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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu, kurį Komisija pateikė 2007 m. lapkritį, iš dalies keičiamos Pagrindų1, 
Leidimų2 ir Prieigos3 direktyvos. Nuomonės referentas pritaria šio rinkinio pasiūlymams dėl 
geresnio reguliavimo, nes šis rinkinys labai svarbus tobulinant tikrą Europos vidaus 
telekomunikacijų rinką. Juo siekiama skatinti investicijas, naujoves ir siekti didesnės naudos 
vartotojams – kitaip tariant, remti ir tobulinti Europos skaitmeninės ekonomikos reguliavimo 
sistemą, kuri būtų veiksminga ateityje, orientuota į rinką ir kurią taikant būtų išnaudojami
sukurtos vidaus rinkos privalumai, – nuomonės pranešėjas taip pat labai pritaria šiai nuostatai.

Nors nuomonės referentas pritaria pasiūlymui dėl bendros tinklų ir paslaugų reguliavimo 
sistemos, prieigos prie elektroninių ryšių, jų sujungimo ir leidimo jais naudotis, jis mano, kad 
dar yra galimybių tobulėti. 

Spektro valdymas
ES būtina nedelsiant pereiti prie tobulesnių spektro valdymo formų, kurias naudojant derėtų 
atvirumas, lankstumas ir suderinamumas. Kyla aiškus lankstumo poreikis panaudojant spektrą 
ir stiprinant veiksmingumą. 

Suderintas spektro valdymas, kai būtų suderintos skirtingos 27 nacionalinės spektro valdymo 
schemos, būtų naudingas tobulinant paslaugas visoje Europoje ir tarptautiniu mastu. Bendras 
spektro režimas grąžintų vartotojams technologijos ir tokių paslaugų teikiamą naudą ir kartu 
duotų ekonominės bei socialinės naudos (dideliais kiekiais gaminama standartinė įranga, 
mažinamos kainos ir mažinamos naujiems vartotojams kylančios kliūtys).
Šiuo atžvilgiu reikėtų atkreipti dėmesį į dažnių administravimą ir tinklo planavimą, siekiant 
kaip galima labiau išvengti trukdžių, nes atliekant su technologija nesusijusį derinimą
negalima išspręsti tokių trukdžių problemos. 

Pranešėjas pritaria Komisijos sprendimui skirstant spektrą konkrečiai technologijai ar 
paslaugoms taikyti lankstumą. Didesnis lankstumas paskatins daugiau naujovių ir duos 
naudos vartotojui. Tačiau kai kurias dažnių juostas visoje ES reikia palikti rezervuotas tik 
vienai taikymo sričiai (pvz., skubios pagalbos paslaugos). Taigi gali reikėti laikytis 
technologinio ir paslaugų neutralumo.
Todėl labiau tinkami atrodo laipsniški pokyčiai, o ne revoliucinė reforma. Technologijų 
neutralumas paskatins novatoriškų sprendimų ir technologijų raidą, tai suteiks naudos 
vartotojui, o norint užtikrinti konkurenciją toks neutralumas turėtų būti papildytas prekyba.

Komisija spektru paremtos prekybos rinką sieks papildyti antrine prekyba ir įprastu metodu 
paremtais aukcionais. Prekyba spektru pati savaime nesustiprins lankstumo panaudojant 

                                               
1 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, OL L 108, 2002 4 24
2 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų leidimo, OL L 108, 2002 4 24
3 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų, OL L 108, 2002 4 24.
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spektrą. Vis dėlto ji turėtų palengvinti prieigą prie spektro ir paskatinti intensyviau (taigi 
naudingiau) panaudoti spektrą. Todėl pranešėjas remia prekybą pasirinktų dažnių 
panaudojimo teisėmis visoje ES, kai užtikrinamos individualaus naudojimo teisės. 

Nauji koordinavimo ir reguliavimo įgaliojimai
Komisija siūlo, kad nacionalinėms reguliavimo institucijoms būtų suteikti įgaliojimai perduoti 
funkcinį suskirstymą pagrindiniams operatoriams, jei tai padėtų sustiprinti konkurenciją 
vartotojų labui ir sudaryti operatoriams vienodas sąlygas. Nuomonės referentas visiškai remia 
Komisijos pasiūlymą, pripažindamas, kad ši priemonė gali būti tinkama ne visose valstybėse 
narėse, tačiau nacionalinės reguliavimo institucijos privalėtų turėti galimybę naudotis šia 
priemone.

