrijoje, atsiradusi sukūrus europinę įstaigą, sietina su pavojumi, kad bus netinkamai 
atsižvelgta į nacionalinius ypatumus. Sunku įžvelgti tinkamą politinį ir ekonominį pateisinimą 
tokiam centralizuotų reguliavimo institucijų stiprinimui nacionalinių reguliavimo institucijų 
sąskaita. 

Be to, komitologijos metodas netaikytinas nustatant ar keičiant sistemas, susijusias su 
pagrindiniais telekomunikacijų teisės elementais. Todėl būtina sumažinti pasiūlyme pateiktų 
komitologijos metodų skaičių. 

Analizuodami ir apibrėždami nacionalines rinkos aktualijas, nacionaliniai reguliuotojai 
privalo taikyti tinkamas priemones, siekdami savarankiškai pašalinti konkurencingumo 
problemas. Pasiūlyme dėl direktyvos numatyta Komisijai suteikti galutinio sprendimo teisę, 
kitaip tariant, galimybę reikalauti, kad reguliavimo įstaigos nustatytų specialias prievoles 
įmonėms, o tai reikštų centralizuoto reguliavimo taikymas Europos mastu. Čia slypi pavojus, 
kad bus nepakankamai atsižvelgta į nacionalines realijas ir visiems bus taikomos tos pačios 
sąlygos.

Atsižvelgiant į naujus kriterijus, susijusius su papildomos veto teisės suteikimu Komisijai, 
turėtų būti pasirinktas tarpininkavimo metodas, pirmiausiai suteikiant „nacionalinių 
reguliavimo institucijų tinklui“, kaip aukščiausiai institucijai, galimybę priimti sprendimus dėl 
nacionalinės reguliavimo institucijos taikomos priemonės tinkamumo. 
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Siekiant užtikrinti veiksmingą ir į rinką orientuotą dažnio spektro sistemos valdymą, būtina 
suteikiant teisę naudotis dažnio spektru, atsižvelgti į technologijų ir paslaugų neutralumą. 
Tačiau dažnių spektro paskirstymas turėtų priklausyti vien tik valstybių narių kompetencijai, 
išskyrus labai siaurai apibrėžtas visą Europą apimančiasa paslaugas ir, kai tai susiję su 
visuomenės interesais (pavyzdžiui, žiniasklaidos pliuralizmas), turi būti įmanoma pritaikyti 
specialius technologijų apribojimus. Todėl pasiūlyme dėl direktyvos valstybėms narėms turi 
būti suteikta pakankamai galimybių savo nuožiūra taikyti išimtis, atsižvelgiant į technologijų 
ir paslaugų neutralumo principą transliavimo paslaugų srityje.

Prekyba dažniais – tai viena iš galimybių užtikrinti veiksmingą ir taupų dažnių panaudojimą, 
su sąlyga, kad į sprendimų dėl prekybos dažniais priėmimą bus įtrauktos nacionalines 
reguliavimo institucijos. Valstybės narės turi nuspręsti, ar ir esant kokioms sąlygoms 
transliavimo dažnių srityje reikėtų svarstyti labiau į rinką orientuoto požiūrio taikymą, pvz., 
prekybą dažnių spektru.

Būtina tinkamai atsižvelgti į tarptautinių organizacijų Europos pašto ir telekomunikacijų 
komisijos (CEPT), Regioninės radijo ryšio konferencijos (RRC) ir Tarptautinės radijo ryšio 
konferencijos (WRC) sprendimus, siekiant užtikrinti, kad ES telekomunikacijų teisė būtų 
suderinta su kitomis dažnių koordinavimo priemonėmis.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Elektroniniai ryšiai – greitai 
besikeičiantis sektorius, jam būdinga 
technologinių naujovių gausa ir labai 
dinamiškos rinkos. Taip keičiantis 
rinkoms ir technologijoms reikia nuolat 
kruopščiai tikrinti reguliavimo tikslumą 
siekiant, kad konkurencija teiktų kuo 
daugiau naudos kainų, paslaugų ir 
infrastruktūros atžvilgiu. Siekiant 
užtikrinti, kad ES piliečiai ir toliau galėtų 
visiškai dalyvauti pasaulinės informacinės 
visuomenės veikloje, naujovės ir plačiai 
naudojami spartieji naujos kartos tinklai, 
kurie pajėgtų tenkinti būsimų klientų 
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reikalavimus suteikti daugiau juostos 
pločio ir paslaugų, turėtų būti pagrindinis 
prioritetas taikant šią direktyvą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Reguliavimo sistemoje turi būti 
atsižvelgiama į naujus uždavinius 
investicijų ir naujovių srityse pripažįstant, 
jog reikia skatinti investicijas (pajėgumą 
bei naują infrastruktūrą) ir tvarią 
konkurenciją norint padidinti vartotojo 
pasirinkimą, o ne pakenkti jam.

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Savo 2006 m. kovo 20 d. Komunikate 
dėl atotrūkio įdiegiant plačiajuostį ryšį 
mažinimo Komisija pripažino, kad 
galimybės naudotis sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis požiūriu 
Europoje yra teritorinis susiskaidymas. Be 
to, dažnai paaiškėja, kad prekybos 
paskatos investuoti į plačiajuosčio tinklo 
naudojimą regionuose, kuriuose šiuo 
metu plačiajuostis ryšys mažai 
naudojamas, yra nepakankamos. Siekiant 
užtikrinti investavimą į plačiajuosčio ryšio 
paslaugas ir naujas technologijas 
nepakankamai išsivysčiusiuose 
regionuose, ši direktyva turėtų būti 
suderinta su kitų politikos sričių 
priemonėmis, kaip antai valstybės 
pagalbos politika, struktūriniai fondai ar 
platesni pramonės politikos tikslai.
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Pagrindimas

Regionų atotrūkio naudojantis plačiajuosčiu ryšiu ir naujomis technologijomis mažinimas 
taip pat turėtų būti aptariamas dabartiniuose teisės aktuose.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti 
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 
reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę. Išskyrus tuos 
atvejus, kai reikia užtikrinti gyvybės 
apsaugą, išimtys neturėtų būti išskirtinai 
naudojamos tam tikroms paslaugoms teikti; 
išimtys turėtų būti prioritetas, tačiau turėtų 
būti palikta kuo daugiau galimybių teikti 
kitas paslaugas ir naudoti kitas 
technologijas toje pačioje juostoje. Tam, 
kad leidimo turėtojas galėtų laisvai 
pasirinkti veiksmingiausias priemones 
teikti radijo dažniais teikiamų paslaugų 
turinį, leidime naudoti radijo dažnius 
turinys neturėtų būti reguliuojamas.

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti 
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 
reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę. Išskyrus tuos 
atvejus, kai reikia užtikrinti gyvybės 
apsaugą, išimtys neturėtų būti išskirtinai 
naudojamos tam tikroms paslaugoms teikti; 
išimtys turėtų būti prioritetas, tačiau turėtų 
būti palikta kuo daugiau galimybių teikti 
kitas paslaugas ir naudoti kitas 
technologijas toje pačioje juostoje.

Pagrindimas

Kaip nurodyta Pagrindų direktyvos 5 konstatuojamojoje dalyje, perdavimo reguliavimo ir 
turinio reguliavimo atskyrimas neturėtų trukdyti atsižvelgti į egzistuojančias tarp jų sąsajas, 
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ypač siekiant užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą, kultūrų ir kalbų įvairovę ir vartotojų 
apsaugą. Todėl valstybės narės ir toliau turi turėti galimybę susieti individualių naudojimo 
teisių užtikrinimą su įsipareigojimais, susijusiais su tam tikro turinio teikimu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

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. Tai darydamos valstybės 
narės gali atsižvelgti į tai, kokios svarbios 
kultūros požiūriu yra transliavimo ir 
profesionalių bevielių mikrofonų sistemos 
įvairialypei garso, vaizdo ir  tiesioginės 
transliacijos įrangai.

Pagrindimas

Transliavimas ir žiniasklaidos produkcija, susiję su kultūros renginiais, pvz., tokiais 
tarptautinio pobūdžio renginiais, kaip Olimpinės žaidynės, priklauso nuo patikimo dažnių 
perdavimo. 

Pakeitimas 6

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 

(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 
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inžinerinius darbus. Pagerinus dalijimąsi 
įrenginiais galima pastebimai pagerinti 
konkurenciją ir sumažinti bendras 
finansines ir su aplinkos apsauga susijusias 
sąnaudas įrengiant įmonėse elektroninių 
ryšių infrastruktūrą. 

inžinerinius darbus. Pagerinus dalijimąsi 
įrenginiais galima pastebimai pagerinti 
konkurenciją ir sumažinti bendras 
finansines ir su aplinkos apsauga susijusias 
sąnaudas įrengiant įmonėse elektroninių 
ryšių infrastruktūrą. Dalijimasis kanalais 
turėtų būti išplėstas ir apimti visą viešą 
infrastruktūrą (vanduo, nuotekos, elektra, 
dujos), kurią naudojant galima įrengti 
elektroninių ryšių infrastruktūrą siekiant 
sukurti vienodas sąlygas ir padidinti 
alternatyvios infrastruktūros plėtojimo 
galimybes.