Dabartiniu pasiūlymu praplečiami Komisijos įgaliojimai. Komisija turi įgaliojimus vetuoti 
nacionalinių reguliavimo institucijų paskyrimus valdyti spektrą ir rengti rekomendacijas visais 
klausimais bei dėl sprendimų, susijusių su numeriais. Nuomonės referentas pasisako prieš 
dabartinius pasiūlymus, pagal kuriuos Komisijai būtų suteikta veto teisė.

Prieigos lengvinimas
Dabartinėje reguliavimo sistemoje jau numatoma taikyti mažiausiai kliūčių sudarančias 
leidimo suteikimo schemas, t. y. grįžti prie bendrų leidimų. Tačiau praktikoje spektro 
naudojimo teisės dažniau skirstomos individualaus naudojimo teisių pagrindu. Pasiūlymais 
patvirtinama bendro leidimo suteikimo procedūra ir ši procedūra nustatoma kaip standartinis 
metodas. Be to, pagal šiuos pasiūlymus nuosekliai nustatomas įpareigojimas pateikti 
pagrindimą tais atvejais, kai ketinama išduoti individualaus naudojimo teises. Tokie 
pagrindimai gali būti būtini siekiant išvengti trukdžių arba pasiekti visuotinės svarbos tikslų.
Šio pasiūlymo loginis pagrindas yra dvigubas: i) išvengti individualių licencijų kaip 
paskirstymo metodo panaudojimo, kai tai nėra būtina, ir kartu apskritai sumažinti prieigos 
prie spektro kliūtis; ii) technologinė pažanga vis labiau leidžia kolektyviai naudoti spektrą. 

Nuomonės referentas įsitikinęs, kad siekiant vartotojų apsaugos reikia griežtesnių priemonių, 
todėl siūlo pakeitimus, kurie padėtų spręsti vartotojų apsaugos problemas. Pasiūlyme 
pateikiamos tolesnės vartotojų apsaugos priemonės, susijusios su nacionalinių reguliavimo 
institucijų pareigomis ir įgaliojimais. Nuomonės referentas siekia, kad būtų sustiprintas ir 
aiškiau apibrėžtas institucijų vaidmuo norint sėkmingiau spręsti vartotojų apsaugos 
problemas.
Be to, Komisija pripažino, kad apie tinkamai veikiančią Europos mažmeninę rinką kalbėti dar 
anksti. Taigi siekiant sukurti tikrą vidaus rinką reikalingi tolesni konkretūs pasiūlymai.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) ES elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemos tikslas – sukurti tvarią 
elektroninių ryšių „ekosistemą“, kuri būtų 
pagrįsta pasiūla ir paklausa: pirmoji –
tikrai konkurencingų gaminių ir paslaugų 
rinkų pagrindu, antroji – dėl 
spartėjančios informacinės visuomenės 
plėtros.

Pagrindimas

Konkurencijai ir investicijoms telekomunikacijų sektoriuje palanki aplinka priklauso ir nuo 
pasiūlos, ir nuo paklausos. Nors paprastai ekonomika reguliuojama daugiau pagal pasiūlą, 
negalima pamiršti ir paklausos.

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Naujos kartos tinklai gali duoti daug 
naudos įmonėms ir vartotojams visoje 
Europos Sąjungoje. Todėl labai svarbu, 
kad nepakankamai aiški reguliavimo 
sistema netaptų kliūtimi tvarioms 
investicijoms į šių naujų tinklų plėtrą, 
kuri padidintų konkurenciją ir paslaugų 
įvairovę.

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 
„Atotrūkio įdiegiant plačiajuostį ryšį 
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mažinimas“ Komisija pripažino, kad 
Europoje yra teritorinė prieigos prie 
sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų 
atskirtis. Nepaisant plačiajuosčio ryšio 
naudojimo bendro augimo, labiau 
nutolusiuose ir kaimo regionuose prieiga 
yra ribota, nes dėl mažo gyventojų 
tankumo ir atokumo išauga kainos. 
Dažnai neužtenka komercinių paskatų 
investuoti į plačiajuosčio ryšio įdiegimą 
šiuose regionuose. Vis dėlto teigiamas 
dalykas yra tai, kad dėl technologinių 
inovacijų mažėja įdiegimo sąnaudos. 
Siekiant užtikrinti, būtų investuojama į 
naujas technologijas nepakankamai 
išsivysčiusiuose regionuose, 
telekomunikacijų reguliavimas turi būti 
suderinamas su priemonėmis, kurių 
imamasi kitose politikos srityse, pvz., 
valstybės pagalbos, struktūrinių fondų 
arba platesnės pramonės politikos srityje. 

Pagrindimas

Kuriant reguliavimo sistemą reikėtų atsižvelgti ir į būtinybę užpildyti regionų išsivystymo 
lygio spragas. Reikėtų pabrėžti plačiajuosčio ryšio geografinio išplėtimo svarbą.

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Direktyvos nuostatos dėl spektro 
valdymo turėtų būti suderintos su 
tarptautinių ir regioninių institucijų, 
tvarkančių radijo spektro valdymo 
klausimus, pvz., Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos (ITU) ir 
Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT), 
atliktu darbu, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas spektro naudojimo visoje 
Bendrijoje bei visame pasaulyje valdymas 
ir suderinimas. 
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Pagrindimas

Kad spektro valdymas būtų veiksmingas, jis turi būti derinamas su platesnio masto 
tarptautinio suderinimo darbais, kuriuos atlieka Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU) 
ir Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija (CEPT).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Nors spektro valdymas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, tik 
koordinavimas ir, prireikus, derinimas 
Bendrijos lygmeniu gali užtikrinti, kad 
spektro naudotojai galėtų pasinaudoti 
visais tarptautinės rinkos privalumais ir 
kad pasaulio mastu būtų galima ginti ES 
interesus.

Pagrindimas

Kad spektro valdymas būtų veiksmingas, jis turi būti derinamas su didesnio masto 
tarptautinio suderinimo darbais, kuriuos atlieka ITU ir CEPT.

Pakeitimas 6

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 

(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 
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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.

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 reguliavimą 
atskiriant nuo turinio reguliavimo reikia nepamiršti ir tarp jų esančio ryšio, ypač siekiant 
užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą, kultūrų įvairovę ir vartotojų apsaugą. Todėl valstybėms 
narėms turi būti palikta teisė nustatyti, kad individualios naudojimo teisės suteikiamos tik 
įvykdžius įpareigojimus dėl konkretaus paslaugos turinio.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

reikia, taikomų tarifų principas arba 
mechanizmas, taip pat vieno bendro 
europinio telefono kodo nustatymas, kad 
vartotojams būtų patogu naudotis šiomis 
paslaugomis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(31) Būtina didinti valstybių narių 
įgaliojimus priėjimo teisių turėtojų 
atžvilgiu tam, kad būtų užtikrinta, jog nauji 
tinklai bus diegiami ir plėtojami nekenkiant 
aplinkai ir nepriklausomai nuo bet kokių 
didelę įtaką rinkoje turinčio operatoriaus 
įsipareigojimo teikti prieigą prie 
elektroninių ryšių tinklo. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų galėti 
atskirais atvejais taikyti reikalavimą dalytis 
kanalais, stiebais ir antenomis, įėjimais į 
pastatus bei reikalavimą geriau koordinuoti 
inžinerinius darbus. Pagerinus dalijimąsi 
įrenginiais galima pastebimai pagerinti 
konkurenciją ir sumažinti bendras 
finansines ir su aplinkos apsauga susijusias 
sąnaudas įrengiant įmonėse elektroninių 
ryšių infrastruktūrą. Reikalavimas dalytis 
kanalais turėtų būti taikomas visai 
viešajai infrastruktūrai (vandens, 
kanalizacijos, elektros energijos, dujų), 
kuria naudojantis gali būti kuriama 
elektroninių ryšių infrastruktūra, taip 
sudarant vienodas sąlygas ir pagerinant 
alternatyvios infrastruktūros plėtojimo 
galimybes.