Pagrindimas

Viso potencialo – visos viešosios infrastruktūros (elektros, dujų ir nuotekų kanalai), o ne tik 
įsitvirtinusių telekomunikacijų rinkos dalyvių kanalų panaudojimas padės skatinti kurti 
sąžiningas sąlygas, sudarysiančias galimybę naudoti naują papildomą infrastruktūrą su 
sąlyga, jei prieiga užtikrinama daugiau negu vienam dalyviui.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Telefonijos tinklų ir paslaugų 
valdymui istoriškai buvo būdingas aukšto 
lygio tarptautinis bendradarbiavimas 
siekiant suderinti techninius standartus ir 
skatinti sąveiką. Internetas užtikrino ryšį 
taikant atvirus visuotinius tinklų 
nukreipties standartus, o paslaugų plėtra 
naudojant internetą priklausė nuo laisvės 
kurti naujus techninius standartus ir 
protokolus nesikišant reguliuotojams; ši 
laisvė sudarė sąlygas precedento 
neturinčioms naujovėms kuriant 
informacinės visuomenės paslaugas ir 
kitas nekomercines paslaugas ir suteikė 
didžiulę ekonominę ir socialinę naudą 
Europos Sąjungos žmonėms. Kiekviena 
techninių standartų kūrimo ir 
koordinavimo tradicija atitinkamoje 
sferoje davė naudos visuomenei. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
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turėtų pripažinti interneto protokolų ir 
paslaugų naujovių ir įvairovės svarbą ir 
neintensyvaus reguliavimo svarbą siekiant 
šių tikslų.

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos, siekdamos suderinti ryšių tinklus, neturėtų naudotis 
galiomis tokiais būdais, pagal kuriuos būtų suvaržytas naujovių kūrimas internete.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Būtina skatinti investicijas ir 
konkurenciją, kad būtų apsaugotas ir 
nebūtų sumažintas vartotojo 
pasirinkimas.

Pagrindimas

Direktyvose turėtų būti paaiškinta, kad konkurencijos negalima paaukoti dėl investicijų, pvz., 
tam tikrą laikotarpį netaikant reguliavimo.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) Dėl tolesnės rinkų integracijos 
elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų 
vidaus rinkoje reikia, kad ateityje būtų 
glaudžiau bendradarbiaujama derinant 
teisinėje bazėje numatytų reguliavimo 
priemonių taikymą. 

Pagrindimas

Reguliavimo institucijų tinklas – tai tinkamiausia priemonė siekiant įveikti su Europos 
telekomunikacijų rinka susijusius iššūkius.  

Šiuo pakeitimu siekiama šią nuomonę suderinti su nuomone, pateikta dėl pranešimo dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl Europos elektroninių ryšių 
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rinkos institucijos įsteigimo.

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) Pasiteisino iki šiol taikytas 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
pasikeitimo informacija ir patirtimi 
metodas siekiant užtikrinti, kad vidaus 
rinkoje teisės aktai būtų taikomi vienodai.  
Taigi remiantis numatyta bendro 
sprendimų priėmimo procedūra turėtų 
būti siekiama stiprinti nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą. 
Atsižvelgiant į įvairias problemas, su 
kuriomis susiduria nacionalinės 
reguliavimo institucijos, ir į dažnai 
skirtingas valstybių narių rinkos sąlygas, 
tinkamas, deramas ir subsidiarumo 
principą atitinkantis sprendimas gali būti 
tik esamų decentralizuotų pajėgumų 
naudojimu grindžiamas sprendimas.

Pagrindimas

Reguliavimo institucijų tinklas – tai tinkamiausia priemonė siekiant įveikti su Europos 
telekomunikacijų rinka susijusius iššūkius.  

Šiuo pakeitimu siekiama šią nuomonę suderinti su nuomone, pateikta dėl pranešimo dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl Europos elektroninių ryšių 
rinkos institucijos įsteigimo.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) Siekiant užtikrinti, kad sklandžiai 
vyktų bendro sprendimų priėmimo 
procedūros, turi būti įsteigtas 
Elektroninių ryšių rinkų nacionalinių 
reguliavimo institucijų tinklas (toliau –
Tinklas), kuris turėtų būti aprūpintas 
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personalu ir priemonėmis. Finansavimas 
EB lėšomis – tai vienintelis būdas 
užtikrinti, kad bendro sprendimo 
priėmimas vyktų nepriklausomai. Taigi 
sekretoriatas turėtų tik suteikti darbo 
priemonių  bendrai institucijai, o pats 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimų priėmimo procese nedalyvauti.

Pagrindimas

Reguliavimo institucijų tinklas – tai tinkamiausia priemonė siekiant įveikti su Europos 
telekomunikacijų rinka susijusius iššūkius.  

Šiuo pakeitimu siekiama šią nuomonę suderinti su nuomone, pateikta dėl pranešimo dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl Europos elektroninių ryšių 
rinkos institucijos įsteigimo.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, 
nė vienam spektro naudotojui neturėtų 
būti panaikintas įpareigojimas mokėti 
mokesčius ar rinkliavas, nustatytus už 
naudojimąsi spektru. 

Išbraukta.

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti palikta galimybė taikyti ar nustatyti sistemą, pagal kurią 
įpareigojimas mokėti naudojimo mokesčius būtų pakeičiamas įpareigojimu įgyvendinti 
konkrečius visuotinės svarbos tikslus. Tokios sistemos įprastos, turint mintyje antžeminio 
transliavimo dažnius, siekiant žiniasklaidos pliuralizmo tikslų.

Šią idėją bus sunku įgyvendinti – tai priverstų palydovinių antenų turėtojus jas registruoti, o 
tai lemtų sudėtingą milijonų registro įrašų administravimą. Tai galiausiai pakenktų ES 
galutiniams paslaugų gavėjams.
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Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60a) Vykdant veiklą pagal šią direktyvą 
turėtų būti pripažįstamas tarptautinių ir 
regioninių organizacijų, pvz., 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
(TTS) ir Europos pašto ir 
telekomunikacijų administracijų 
konferencijos (EPTK) darbas, susijęs su 
radijo spektro valdymu, siekiant užtikrinti 
veiksmingą spektro naudojimo valdymą ir 
suderinimą visoje Bendrijoje. Valstybės 
narės ir Komisija, įgyvendindamos šios 
direktyvos nuostatas, turėtų pripažinti 
tarptautinių susitarimų, kuriuos pagal 
TTS radijo ryšio reglamentus pasirašė 
valstybės narės, turinį.

Pagrindimas

Negalima ignoruoti svarbaus darbo, kurį atliko TTS kurdama tarptautiniu mastu privalomus 
reglamentus dėl spektro ir orbitos veiksmingo naudojimo, paremto našumu, racionalumu ir 
ekonomiškumu. Siekiant užtikrinti našų spektro naudojimą svarbu, kad operatoriai laikytųsi ir 
pasitikėtų klasifikavimo ir koordinavimo procedūrų reikalavimais, nustatytais TTS, siekiant 
užtikrinti sėkmingą tinklo ar sistemos koordinavimą ir panaudojimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies c punktas
Direktyva 2002/21/EB
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) susiję įrenginiai – su elektroninių ryšių 
tinklu ir (arba) elektroninių ryšių paslauga 
susiję įrenginiai, kurie leidžia ir (arba) 
padeda teikti paslaugas per tą tinklą ir 
(arba) paslaugą arba turi tokio potencialo ir 
į kuriuos įtrauktos numerių ar adresų 
transliavimo sistemos, sąlyginės prieigos 
sistemos ir elektroninių programų vadovai, 

(e) susiję įrenginiai – su elektroninių ryšių 
tinklu ir (arba) elektroninių ryšių paslauga 
susiję įrenginiai, kurie leidžia ir (arba) 
padeda teikti paslaugas per tą tinklą ir 
(arba) paslaugą arba turi tokio potencialo ir 
į kuriuos įtrauktos numerių ar adresų 
transliavimo sistemos, sąlyginės prieigos 
sistemos ir elektroninių programų vadovai, 
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taip pat fizinė infrastruktūra, kaip antai 
takai, stiebai, gatvėse esančios skirstymo 
spintos ir pastatai;

taip pat fizinė infrastruktūra, kaip antai 
takai, įskaitant kitų viešųjų ar privačiųjų 
infrastruktūrų takus (vandens, nuotekų, 
dujų ir elektros), stiebai, gatvėse esančios 
skirstymo spintos ir pastatai;

Pagrindimas

Viso potencialo – visos viešosios infrastruktūros (elektros, dujų ir nuotekų kanalai), o ne tik 
įsitvirtinusių telekomunikacijų rinkos dalyvių kanalų panaudojimas padės skatinti kurti 
sąžiningas sąlygas, sudarysiančias galimybę naudoti naują papildomą infrastruktūrą su 
sąlyga, jei prieiga užtikrinama daugiau negu vienam dalyviui.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e papunktis
Direktyva 2002/21/EB
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, 
kurie sudaro techninę kliūtį bendram 
dažnių naudojimui ar gali kitaip smarkiai 
pabloginti, trukdyti ar nuolat pertraukti
radijo ryšio paslaugas, teikiamas pagal 
taikytinas tarptautines, Bendrijos ar 
nacionalines nuostatas.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų numatyti apribojimus ne tik tuo atveju, kai tokie trikdžiai pastebimi, 
bet ir tuo atveju, kai gali atsirasti žalingų trikdžių. Atsižvelgiant į trikdžių problemos rimtumą 
transliuojant ir teikiant dvipuses (gauti ir perduoti) paslaugas ypač svarbu numatyti apsaugą 
nuo žalingų trikdžių laikantis tarptautinių dažnių planų ir konkrečiai TTS Ženevos plano (GE-
06). Reikia palikti erdvės, kad nacionalinėse teisinėse sistemose būtų galima užtikrinti bendrą 
spektro panaudojimą.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/21/EB
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vykdytų savo įgaliojimus savarankiškai, 
nešališkai ir skaidriai. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, vykdydamos 
kasdienines nacionalinėje teisėje, 
įgyvendinančioje Bendrijos teisę, 
nustatytas užduotis, nesiekia gauti arba 
vykdyti kitų institucijų nurodymų. Tik 
pagal 4 straipsnio nuostatas įsteigtos 
apeliacinės institucijos arba nacionaliniai 
teismai turi įgaliojimą sustabdyti 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimų galiojimą arba juos panaikinti.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vykdytų savo įgaliojimus savarankiškai, 
nešališkai, skaidriai ir laiku. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, vykdydamos 
kasdienines nacionalinėje teisėje, 
įgyvendinančioje Bendrijos teisę, 
nustatytas užduotis, nesiekia gauti arba 
vykdyti kitų institucijų nurodymų. Tik 
pagal 4 straipsnio nuostatas įsteigtos 
apeliacinės institucijos arba nacionaliniai 
teismai turi įgaliojimą sustabdyti 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimų galiojimą arba juos panaikinti.

Pagrindimas

Jei nacionalinėms reguliavimo institucijoms nepavyksta veikti laiku, pvz., kai tai susiję su 
rinkos apžvalgomis, gali silpnėti konkurencija ir mažėti naujovių rinkoje.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Direktyva 2002/21/EB
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Įtraukiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis
Elektroninių ryšių rinkų nacionalinių 

reguliavimo institucijų tinklas
Valstybės narės bendrai įkuria 
Elektroninių ryšių rinkų nacionalinių  
reguliavimo institucijų tinklą (toliau –
Tinklas) pagal Reglamente (EB) Nr. 
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[.../...]1 nurodytas sąlygas. 
1  Reglamentas, pagal kurį įkuriamas 
Europos elektroninių ryšių rinkų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
tinklas.“
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
patvirtinus, turės būti padaryti atitinkami 
teksto pakeitimai.)

Pagrindimas

Europos elektroninių ryšių rinkos institucija turės būti pakeista Nacionalinių reguliavimo 
institucijų tinklu. Europos elektroninių ryšių rinkos institucija labai biurokratiška ir 
prieštarauja subsidiarumo principui bei ilgalaikiam tikslui pakeisti ex-ante reguliavimą 
konkurencijos teise, be to, šiai institucijai trūksta nepriklausomybės..

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2002/21/EB
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniu lygmeniu veiktų veiksmingas 
mechanizmas, pagal kurį bet kuris 
paslaugų gavėjas ar įmonė, teikianti 
elektroninių ryšių tinklus ir (arba) 
paslaugas, kuriai turi įtakos nacionalinės 
reguliavimo institucijos sprendimas, turėtų 
teisę paduoti apeliacinei institucijai, 
nepriklausomai nuo suinteresuotųjų šalių, 
apeliacinį skundą dėl to sprendimo. Ši 
institucija, kuri gali būti teismas, turi turėti 
atitinkamas kvalifikacijas, kad galėtų 
vykdyti savo funkcijas. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgiama 
į bylos esmę ir kad veiktų veiksmingas 
apeliacijų mechanizmas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniu lygmeniu veiktų veiksmingas 
mechanizmas, pagal kurį bet kuris 
paslaugų gavėjas ar įmonė, teikianti 
elektroninių ryšių tinklus ir (arba) 
paslaugas, kuriai turi įtakos nacionalinės 
reguliavimo institucijos sprendimas, turėtų 
teisę paduoti apeliacinei institucijai, 
nepriklausomai nuo suinteresuotųjų šalių, 
apeliacinį skundą dėl to sprendimo. Ši 
institucija, kuri gali būti teismas, turi turėti 
atitinkamas kvalifikacijas, kad galėtų 
vykdyti savo funkcijas. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgiama 
į bylos esmę ir kad veiktų veiksmingas 
apeliacijų mechanizmas. Valstybės narės 
turėtų nustatyti tokių skundų nagrinėjimo 
laiko apribojimus.
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Pagrindimas

Šiuo metu skundo nagrinėjimo procedūros gali trukti keletą metų, o per šį laikotarpį tampa 
per vėlu spręsti pradinę problemą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2002/21/EB
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, 
galioja nacionalinės reguliavimo 
institucijos sprendimas, išskyrus tuos 
atvejus, kai nustatomos laikinosios 
priemonės. Laikinosios priemonės gali būti 
nustatytos, jeigu reikia skubiai sustabdyti 
sprendimo galiojimą tam, kad būtų 
užkirstas kelias didžiulei ir nepataisomai 
žalai, kurią gali patirti šių priemonių 
prašanti šalis ir jeigu jų reikia interesams 
suderinti.

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, 
galioja nacionalinės reguliavimo 
institucijos sprendimas, išskyrus tuos 
atvejus, kai nustatomos laikinosios 
priemonės. Laikinosios priemonės gali būti 
nustatytos tik tuo atveju, jeigu reikia 
skubiai sustabdyti sprendimo galiojimą 
tam, kad būtų užkirstas kelias didžiulei ir 
nepataisomai žalai, kurią gali patirti šių 
priemonių prašanti šalis ir jeigu jų reikia 
interesams suderinti.

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad negalima nustatyti laikinųjų priemonių dėl kitų priežasčių. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2002/21/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės renka informaciją apie 
apeliacijų objektus, prašymų apeliuoti 
skaičių, apeliacijų procedūrų trukmę, pagal 
1 dalį priimtų sprendimų nustatyti 
laikinąsias priemones skaičių ir tokių 
sprendimų priežastis. Valstybės narės 
kiekvienais metais pateikia šią informaciją 
Komisijai ir Europos elektroninių ryšių 

3. Valstybės narės renka informaciją apie 
apeliacijų objektus, prašymų apeliuoti 
skaičių, apeliacijų procedūrų trukmę, pagal 
1 dalį priimtų sprendimų nustatyti 
laikinąsias priemones skaičių ir tokių 
sprendimų priežastis. Valstybės narės 
kiekvienais metais pateikia šią informaciją 
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rinkos institucijai (toliau – Institucija).“ Komisijai ir Tinklui.

Pagrindimas

Europos elektroninių ryšių rinkos institucija turėtų būti pakeista Nacionalinių reguliavimo 
institucijų tinklu. Europos elektroninių ryšių rinkos institucija labai biurokratiška ir 
prieštarauja subsidiarumo principui bei ilgalaikiam tikslui pakeisti ex-ante reguliavimą 
konkurencijos teise, be to, šiai institucijai trūksta nepriklausomybės. 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/21/EB
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 
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.

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 
reguliavimo institucija. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos prašoma 
informacija turi atitikti jos vykdomą 
užduotį. Nacionalinė reguliavimo 
institucija nurodo priežastis, kodėl prašo 
informacijos. Įmonės taip pat iš anksto 
praneša apie bet kokį galimą didelį 
konkurentams prieinamų didmeninių 
paslaugų teikimo apribojimus. Būtina 
gerbti komercinį konfidencialumą, kaip 
nustatyta Bendrijos arba nacionaliniuose 
teisės aktuose.

Pagrindimas

Būsimas tinklo plėtojimas arba paslaugų raida neretai yra labai konfidencialūs ir, verčiant 
bendroves atskleisti su plėtojimu susijusią informaciją, gali sukelti pavojų naujovių kūrimui. 
Vis dėlto pageidautina, kad būtų iš anksto pranešama apie galimą poveikį didmeniniu 
lygmeniu. Turi būti aišku, kad būtina gerbti komercinį konfidencialumą.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
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 
planuojama priemonė turėtų būti pataisyta.