Pagrindimas

Naujos kartos paslaugos nebus teikiamos esamais variniais laidais; bus sukurta visiškai 
nauja infrastruktūra, kurios silpnoji vieta – fiziniai kanalai, kuriuose daromos jungtys. Jei 
tikrai bus dalijamasi kanalais, t. y. ne tik telekomunikacijų įmonėms priklausančias kanalais, 
bet ir, pvz., visa viešąja infrastruktūra (elektros energijos, dujų, kanalizacijos kanalų), šia 
infrastruktūra galės naudotis ir paslaugas per ją teikti ne vienas rinkos dalyvis. 
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Pakeitimas 9

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.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
57 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Į leidimui nustatytas sąlygas turėtų 
būti įtrauktos specifinės sąlygos, kuriose 
numatytas prieinamumas neįgaliems 
paslaugų gavėjams ir galimybės valdžios 
institucijoms susisiekti su plačiąja 
visuomene prieš įvykstant didelėms 
nelaimėms, joms vykstant ir po tokių 
nelaimių. Taip pat atsižvelgdamos į 
technikos inovacijų svarbą, valstybės narės 
turėtų galėti išduoti leidimus naudoti 
spektrą eksperimentiniams tikslams, 
kuriems taikomi specifiniai apribojimai ir 
sąlygos, grindžiamos tokių teisių 
eksperimentiniu pobūdžiu.

(57) Į leidimui nustatytas sąlygas turėtų 
būti įtrauktos specifinės sąlygos, kuriose 
numatytas prieinamumas neįgaliems 
paslaugų gavėjams ir galimybės valdžios 
institucijoms ir skubią pagalbą 
teikiančioms tarnyboms susisiekti vienoms 
su kitomis ir su plačiąja visuomene prieš 
įvykstant didelėms nelaimėms, joms 
vykstant ir po tokių nelaimių. Taip pat 
atsižvelgdamos į technikos inovacijų 
svarbą, valstybės narės turėtų galėti išduoti 
leidimus naudoti spektrą 
eksperimentiniams tikslams, kuriems 
taikomi specifiniai apribojimai ir sąlygos, 
grindžiamos tokių teisių eksperimentiniu 
pobūdžiu.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
60 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) Pirmiausia Komisijai turėtų būti (60) Pirmiausia Komisijai turėtų būti 
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suteiktas įgaliojimas priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pagal Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje numatytu 
pranešimu, su derinimu, atliekamu spektro 
ir numeracijos srityse, taip pat tinklų ir 
paslaugų saugumo klausimais, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu, ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu. 
Taip pat turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti įgyvendinimo priemones, skirtas 
atnaujinti Leidimų direktyvos I ir II 
priedus pagal rinkos raidą ir technologinę 
pažangą ir suderinti elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų leidimų išdavimo 
taisykles, procedūras ir sąlygas.  Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos papildyti šias direktyvas įrašant 
naujas neesmines nuostatas, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.  Tais 
atvejais, kai dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių neįmanoma laikytis šiai 
procedūrai įprastai taikomo laikotarpio, 
Komisija turėtų galėti taikyti pirmiau 
minėto sprendimo 5a straipsnio 6 dalyje 
numatytą skubos procedūrą,

suteiktas įgaliojimas priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pagal Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje numatytu 
pranešimu, su derinimu, atliekamu spektro 
ir numeracijos srityse, taip pat tinklų ir 
paslaugų saugumo klausimais, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu, ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu. 
Pagrindų ir Leidimų direktyvose taip pat 
turėtų būti suteiktas įgaliojimas Komisijai 
suderinti visoje Europoje teikiamų 
paslaugų, tokių kaip pasaulinių 
telekomunikacijų paslaugų, reguliavimo 
sistemą.