5. Atsižvelgdama į 4 dalies a ir b 
punktuose nurodytas priemones ir per
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 planuojama 
priemonė turėtų būti pataisyta.

Pagrindimas

Reikia rinktis labiau suderintą sprendimą: vietoj to, kad Komisijai būtų leidžiama iš karto 
uždrausti priemones, reikia rengti vadinamąjį reguliavimo dialogą dėl priemonės tinkamumo 
ir veiksmingumo, kuriame dalyvautų priemonę siūlanti nacionalinė reguliavimo institucija ir 
Nacionalinių reguliavimo institucijų tinklas. Šio dialogo, kurio metu visos dalyvaujančios 
šalys turėtų tinkamai atsižvelgti į visų rinkos dalyvių nuomones, tikslas būtų prieiti prie 
bendros nuomonės dėl tinkamiausios ir veiksmingiausios priemonės. 

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Atsižvelgiant į 4 dalies c punkte 
nurodytas priemones, jei Komisijai kyla 
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rimtų abejonių, rengiamas reguliavimo 
dialogas, kuriame dalyvauja nacionalinė 
reguliavimo institucija ir Nacionalinių 
reguliavimo institucijų tinklas, siekdami 
nustatyti tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, kurią taikant būtų išspręsta 
atitinkama konkurencijos problema ir 
būtų deramai atsižvelgiama į rinkos 
dalyvių nuomones bei šių priemonių 
tinkamumą vidaus rinkai. Šis reguliavimo 
dialogas jokiu būdu negali trukti ilgiau 
negu 4 dalyje nurodytas dviejų mėnesių 
laikotarpis.

Jei reguliavimo dialogo pabaigoje Tinklas 
patvirtina priemonės tinkamumą dviejų 
trečdalių balsų dauguma, nacionalinė 
reguliavimo institucija priemonę priima. 
Jei Tinklas priemonės nepatvirtina, 
Komisija gali pareikšti rimtų abejonių ir 
priėmusi sprendimą pareikalauti, kad 
nacionalinė reguliavimo institucija 
panaikintų planuojamą priemonę.
Nacionalinė reguliavimo institucija turi 
teisę panaikinti planuojamą priemonę bet 
kuriuo reguliavimo dialogo etape.

Pagrindimas

Reikia rinktis labiau suderintą sprendimą: vietoj to, kad Komisijai būtų leidžiama iš karto 
uždrausti priemones, reikia rengti vadinamąjį reguliavimo dialogą dėl priemonės tinkamumo 
ir veiksmingumo, kuriame dalyvautų priemonę siūlanti nacionalinė reguliavimo institucija ir 
Nacionalinių reguliavimo institucijų tinklas. Šio dialogo, kurio metu visos dalyvaujančios 
šalys turėtų tinkamai atsižvelgti į visų rinkos dalyvių nuomones, tikslas būtų prieiti prie 
bendros nuomonės dėl tinkamiausios ir veiksmingiausios priemonės. 

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per tris mėnesius po to, kai pagal 5 dalį 6. Per tris mėnesius po to, kai pagal 5 arba 
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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.

5a 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.

Pagrindimas

Reikia rinktis labiau suderintą sprendimą: vietoj to, kad Komisijai būtų leidžiama iš karto 
uždrausti priemones, reikia rengti vadinamąjį reguliavimo dialogą dėl priemonės tinkamumo 
ir veiksmingumo, kuriame dalyvautų priemonę siūlanti nacionalinė reguliavimo institucija ir 
Nacionalinių reguliavimo institucijų tinklas. Šio dialogo, kurio metu visos dalyvaujančios 
šalys turėtų tinkamai atsižvelgti į visų rinkos dalyvių nuomones, tikslas būtų prieiti prie 
bendros nuomonės dėl tinkamiausios ir veiksmingiausios priemonės. 

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
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. 

Išbraukta.

Priimdama tokį sprendimą Komisija
siekia tų pačių politikos tikslų, kurie yra 
keliami nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir kurie išdėstyti 8 
straipsnyje. Prieš priimdama sprendimą, 



AD\725956LT.doc 21/50 PE404.782v02-00

LT

Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 6 straipsnį, ypač išsamiai 
apibūdindama nustatomą įpareigojimą.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas sudarytų rimtą vidaus rinkos teisės aktų precedentą, nes ES institucija 
pakeistų nacionalinės valdžios institucijos sprendimą. Tai iš esmės pakenktų ES sutartyje 
numatytai kontrolės ir pusiausvyros sistemai, pagal kurią nacionalinės valdžios institucijos 
įgyvendina Bendrijos teisę kontroliuojant Teisingumo Teismui ir galbūt Komisijai taikant 
pažeidimo procedūrą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2002/21/EB
7 a 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.

Pagrindimas

Lieka neaišku, ką 2 dalyje reiškia „neesminės nuostatos“. Šios siūlomos „įgyvendinimo 
priemonės“ gali turėti didelį finansinį poveikį įmonėms. Bet kokie galimi pakeitimai turi būti 
kruopščiai nagrinėjami teisėkūros procedūros ES lygmeniu metu arba sprendimą dėl jų turi 
priimti valstybės narės.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto e a papunktis (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Į 8 straipsnį įtraukiama ši dalis:

„4a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
siekia sukurti tinkamą reguliavimo 
aplinką, kad į naujus prieigos tinklus būtų 
investuojama laikantis konkurencijos 
principų, o tai sudarytų ypatingą galimybę 
užtikrinti naujoves ir platforma 
grindžiamą konkurenciją, kuri sudarytų 
sąlygas mažinti reguliavimą. Tokia 
reguliavimo aplinka turėtų būti, inter 
alia:
a) nuspėjama tokiu laikotarpiu, kurio 
reikia didelių investicijų pelningumui 
užtikrinti;
b) sudaranti sąlygas siekti, kad 
platforma grindžiama konkurencija būtų 
užtikrinama kuo didesnėje geografinėje 
teritorijoje;
c) sudaranti sąlygas sukurti 
konkurencinį pranašumą dėl greitesnio 
plėtojimo geografiniu požiūriu; taigi, 
skatinanti tinklų naudojimą;
d) pritraukianti finansinių rinkų 
išteklius, kad naujiems prieigos tinklams 
būtų užtikrintos didelės pradinės 
investicijos; ir
e) suteikianti galimybę sudaryti 
lanksčius naujų prieigos tinklų operatorių 
komercinius susitarimus dėl investicijų ir 
rizikos pasidalijimo.“

Pagrindimas

Esamą reguliavimo režimą būtina pritaikyti prie investicinių uždavinių, susijusių su naujos 
kartos prieigos tinklų plėtojimu. Pagal reglamentą turėtų būti sudaromos sąlygos rinkos 
dalyviams investuoti į naujos kartos prieigos tinklus, taigi jame turi būti atsižvelgiama į 
susijusią riziką. 
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
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. Tai užtikrindamos valstybės 
narės laikosi tarptautinių susitarimų ir 
gali atsižvelgti į teisės nuostatas, 
susijusias su viešąja tvarka.

Pagrindimas

Kadangi dažniai naudojami ne tik ES teritorijoje, turi būti laikomasi tarptautiniu mastu 
privalomų susitarimų dėl trikdžių išvengimo.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
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 reikia efektyviai ir 
veiksmingai naudoti, o tai vartotojo 
naudai gali padėti siekti masto 
ekonomijos ir paslaugų sąveikos, ir
laikydamosi Sprendimo Nr. 676/2002/EB 
(Radijo spektro sprendimas), stengiasi
radijo dažnių naudojimą derinti visoje 
Bendrijoje.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina,
kad visos radijo ryšio tinklo ir bevielės 
prieigos technologijos rūšys galėtų būti 
naudojamos radijo dažnių juostose,
kuriose teikiamos elektroninių ryšių
paslaugos.

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c ir 9d straipsnius
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės kiek 
galima palengvina naudojimąsi visomis
radijo ryšio tinklo ir bevielės prieigos 
technologijos rūšimis radijo dažnių 
juostose, paskirtose elektroninių ryšių
paslaugoms, pagal atitinkamą savo 
nacionalinių dažnių paskirstymo planą ir 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
radijo ryšio reglamentus.

Pagrindimas

Būtina paminėti Sprendimą 2002/EB dėl spektro ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
radijo ryšio reglamentus norint užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, 
atsispindinčių nacionalinių dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą 
spektro valdymą tenka NRI, jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį TTS procedūroms. 

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) užtikrinti, kad būtų kuo geriau 
padalyti radijo dažniai, kai norint naudoti
radijo dažnius, reikia gauti bendrąjį 
leidimą, arba

(c) įgyvendinti tarptautiniame susitarime 
dėl radijo dažnių naudojimo arba 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos
radijo ryšio reglamentuose numatytą 
prievolę,

Pagrindimas

Būtina paminėti Sprendimą 2002/EB dėl spektro ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
radijo ryšio reglamentus norint užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, 
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atsispindinčių nacionalinėse dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą 
spektro valdymą tenka NRI, jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį TTS procedūroms. 

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) užtikrinti veiksmingą spektro 
naudojimą arba

Pagrindimas

Bendras spektro politikos principas turėtų būti veiksmingo spektro naudojimo užtikrinimo 
siekimas.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį
priimtose įgyvendinimo priemonėse
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys. Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje numatyta kitaip, valstybės narės
kiek galima palengvina naudojimąsi 
visomis elektroninių ryšių paslaugų
rūšimis radijo dažnių juostose, kuriose 
teikiamas elektroninis ryšys, pagal 
atitinkamą savo nacionalinių dažnių 
paskirstymo planą ir Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos radijo ryšio 
reglamentus. Tačiau valstybės narės gali 
numatyti teikiamų elektroninių ryšių 
paslaugų rūšių proporcingus ir 
nediskriminuojančius apribojimus.

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, 

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad elektroninių ryšių paslauga būtų 
teikiama specifinėje juostoje, grindžiami 
tuo, jog reikia užtikrinti, kad pagal 
Bendrijos teisę būtų pasiektas bendrojo 
intereso tikslas, kaip antai užtikrinta 
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skatinama socialinė, regioninė ir teritorinė 
sanglauda, išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo, arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų skatinama kultūrinė ir 
kalbų įvairovė bei žiniasklaidos 
pliuralizmas.

gyvybės apsauga, teikiamos 
universaliosios ar viešosios paslaugos, 
skatinama socialinė, regioninė ir teritorinė 
sanglauda, efektyviai naudojami radijo 
dažniai ir veiksmingai valdomas spektras 
siekiant atsižvelgti į tarptautinius 
įsipareigojimus ir praktiką arba būtų 
skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 
žiniasklaidos pliuralizmas.

Apribojimas, pagal kurį draudžiama teikti 
bet kokias kitas paslaugas specifinėje 
juostoje, gali būti numatytas tik tuomet, jei 
jį galima pagrįsti poreikiu teikti gyvybės 
apsaugos paslaugas.

Apribojimas, pagal kurį draudžiama teikti 
bet kokias kitas elektroninių ryšių
paslaugas specifinėje juostoje, gali būti 
numatytas tik tuomet, jei jį galima pagrįsti 
poreikiu teikti gyvybės apsaugos paslaugas 
arba užtikrinti, kad būtų pasiektas 
bendrojo intereso tikslas, apibrėžtas 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę.

Pagrindimas

Būtina paminėti Sprendimą 2002/EB dėl spektro ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
radijo ryšio reglamentus norint užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, 
atsispindinčių nacionalinėse dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą 
spektro valdymą tenka NRI, jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį TTS procedūroms.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės reguliariai persvarsto 3 
ir 4 dalyje nurodytų apribojimų būtinumą.

5. Valstybės narės reguliariai persvarsto 3 
ir 4 dalyje nurodytų apribojimų būtinumą. 
Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų išimčių taikymo sritį ir 
pobūdį.

Pagrindimas

Kultūros ir žiniasklaidos politikos apibrėžimas yra nacionalinė kompetencija ir į tai reikia 
atitinkamai atsižvelgti.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis išbrauktas.

Pagrindimas

Priverstinis esamų teisių persvarstymas gali tapti didelio verslo neapibrėžtumo priežastimi ir 
neatspindi komercinės realybės daugelio operatorių, kurių investicijos, pagrįstos dažnių 
naudojimo teise, apima 15 ar daugiau metų laikotarpį.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 b 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. Tam tikrais atvejais valstybės narės 
užtikrina, kad įmonės pagal nacionalines 
procedūras galėtų kitoms įmonėms 
perduoti arba išnuomoti individualias 
radijo dažnių naudojimo teises juostose, 
kuriose tai daryti numatyta įgyvendinimo 
priemonėse.

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

Pagrindimas

Prekybai spektru taikomas subsidiarumo principas ir todėl su juos susiję klausimai 
sprendžiami laikantis nacionalinių nuostatų.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius būtų pranešta nacionalinei 
reguliavimo institucijai, atsakingai už 
spektro paskyrimą, ir kad apie tokį 
ketinimą būtų paskelbta viešai. Jeigu radijo 
dažnio naudojimas buvo suderintas taikant 
Sprendimą dėl radijo spektro arba kitas 
Bendrijos priemones, toks perdavimas turi 
atitikti suderintą naudojimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius ir apie perdavimą būtų 
pranešta kompetentingai nacionalinei
institucijai, atsakingai už spektro 
paskyrimą, ir kad apie tokį ketinimą būtų 
paskelbta viešai. Jeigu radijo dažnio 
naudojimas buvo suderintas taikant 
Sprendimą dėl radijo spektro arba kitas 
Bendrijos priemones, toks perdavimas turi 
atitikti suderintą naudojimą.

Pagrindimas

Kompetentinga institucija ne visada sutampa su nacionaline reguliavimo institucija, kaip 
apibrėžta pagrindų direktyvoje.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 c straipsnio 1 dalies a – d punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) nustatyti ir rekomenduoti juostas, 
kurias įmonės gali perduoti arba išnuomoti 
dažnių naudojimo teises, įskaitant dažnius, 
kuriuos valstybės narės planuoja 
panaudoti tam tikroms paslaugoms, 
kurias teikiant dėl technologijų plėtros 
bus išnaudotos visos skaitmeninio 
dividendo galimybės, tačiau išskyrus 
dažnius, kuriuos valstybės narės numatė 
transliavimo paslaugoms;

(b) suderinti su šiomis teisėmis 
pateikiamas sąlygas ir tokiems 
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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;
(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 paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo taikymo išimtį, taip 
pat suderinti šio principo išimčių taikymo 
sritį ir pobūdį pagal 9 straipsnio 3 ir 4 
dalis, išskyrus išimtis, kuriomis siekiama 
užtikrinti kultūrinės ir kalbų įvairovės bei 
žiniasklaidos pliuralizmo skatinimą, 
įskaitant transliavimo paslaugas ir 
atsižvelgiant poreikį skatinti geresnę visų 
piliečių prieigą prie informacinės 
visuomenės. 

Pagrindimas

Priemonės, kurias siūloma priimti taikant komitologijos procedūrą, nėra tik neesminiai 
direktyvos elementai. Kita vertus, derinimas gali būti vykdomas ir buvo sėkmingai vykdomas 
remiantis dabartiniu Radijo spektro sprendimu (676/2002/EB).  Todėl straipsnio b ir c 
punktai turėtų būti išbraukti. Pagal 23 konstatuojamąją dalį žiniasklaidos politikos 
nustatymas yra valstybių narių kompetencija.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.



PE404.782v02-00 30/50 AD\725956LT.doc

LT

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
9 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„9d straipsnis
Tarptautinių taisyklių ir nuostatų poveikis
1. Įgyvendinant šią direktyvą, valstybės 
narės ir Komisija, siekdamos visoje 
Bendrijoje užtikrinti veiksmingą spektro 
naudojimą ir efektyvų jo valdymą, 
atsižvelgia į Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos taisykles ir 
reglamentus, ypač radijo ryšio 
reglamentus, kurie praėjus tam tikram 
laikui iš dalies keičiami.

2. Komisija stebi įvykius ir reiškinius, 
kurie yra susiję su radijo spektru 
trečiosiose šalyse ir tarptautinėse 
organizacijose, įskaitant Tarptautinę 
telekomunikacijų sąjungą, ir kurie gali 
turėti poveikio šios direktyvos 
įgyvendinimui.
3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
bet kokius de jure ar de facto keblumus, 
kilusius dėl galiojančių tarptautinių 
susitarimų, trečiųjų šalių ir tarptautinių 
organizacijų, įskaitant Tarptautinę 
telekomunikacijų sąjungą, ir susijusius su 
šios direktyvos įgyvendinimu.
4. Komisija reguliariai teikia šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatų taikymo 
rezultatų ataskaitą Parlamentui ir Tarybai 
ir, jeigu reikia, gali siūlyti priemones, 
reikalingas užtikrinti šios direktyvos 
principų ir tikslų įgyvendinimą. Jei 
būtina, susitariama dėl bendrųjų politikos 
tikslų siekiant  užtikrinti valstybių narių 
veiklos koordinavimą Bendrijos lygmeniu.
5. Priemonės, kurių imamasi pagal šį 
straipsnį, nepažeidžia Bendrijos ir 
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valstybių narių teisių ir įsipareigojimų, 
kurie nustatyti atitinkamuose 
tarptautiniuose susitarimuose.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą spektro naudojimą svarbu, kad operatoriai laikytųsi pranešimo 
ir koordinavimo procedūrų, nustatytų remiantis tarptautinėmis privalomomis taisyklėmis ir 
TTS procedūromis, ir galėtų jomis remtis, kad būtų galima užtikrinti sėkmingą tinklo ar 
sistemos koordinavimą ir naudojimą. Administracijų tarptautinės teisės ir įsipareigojimai, 
susiję su jų ar kitų pačių ar kitų administracijų dažnių paskyrimais, atsiranda paskyrimus 
įregistravus Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos pagrindiniame tarptautiniame registre 
arba paskyrimus suderinus su Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos dažnių planu. 