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60a) Valstybių narių pareiga – skatinti 
atitinkamų subjektų bendradarbiavimą 
siekiant populiarinti veiksmingas 
paslaugas internetu ir didinti vartotojų 
pasitikėjimą. Visų pirma turėtų būti 
skatinamas tų bendrovių, kurios teikia 
elektroninių ryšių tinklus ir (arba) 
paslaugas, ir kitų suinteresuotų subjektų 
bendradarbiavimas siekiant plėsti teisinį 
turinį ir didinti internete skelbiamo 
turinio apsaugą. Toks bendradarbiavimas 
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galėtų būti pasiektas platesniu mastu, 
nesusilpninant reguliavimo sistemos ir 
parengiant su suinteresuotais subjektais 
suderintus ir jų tarpusavio santykiams 
galiojančius elgesio kodeksus. Parengti 
tokius kodeksus jau numatyta įvairiuose 
Bendrijos dokumentuose, pvz., 2000 m. 
birželio 8 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva)1, 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvoje 2004/48/EB dėl intelektinės 
nuosavybės teisių gynimo2, arba 1995 m. 
spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo3. Toks 
suinteresuotų subjektų 
bendradarbiavimas būtinas siekiant 
gerinti internete skelbiamą informaciją, 
ypač Europos kultūrinio pobūdžio
informaciją, ir išnaudoti informacinės 
visuomenės potencialą.
1OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
2OL L 157, 2004 4 30, p. 45.
3OL L 281, 1995 11 23.

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje pabrėžiama, kad reikia skatinti kokybišką suinteresuotų 
subjektų tarpusavio bendradarbiavimą siekiant gerinti internete skelbiamą turinį ir išnaudoti 
informacinės visuomenės potencialą. 

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ryšių paslaugų, elektroninių ryšių tinklų, 
susijusių įrenginių ir susijusių paslaugų 
suderinta reguliavimo sistema bei tam tikri 
galinių įrenginių aspektai, susiję su sąlygų 
gauti paslaugas sudarymu neįgaliems 
galutinių paslaugų gavėjams. Joje 
nustatomos nacionalinių reguliavimo 
institucijų užduotys ir procedūros, kurios 
užtikrintų, kad reguliavimo sistema būtų 
suderintai taikoma visoje Bendrijoje.

Pagrindimas

Reikia tiksliau nurodyti, kad direktyvoje nustatomi tam tikri galinių įrenginių aspektai – taip
sudaromos sąlygos gauti paslaugas neįgaliems galutinių paslaugų gavėjams.

Pakeitimas 14

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

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. 

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

Siekiant užtikrinti konkurenciją ir naujoves rinkoje, nacionalinės reguliavimo institucijos 
privalo veikti laiku, pvz., kai tai susiję su rinkos apžvalgomis.

Pakeitimas 15
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2002/21/EB
4 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 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 
veiksmingai vykdyti savo funkcijas. 
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
tinkamai atsižvelgiama į bylos esmę, kad 
veiktų veiksmingas apeliacijų 
mechanizmas ir kad apeliacinis bylos 
nagrinėjimas nebūtų nepagrįstai ilgas. 

Pagrindimas

Veiksmingumas ir operatyvumas yra pagrindiniai apeliacijų mechanizmo aspektai. 
Apeliacinės institucijos turi pačios turėti atitinkamas kvalifikacijas, ne tik galimybę „jomis
naudotis“.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2002/21/EB
4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato tokių skundų 
nagrinėjimo laiko apribojimus.

Pagrindimas

Šiuo metu skundo nagrinėjimo procedūros gali trukti keletą metų, o per šį laikotarpį būna jau 
per vėlu spręsti pradinę problemą. Todėl reikia nustatyti laiko apribojimus.
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Pakeitimas 17