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
kontroliuotų visus nacionalinius 
numeracijos išteklius ir nacionalinių 
numeracijos planų valdymą. Valstybės 
narės užtikrina, kad [...] būtų teikiama 
pakankamai numerių ir numerių 
intervalų. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos nustato nacionalinių 
numeracijos išteklių skyrimo objektyvią, 
skaidrią ir nediskriminacinę tvarką.

Pagrindimas

Tai, kad nevykdoma numerių skyrimo tvarkos reforma, kenkia piliečių, vartotojų ir verslo 
interesams Europos Sąjungoje, ypač esant padėčiai, kai kai kurių didesnių Europos ir ne 
Europos šalių numerius galima de jure arba de facto naudoti visame pasaulyje. Be to, esami 
apribojimai (jie nenurodyti direktyvose, tačiau bendrai taikomi nacionaliniu lygmeniu) 
prieštarauja su vidaus rinka susijusiems  tikslams. 
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Pakeitimas 42

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad numeracijos planai ir 
procedūros būtų taikomi vienodai visiems 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų
teikėjams. Pirmiausia valstybės narės 
užtikrina, kad įmonė, kuriai skirtas 
numerių intervalas, nediskriminuotų kitų 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjų 
nustatydama numerių sekas, kuriomis 
pasiekiamos jų paslaugos.“

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad numeracijos planai ir 
procedūros būtų taikomi vienodai visiems 
numerių teikėjams ir naudotojams visoje 
ES. Pirmiausia valstybės narės užtikrina, 
kad įmonė, kuriai skirtas numerių 
intervalas, nediskriminuotų kitų teikėjų ir 
naudotojų nustatydama numerių sekas, 
kuriomis pasiekiamos jų paslaugos.“

Pagrindimas

Tai, kad nevykdoma numerių skyrimo tvarkos reforma, kenkia piliečių, vartotojų ir verslo 
interesams Europos Sąjungoje, ypač esant padėčiai, kai kai kurių didesnių Europos ir ne 
Europos šalių numerius galima de jure arba de facto naudoti visame pasaulyje. Be to, esami 
apribojimai (jie nenurodyti direktyvose, tačiau bendrai taikomi nacionaliniu lygmeniu) 
prieštarauja vidaus rinkos tikslams. 

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Direktyva 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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 
gali sudaryti tarifo principo nustatymas 
specifiniams numeriams arba numerių 
intervalams. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė.

4. 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.
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Pagrindimas

Komisijos pakeitimas paskatintų mažmeninių kainų reguliavimo išplėtimą nustatant tarifo 
principą. Tai yra reguliavimo sistemos, kurioje mažmeninių paslaugų kainų reguliavimas 
numatytas tik  jei mažmeninėje rinkoje nustatyta didelė rinkos galia pagal Universaliųjų 
paslaugų direktyvos 17 straipsnį, pažeidimas. Įvedant radikaliai naują reguliuotojų kainų 
nustatymo kompetenciją pažeidžiamas geresnio reglamentavimo tikslas ir aukštesnysis 
principas, kad reglamentavimas iš esmės turėtų būti apribotas didmeniniu lygiu. 

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2002/21/EB
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, visapusiškai atsižvelgdamos į 
proporcingumo principą, nustato, kad 
tokie įrenginiai ar nuosavybė, kaip antai 
įėjimai į pastatus, stiebai, antenos, takai, 
šuliniai ir gatvėje esančios skirstymo 
spintos, būtų naudojami bendrai. 

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2002/21/EB
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
taikydamos priemones pagal 1 dalį turi
atsižvelgti į įmonės saugumo interesus ir 
bendrus saugumo interesus bei būtinybę 
užtikrinti aiškų dalyvaujančių įmonių 
įsipareigojimų apibrėžimą, siekiant 
užkirsti kelią žalingiems vartotojų 
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trukdymams. Priemonės taip pat turi būti 
objektyvios, skaidrios ir proporcingos.

Taikydamos operatoriui įpareigojimus 
teikti prieigą pagal šio straipsnio 
nuostatas, nacionalinės reguliavimo 
institucijos, kai būtina, gali nustatyti 
technines ar eksploatacines sąlygas, kurių 
tokios prieigos teikėjas ir (arba) gavėjas 
privalo laikytis, siekiant užtikrinti 
normalų tinklo darbą. Prieigos gavėjams 
gali būti taikomos konkrečios 
nediskriminacinės sąlygos, kuriomis 
užtikrinama, kad riboti ištekliai būtų 
naudojami veiksmingai, ypač tinklų 
naudojimo srityje. Įpareigojimai laikytis 
specialių techninių standartų arba 
specifikacijų turi atitikti pagal 17 
straipsnio 1 dalį nustatytus standartus ir 
specifikacijas. 

Pagrindimas

Pabrėžiama būtinybė atsižvelgti į pagrįstus suinteresuotųjų šalių saugumo interesus.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2002/21/EB
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant užtikrinti, kad 1 dalyje 
numatytos priemonės būtų proporcingos, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
ištiria visų kanalų, taip pat priklausiančių 
telekomunikacijų operatoriams, energijos 
tiekėjams, vietos bendruomenėms kanalų 
ir nuotekų kanalų, kuriuose gali būti 
klojamos telekomunikacijų linijos, 
naudojimo galimybes tose vietose, kur 
reikalinga prieiga. 
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Pagrindimas

Viso potencialo – visos viešosios infrastruktūros (elektros, dujų ir nuotekų kanalai), o ne tik 
įsitvirtinusių telekomunikacijų rinkos dalyvių kanalų panaudojimas padės skatinti kurti 
vienodas sąlygas, sudarysiančias galimybę naudoti naują papildomą infrastruktūrą su sąlyga, 
jei prieiga užtikrinama daugiau negu vienam dalyviui.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13 a straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas tris mėnesius nacionalinė reguliavimo 
institucija pateikia Komisijai apibendrintą 
pagal šią dalį gautų pranešimų ir įvykdytų 
veiksmų ataskaitą.

Kartą per metus nacionalinė reguliavimo 
institucija pateikia Komisijai apibendrintą 
pagal šią dalį gautų pranešimų ir įvykdytų 
veiksmų ataskaitą.

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingos biurokratijos ir papildomos administracinės naštos 
nacionalinės reguliavimo institucijos ataskaitą turėtų teikti kartą per metus.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

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.

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūros 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. Techninės įgyvendinimo 
priemonės netrukdo valstybėms narėms 
nustatyti papildomų reikalavimų siekiant 
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1 ir 2 dalyse numatytų tikslų.

Pagrindimas

Saugumo klausimai neturėtų priklausyti Institucijos kompetencijos sričiai, jie turėtų būti 
patikėti Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai.

Atskirais atvejais valstybės narės turėtų turėti galimybę taikyti aukštesnius standartus negu 
suderinti pagrindiniai reikalavimai, siekiant 1 ir 2 dalyse numatytų tikslų.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
įgaliojimą duoti privalomus nurodymus 
įmonėms, teikiančioms viešuosius ryšių 
tinklus arba viešai prieinamas elektroninių 
ryšių paslaugas tam, kad būtų įgyvendintas 
13a straipsnis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų įgaliojimą duoti 
privalomus nurodymus įmonėms, 
teikiančioms viešuosius ryšių tinklus arba 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas tam, kad būtų įgyvendintas 13a 
straipsnis.

Pagrindimas

Saugumo klausimai nepriklauso daugumos nacionalinių reguliavimo institucijų 
kompetencijos sričiai.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13 b straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

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 

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

Pagrindimas

Saugumo klausimai nepriklauso daugumos nacionalinių reguliavimo institucijų 
kompetencijos sričiai.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
visus reikalingus įgaliojimus tirti 
nurodymų nesilaikymo atvejus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų visus reikalingus 
įgaliojimus tirti nurodymų nesilaikymo 
atvejus.