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. 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, užtikrindama verslo 
konfidencialumą pagal Bendrijos ir 
nacionalinius teisės aktus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Nuoseklaus planuojamų sprendimų 
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įgyvendinimo tvarka
1. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
ketina priimti priemonę, nustatančią, iš 
dalies pakeičiančią arba panaikinančią 
operatoriaus įpareigojimą pagal 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 16 straipsnį kartu su 5 ir 9–13 
straipsniais ir pagal Direktyvos 
2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų 
direktyva) 17 straipsnį, Komisija ir kitų 
valstybių narių nacionalinės reguliavimo 
institucijos per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie šią planuojamą priemonę 
dienos pateikia šiai nacionalinei 
reguliavimo institucijai savo pastabas. 
2. Jei ketinama nustatyti, iš dalies pakeisti 
arba panaikinti kitą įpareigojimą, nei 
kuris nors iš tų, kurie nustatyti Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 13a ir 
13b straipsniuose, Komisija gali per 
pirmiau nurodytą laiką pranešti minėtai 
nacionalinei reguliavimo institucijai ir 
Europos telekomunikacijų reguliuotojų 
institucijai (ETRI) apie priežastis, dėl 
kurių ji mano planuojamą priemonę
sudarysiant kliūčių vidaus rinkai arba dėl 
kurių ji rimtai abejoja planuojamos 
priemonės suderinamumu su Bendrijos 
teise. Tokiu atveju planuojamos
priemonės priėmimas atidedamas dviem 
mėnesiams, skaičiuojant nuo Komisijos 
pranešimo dienos. 
Jei nacionalinė reguliavimo institucija 
tokio pranešimo negauna, ji gali priimti 
planuojamą priemonę atsižvelgdama į 
Komisijos ir kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų pateiktas pastabas.
3. Per 2 dalyje nustatytą dviejų mėnesių 
laikotarpį Komisija, ETRI ir atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija, 
glaudžiai tarp savęs bendradarbiaudamos, 
nustato, kokia priemonė būtų 
veiksmingiausia ir tinkamiausia siekiant 8 
straipsnyje nustatytų tikslų, kartu 
atsižvelgdamos į rinkos operatorių 
nuomonę ir į būtinybę užtikrinti 
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reguliavimo nuoseklumą.
Per tą patį dviejų mėnesių laikotarpį 
ETRI gali paprasta balsų dauguma 
priimti motyvuotą nuomonę, kurioje 
rekomenduojama priimti planuojamą 
priemonę ir patvirtinamas jos 
veiksmingumas, arba nurodyti, kad ji 
turėtų būti pakoreguota, ir kaip 
konkrečiai pakoreguota. Ši nuomonė 
skelbiama viešai.
Jei ETRI nuomonėje nurodyta, kad 
planuojama priemonė turėtų būti iš dalies 
pakeista, Komisija, atsižvelgdama į šią 
nuomonę, gali priimti motyvuotą 
sprendimą, kuriame reikalaujama, kad 
nacionalinė reguliavimo institucija 
planuojamą priemonę iš dalies pakeistų, 
ir kuriame nurodoma, ką konkrečiai 
reikia keisti.  
Jei ETRI nuomonėje patvirtinama, kad 
siūloma priemonė yra tinkama ir 
veiksminga, nacionalinė reguliavimo 
institucija gali šią priemonę priimti 
atsižvelgusi į visas Komisijos ir ETRI 
rekomendacijas.
4. Jei planuojama priemonė susijusi su 
kurio nors iš įpareigojimų, nustatytų 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 13a ir 13b straipsniuose, 
nustatymu, pakeitimu iš dalies arba 
panaikinimu, planuojamos priemonės 
priėmimas atidedamas dviem mėnesiams, 
skaičiuojant nuo 7 straipsnio 3 dalyje 
nustatyto laikotarpio pabaigos. 
Per šį dviejų mėnesių laikotarpį Komisija, 
ETRI ir atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija, glaudžiai tarp
savęs bendradarbiaudamos, nustato, 
kokia priemonė būtų veiksmingiausia ir 
tinkamiausia siekiant 8 straipsnyje 
nustatytų tikslų, kartu atsižvelgdamos į 
rinkos operatorių nuomonę ir į būtinybę 
užtikrinti reguliavimo nuoseklumą.
Per tą patį dviejų mėnesių laikotarpį 
ETRI gali paprasta balsų dauguma 
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priimti motyvuotą nuomonę, kurioje 
rekomenduojama priimti planuojamą 
priemonę ir patvirtinamas jos 
veiksmingumas, arba nurodyti, kad ji 
neturėtų būti vykdoma. Ši nuomonė 
skelbiama viešai.
Nacionalinė reguliavimo institucija gali 
planuojamą priemonę priimti tik tada, jei 
Komisija ir ETRI patvirtina, kad ši 
priemonė yra tinkama ir veiksminga, ir tik 
atsižvelgusi į visas Komisijos ir ETRI 
rekomendacijas.
5. Per tris mėnesius po to, kai pagal 3 dalį 
Komisija priima motyvuotą sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija iš dalies pakeistų 
planuojamą priemonę, nacionalinė 
reguliavimo institucija iš dalies pakeičia 
arba panaikina planuojamą priemonę. 
Jeigu planuojama priemonė iš dalies 
keičiama, nacionalinė reguliavimo 
institucija pradeda viešą konsultaciją 
pagal 6 straipsnį ir vėl pateikia Komisijai 
iš dalies pakeistą planuojamą priemonę 
pagal 7 straipsnį. 

Pagrindimas

Siūloma nauja  vadinamoji bendro reguliavimo procedūra, kuri grindžiama glaudžiu 
Komisijos, ETRI ir nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimu. Pagal šią 
procedūrą sprendimas ne „nuleidžiamas iš viršaus“, o jo ieškoma kartu. Kad Komisija galėtų 
priimti sprendimą pagal šią tvarką, ji ir ETRI pirmiausia susitaria (paprasta balsų dauguma), 
ar reikia iš dalies keisti nacionalinės reguliavimo institucijos siūlomą priemonę. Priešingu 
atveju nacionalinė reguliavimo institucija atsižvelgia į visas Komisijos ir ETRI pastabas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
dalyvauja kuriant vidaus rinką ir dirba su 

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
dalyvauja kuriant vidaus rinką ir skaidriai
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Komisija ir Institucija, siekdamos 
užtikrinti, kad visose valstybėse narėse šios 
direktyvos ir specifinių direktyvų nuostatos 
būtų taikomos nuosekliai. Dėl to jos 
pirmiausia dirba su Komisija ir Institucija, 
siekdamos nustatyti, kokie teisės aktai ir 
kokios priemonės padėčiai ištaisyti 
geriausiai tinka vienai ar kitai situacijai 
rinkoje.

dirba su Komisija ir Institucija, siekdamos 
užtikrinti, kad visose valstybėse narėse šios 
direktyvos ir specifinių direktyvų nuostatos 
būtų taikomos nuosekliai. Dėl to jos 
pirmiausia dirba su Komisija ir Institucija, 
siekdamos nustatyti, kokie teisės aktai ir 
kokios priemonės padėčiai ištaisyti 
geriausiai tinka vienai ar kitai situacijai 
rinkoje.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) taikant 16 straipsnį kartu su Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 5 ir 9–13 
straipsniais ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį nustatyti, iš dalies pakeisti arba 
panaikinti operatoriaus įpareigojimą, 

Išbraukta.

Pagrindimas

Vietoj veto pradedamas taikyti 6a straipsnyje (naujas) nustatytas mechanizmas.

Pakeitimas 21

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 
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 

Išbraukta.
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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

Vietoj veto dėl priemonių pradedamas taikyti 6a straipsnyje (naujas) nustatytas mechanizmas.

Pakeitimas 22

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

Pagrindimas

Siekiant sustiprinti nuoseklumą nepakeičiant subtilios institucijų įgaliojimų pusiausvyros ir 
nepakenkti pagrindiniams Reglamento elementams, Komisija turėtų atlikti labiau tarpininko,

o ne teisėjo vaidmenį.
Pakeitimas 23
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
7 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Nacionalinė reguliavimo institucija 
Komisijai pateikia visas galutines 
priemones, kurioms taikomos 7 straipsnio 
3 dalies a ir b punktuose nurodytos 
sąlygos. 

9. Nacionalinė reguliavimo institucija 
Komisijai pateikia visas galutines 
priemones, kurioms taikomos 7 straipsnio 
3 dalyje nurodytos sąlygos. 

Pagrindimas

Vietoj veto dėl priemonių pradedamas taikyti 7a straipsnyje (naujas) nustatytas mechanizmas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto b papunktis
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrindamos, kad elektroninių ryšių 
sektoriuje, pirmiausia teikiant turinį, 
nebūtų konkurencijos iškraipymų ir 
ribojimo;

b) užtikrindamos, kad elektroninių ryšių 
sektoriuje nebūtų konkurencijos 
iškraipymų ir ribojimo, atsižvelgdamos į 
valstybės teikiamą pagalbą, pirmiausia
teikiant turinį;