Pagrindimas

Saugumo klausimai nepriklauso daugumos nacionalinių reguliavimo institucijų 
kompetencijos sričiai.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
17 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 17 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa 
keičiama taip:

„Jei tokių standartų ir (arba) 
specifikacijų nėra, valstybės narės 
skatina įgyvendinti Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos (ITU), 
Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT),
Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) arba Tarptautinės 
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elektrotechnikos komisijos (IEC) 
priimtus tarptautinius standartus ar 
rekomendacijas.“

Pagrindimas

CEPT nustato spektro naudojimo Europoje sąlygas ir į tai turėtų būti atsižvelgiama, ypač jei 
nėra Europos telekomunikacijų standartų instituto standarto.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 2 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertindamos įpareigojimų, kuriuos reikia 
nustatyti, proporcingumą nacionalinės 
reguliavimo institucijos atsižvelgia į 
skirtingas konkurencijos sąlygas atskirose 
atitinkamos valstybės narės geografinėse 
teritorijose. 
Kai nustatoma, kad tam tikra geografinė 
teritorija yra konkurencinga, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
panaikina nereikalingus įpareigojimus, 
pritaikytus prie rinkos poreikių. Taigi 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
atsižvelgia į būtinybę užtikrinti 
konkurenciją infrastruktūros srityje.  

Pagrindimas

Ex-ante reguliavimas iš esmės turi būti apribotas tik ekonominėmis kliūtimis. Todėl, jei kai 
kuriuose regionuose atsirado veiksminga konkurencija, reguliavimas atitinkamai turi būti 
panaikintas.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2002/19/EB
9 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali priimti reikalingus II 
priedo dalinius pakeitimus tam, kad 
pritaikytų šį priedą prie technologinės 
pažangos ir rinkos raidos. Priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos 
laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 14 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą. Institucija gali padėti 
Komisijai įgyvendinti šioje dalyje 
nurodytas nuostatas.“

5. Komisija gali priimti reikalingus II 
priedo dalinius pakeitimus tam, kad 
pritaikytų šį priedą prie technologinės 
pažangos ir rinkos raidos. Priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos 
laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.  Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 14 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali padėti 
Komisijai įgyvendinti šioje dalyje 
nurodytas nuostatas.“

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto a papunktis
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalies f punktas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„f) leistų naudotis bendra vieta ar kitaip 
bendrai naudotis įrenginiais, įskaitant 
kanalus, pastatus ar įėjimus į pastatus, 
antenas ar stiebus, šulinius ir gatvėje 
esančias skirstymo spintas;“

Pagrindimas

Bendro naudojimosi įrenginiais klausimas jau išspręstas Pagrindų direktyvos 12 straipsnyje.  
Todėl 12 straipsnio 1 dalies f punktas nereikalingas.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 a dalis (nauja)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1 ir 3 dalys 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalyje pridedama ši pastraipa:

„Jei nacionalinė reguliavimo institucija 
reguliuoja prieigą prie naujos kartos 
prieigos tinklų, ji gali reikalauti, kad 
operatoriai, norintys turėti prieigą, 
prisiimtų pagrįstą atsakomybės už riziką, 
kurią patiria investuojantis operatorius, 
dalį. Sutartyse dėl rizikos pasidalijimo gali 
būti numatytas išankstinis mokėjimas, 
skirtas padengti rizikos priemoką tam 
tikram prieigos suteikimo kiekiui 
konkrečiuose regionuose arba gali būti 
sudarytos sutartys dėl ilgalaikio prieigos 
suteikimo, kuriose būtų nustatyti 
minimalūs kiekiai nurodytam 
laikotarpiui.“ 
b) 3 dalyje pridedama ši pastraipa:

„Siekiant paskatinti investicijas į naujus 
didelės spartos tinklus, kai nustatomi 
prieigos mokesčiai, prieigą teikiantis 
operatorius turi teisę gauti tokią  
investicijų grąžos normą, kuri bent jau 
atitiktų su investicijomis ir specifine rizika 
investuojant susijusias kapitalo išlaidas.“

Pagrindimas

Reguliuojant naujos kartos tinklus gali būti atsižvelgiama į su sprendimais dėl investicijų 
susijusią riziką. Riziką galima padalyti prieigą suteikiant išankstinio mokėjimo arba sutarčių 
dėl ilgalaikio prieigos suteikimo, kuriose nustatyti minimalūs įsigijimo kiekiai, pagrindu. 
Trumpalaikėse sutartyse, kuriose nenumatyti minimalūs kiekiai, gali būti nustatyta priemoka, 
kuria padengiama investuotojo investicijų rizika, darant prielaidą, kad visą su investicijų 
rizika susijusią atsakomybę prisiima investuotojas. Sutartyse dėl ilgalaikio prieigos suteikimo 
gali būti numatytas laikotarpis, kuris būtinas, kad investicijų išlaidos naujose rinkose 
atsipirktų.

Svarbiausias klausimas ateityje – numatyti atitinkamų paskatų investuoti į didelės spartos 
tinklus, kurie paskatins naujoves plataus turinio interneto paslaugų sektoriuje. Tokie tinklai 
turi didžiulių galimybių ir gali atnešti naudos visos Europos Sąjungos vartotojams. Todėl 
labai svarbu, kad skatinant konkurenciją ir plečiant vartotojų pasirinkimo galimybes nebūtų 
sukurta kliūčių tvarioms investicijoms į šių naujų tinklų plėtrą.
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Pakeitimas 57

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtų išvengta didelio žalingųjų trikdžių 
pavojaus, arba 

(a) būtų išvengta bet kokio žalingųjų 
trikdžių pavojaus arba konkurencijos 
iškraipymų;

Pagrindimas

Bet koks „žalingųjų trikdžių“ pavojus yra „didelis pavojus“. 

Kaip nurodyta Pagrindų direktyvos 9a straipsnio pakeitimų pagrindimuose, siūloma esamų 
teisių persvarstymo sistema nėra įgyvendinama.

Būtina užtikrinti, kad spektro paskirstymas neiškreiptų konkurencijos rinkoje. 

Pakeitimas 58

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) būtų išsaugotas ir užtikrintas 
veiksmingas spektro naudojimas.

Pagrindimas

Bendras spektro politikos principas turėtų būti veiksmingo spektro naudojimo užtikrinimo 
siekimas.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
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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 
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.

Nepažeidžiant valstybių narių priimtų
specifinių kriterijų ir procedūrų, 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 
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.

Pagrindimas

Bet koks „žalingųjų trikdžių“ pavojus yra „didelis pavojus“.

Kaip nurodyta Pagrindų direktyvos 9a straipsnio pakeitimų pagrindimuose, siūloma esamų 
teisių persvarstymo sistema nėra įgyvendinama.

Pakeitimas 60

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimant sprendimą dėl naudojimo teisių 
atitinkamai atsižvelgiama į būtinybę 
numatyti reikiamą investicijų 
amortizacijos laikotarpį.



AD\725956LT.doc 43/50 PE404.782v02-00

LT

Pagrindimas

Daugelyje naujų platformų ir paslaugų investicijas reikės nurašyti ilgiau negu dešimt metų 
arba, bet kuriuo atveju, ilgiau negu penkis metus. Nėra neįprasta, kad per pirmuosius porą 
metų veiklos patiriama didelių praradimų. Būtų neproporcinga nustatyti griežtą reikalavimą 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kad jos kas penkeri metai atliktų oficialų visų 
spektro licencijų patikrinimą.

Pakeitimas 61

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sprendimas dėl naudojimo teisių 
priimamas, pranešamas ir paskelbiamas 
kuo greičiau, kai tik nacionalinė 
reguliavimo institucija gauna visą paraišką: 
numerių, kurie skiriami specifiniais tikslais 
nacionaliniame numeracijos plane, – per 
tris savaites, radijo dažnių, kurie skiriami 
elektroniniams ryšiams nacionaliniame 
dažnių plane, – per šešias savaites. 
Nurodyti terminai turi nepažeisti jokių 
taikytinų tarptautinių susitarimų, susijusių 
su radijo dažnių naudojimu ar orbitinėmis 
padėtimis.

3. Sprendimas dėl naudojimo teisių 
priimamas, pranešamas ir paskelbiamas 
kuo greičiau, kai tik nacionalinė 
reguliavimo institucija gauna visą paraišką: 
numerių, kurie skiriami specifiniais tikslais 
nacionaliniame numeracijos plane, – per 
tris savaites, radijo dažnių, kurie skiriami 
specifiniais tikslais nacionaliniame dažnių 
plane, – per šešias savaites. Nurodyti 
terminai turi nepažeisti jokių taikytinų 
tarptautinių susitarimų, susijusių su radijo 
dažnių naudojimu ar orbitinėmis padėtimis.

Pagrindimas

Bet koks „žalingųjų trikdžių“ pavojus yra „didelis pavojus“.

Kaip nurodyta Pagrindų direktyvos 9a straipsnio pakeitimų pagrindimuose, siūloma esamų 
teisių persvarstymo sistema nėra įgyvendinama.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei, pasitarus su suinteresuotosiomis 
šalimis pagal Direktyvos 2002/21/EB 

4. Jei, pasitarus su suinteresuotosiomis 
šalimis pagal Direktyvos 2002/21/EB 
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(Pagrindų direktyva) 6 straipsnį, 
nusprendžiama, kad išskirtinės ekonominės 
vertės numerių naudojimo teisė turi būti 
suteikiama konkurencinės ir lyginamosios 
atrankos tvarka, valstybės narės ilgiausią 
trijų savaičių laikotarpį gali pratęsti dar iki
trijų savaičių.

(Pagrindų direktyva) 6 straipsnį, 
nusprendžiama, kad išskirtinės ekonominės 
vertės numerių naudojimo teisė turi būti 
suteikiama konkurencinės ir lyginamosios 
atrankos tvarka, valstybės narės ilgiausią 
trijų savaičių laikotarpį gali pratęsti 
daugiausiai kitam trijų savaičių
laikotarpiui.

Pagrindimas

Bet koks „žalingųjų trikdžių“ pavojus yra „didelis pavojus“.

Kaip nurodyta Pagrindų direktyvos 9a straipsnio pakeitimų pagrindimuose, siūloma esamų 
teisių persvarstymo sistema nėra įgyvendinama.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
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. Valstybės narės atsižvelgia į 
ankstesnes investicijas ir konkurencijos 
lygį.

Pagrindimas

Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į ankstesnes investicijas.  
Kitaip ankstesnės investicijos galėtų prarasti vertę. Tai rimtai iškreiptų rinką ir turėtų 
neigiamą įtaką būsimiems sprendimams dėl investicijų.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad radijo dažniai būtų 
naudojami kuo veiksmingiau pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnio 2 dalį. Jos taip pat 
užtikrina, kad konkurencija nebūtų 
iškraipyta po radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimo arba jų sukaupus. Dėl to 
valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, tai yra jos gali susiaurinti arba 
panaikinti radijo dažnių naudojimo teises 
arba priversti jas parduoti.“

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad radijo dažniai būtų 
naudojami kuo veiksmingiau pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnio 2 dalį. Jos taip pat 
užtikrina, kad konkurencija nebūtų 
iškraipyta po radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimo arba jų sukaupus.

Pagrindimas

Bet koks „žalingųjų trikdžių“ pavojus yra „didelis pavojus“.

Kaip nurodyta Pagrindų direktyvos su 9a straipsnio pakeitimais susijusiuose pagrindimuose, 
siūloma esamų teisių persvarstymo sistema nėra įgyvendinama.

Pakeitimas 65

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

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 ir 
Sprendimo dėl radijo spektro, Komisija 
gali priimti įgyvendinimo priemones, 
kuriomis siekiama:

Pagrindimas

Nuoroda į Sprendimą dėl radijo spektro yra būtina tam, kad būtų galima užtikrinti integruotą 
politiką ir nuoseklų derinimo priemonių vykdymą.
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurias 
naudoti galima gavus bendrąjį leidimą arba 
individualias radijo dažnių naudojimo 
teises,

a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurios 
naudojamos teikiant visą Europą 
apimančias tinklų arba elektroninių ryšių 
paslaugas ir kurias naudoti galima gavus 
bendrąjį leidimą arba individualias radijo 
dažnių naudojimo teises,

Pagrindimas

Straipsnio taikymo sritis yra per plati. Be to, formuluotė neatitinka galių pusiausvyros 
principo. Svarbu užtikrinti, kad taikant naujas centralizuotas procedūras ES lygmeniu nebūtų 
apribota valstybių narių kompetencija dažnių srityje.  Todėl šiame straipsnyje reikėtų 
nurodyti visą Europą apimančias paslaugas.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) suderinti bendrųjų leidimų išdavimo ir 
individualių radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių suteikimo tvarką,

c) suderinti bendrųjų leidimų išdavimo ir 
individualių radijo dažnių, kurie 
naudojami teikiant visą Europą 
apimančias tinklų arba elektroninių ryšių 
paslaugas, arba numerių naudojimo teisių 
suteikimo tvarką,

Pagrindimas

Straipsnio taikymo sritis yra per plati. Be to, formuluotė neatitinka galių pusiausvyros 
principo. Svarbu užtikrinti, kad taikant naujas centralizuotas procedūras ES lygmeniu nebūtų 
apribota valstybių narių kompetencija dažnių srityje.  Todėl šiame straipsnyje reikėtų 
nurodyti visą Europą apimančias paslaugas.
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) suderinti II priede nurodytas sąlygas, 
susijusias su bendrųjų leidimų išdavimu ir 
individualių radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių suteikimu,

Išbraukta.

Pagrindimas

Sąlygos, susijusios su bendrųjų leidimų išdavimu ir individualių naudojimo teisių suteikimu 
kiekvienoje valstybėje narėje, turėtų būti ir toliau nustatomos remiantis subsidiarumo 
principu.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nustatyti įmonių, kurioms nacionalinės 
reguliavimo institucijos išduoda 
individualias radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teises, atrankos tvarką, jei 
reikia, pagal 6b straipsnio nuostatas.

f) nustatyti įmonių, teikiančių visą Europą 
apimančias tinklų arba elektroninių ryšių 
paslaugas, kurioms nacionalinės 
reguliavimo institucijos išduoda 
individualias radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teises, atrankos tvarką, jei 
reikia, pagal 6b straipsnio nuostatas.

Pagrindimas

Straipsnio taikymo sritis yra per plati. Be to, formuluotė neatitinka galių pusiausvyros 
principo. 
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Pakeitimas 70
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 6a straipsnio 1 dalies f punkte 
nurodytose techninėse įgyvendinimo 
priemonėse gali būti numatyta, kad 
Institucija galėtų teikti įmonių, kurioms 
suteiktos individualios radijo dažnių ir 
numerių naudojimo tesiės, atrankos 
pasiūlymus pagal Reglamento [...] 12 
straipsnį.

1. 6a straipsnio 1 dalies f punkte 
nurodytose techninėse įgyvendinimo 
priemonėse gali būti numatyta, kad Radijo 
spektro politikos grupė (RSPG) galėtų 
teikti įmonių, kurios teikia visą Europą 
apimančias tinklų arba elektroninių ryšių 
paslaugas ir kurioms suteiktos 
individualios radijo dažnių ir numerių 
naudojimo teisės, atrankos pasiūlymus 
pagal Reglamento [...] 12 straipsnį.

Tokiais atvejais siekiant užtikrinti optimalų 
spektro ir numeracijos išteklių 
panaudojimą, priemonėse nurodomas 
laikotarpis, per kurį Institucija atliktų visą 
atranką, atrankos tvarka, taisyklės ir 
sąlygos, išsami informacija apie rinkliavas 
ir mokesčius, kuriuos turės sumokėti radijo 
dažnių ir (arba) numerių naudojimo teisių 
turėtojas. Atrankos tvarka yra vieša, 
skaidriam nediskriminuojanti ir objektyvi.

Tokiais atvejais siekiant užtikrinti optimalų 
spektro ir numeracijos išteklių 
panaudojimą, priemonėse nurodomas 
laikotarpis, per kurį Radijo spektro 
politikos grupė atliktų visą atranką, 
atrankos tvarka, taisyklės ir sąlygos, išsami 
informacija apie rinkliavas ir mokesčius, 
kuriuos turės sumokėti radijo dažnių ir 
(arba) numerių naudojimo teisių turėtojas. 
Atrankos tvarka yra vieša, skaidriam 
nediskriminuojanti ir objektyvi.

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 Radijo spektro 
politikos grupės nuomonę, Komisija 
priima įmonių, kurios teikia visą Europą 
apimančias tinklų arba elektroninių ryšių 
paslaugas ir 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.

Pagrindimas

Institucijos kompetencijos sričiai neturėtų priklausyti spektro politika,  už ją turėtų likti 
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atsakinga Radijo spektro politikos grupė.  

6b straipsnis nesuderinamas su subsidiarumo principu. Svarbu užtikrinti, kad taikant naujas 
centralizuotas procedūras ES lygmeniu nebūtų apribota valstybių narių kompetencija dažnių 
srityje. Todėl šiame straipsnyje reikėtų nurodyti visą Europą apimančias paslaugas.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2002/20/EB
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyvos) 9a straipsnio, 
valstybės narės užtikrina iki 2009 m. 
gruodžio 31 d. išduodamų leidimų atitiktį 
šios direktyvos 5, 6, 7 straipsniams ir I 
priedui vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 31 
d.

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyvos) 9a straipsnio, 
valstybės narės gali užtikrinti iki šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos išduodamų
bendrųjų leidimų ir esamų naudojimo 
teisių atitiktį šios direktyvos 5, 6, 7 
straipsniams ir I priedui iki ...*.
*Per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos.

Pagrindimas

Priverstinis esamų teisių persvarstymas gali tapti didelio verslo neapibrėžtumo priežastimi ir 
neatspindi komercinės realybės daugelio operatorių, kurių investicijos, pagrįstos dažnių 
naudojimo teise, apima 15 ar daugiau metų laikotarpį.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

Direktyva 2002/20/EB
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas, nes išbraukiamas 6a straipsnio 1 dalies d punktas.
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