Pagrindimas

Siūloma nuostata, pagal kurią būtų išplėstas NRI tikslas skatinti konkurenciją „pirmiausia 
teikiant turinį“, turėtų būti atmesta. Turinio teikimo rinkoje konkurencija jau veikia. Todėl 
transliacijų perdavimo paslaugų rinka jau išbraukta iš rinkų, kurioms rekomenduojama 
taikyti ex-ante reguliavimą, sąrašo. Lieka neaišku, kodėl šis pakeitimas teikiamas. Be to, jei
konkurencija vienose srityse laikoma svarbesne nei kitose, tai kenkia siekiui sudaryti vienodas 
konkurencines sąlygas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas

(ba) 2 dalies c punktas keičiamas taip:
c) skatindamos ir lengvindamos 
veiksmingas, vadovaujantis rinkos 
principais vykdomas investicijas į 
infrastruktūrą bei skatindamos naujoves; 
ir

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) užtikrindamos elektroninių ryšių 
tinklus ir paslaugas teikiančių įmonių 
bendradarbiavimą su sektoriais, 
suinteresuotais elektroninių ryšių tinklais 
ir paslaugomis teikiamo teisėto turinio 
apsauga ir skatinimu.

Pakeitimas 27

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, 
nediskriminuojamais ir proporcingais 
kriterijais ir neiškreipdamos 
konkurencijos. 
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą elektroninių ryšių paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą
reikia, kad kompetentingos institucijos, skirstydamos ir skirdamos radijo dažnius, atsižvelgtų į 
konkurencijos aspektus ir vengtų bet kokių konkurencijos iškraipymų. Siūloma formuluotė 
atitinka Komisijos pasiūlymo dėl Pagrindų direktyvos 28 konstatuojamosios dalies 
formuluotę.

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) užkirsti kelią konkurencijos 
iškreipimui,

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą elektroninių ryšių paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą
reikia, kad kompetentingos institucijos, skirstydamos ir skirdamos radijo dažnius, atsižvelgtų į 
konkurencijos aspektus ir vengtų bet kokių konkurencijos iškraipymų. Siūloma formuluotė 
atitinka Komisijos pasiūlymo dėl Pagrindų direktyvos 28 konstatuojamosios dalies 
formuluotę.

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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, kuriomis galima teikti 
elektroninių ryšių paslaugas, kaip 
nurodyta nacionalinių skirstymo tinklų 
dokumentuose ir pagal ITU radijo 
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apribojimus. transliavimo taisykles. Tačiau valstybės 
narės gali numatyti teikiamų elektroninių 
ryšių paslaugų rūšių proporcingus ir 
nediskriminuojamus apribojimus. 

Pagrindimas

Paslaugų neutralumo principas turi būti taikomas tik tiek, kiek galimybių tam suteikia ITU 
radijo transliavimo taisyklės, kuriose nustatyta, kokios paslaugos kartu su kitomis 
paslaugomis gali būti teikiamos įvairių pločių juostomis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 
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.  

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

Pagrindimas
Svarbu, kad teisė formuoti kultūros ir žiniasklaidos politiką liktų valstybėms narėms ir kad 
šiuo klausimu nacionaliniu lygmeniu būtų užtikrintos teisinės apsaugos priemonės ir
lankstumas.   

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 nacionalinėje teisėje 
apibrėžto su Bendrijos teise suderinto 
bendrojo intereso, pvz., kultūrų ir kalbų 
įvairovės ir žiniasklaidos pliuralizmo 
skatinimo, laikymąsi.

Pagrindimas
Svarbu, kad teisė formuoti kultūros ir žiniasklaidos politiką liktų valstybėms narėms ir kad 
šiuo klausimu nacionaliniu lygmeniu būtų užtikrintos teisinės apsaugos priemonės ir 
lankstumas.   

Pakeitimas 32

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. 
Teisę nustatyti bet kokias išimtis ir jų 
apimtį turi valstybės narės.

Pagrindimas
Svarbu, kad teisė formuoti kultūros ir žiniasklaidos politiką liktų valstybėms narėms ir kad 
šiuo klausimu nacionaliniu lygmeniu būtų užtikrintos teisinės apsaugos priemonės ir 
lankstumas.   

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris 1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris 
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prasideda [2010 m. sausio 1 d.], valstybės 
narės užtikrina, kad teisių naudoti radijo 
dažnius turėtojai, kuriems šios teisės buvo 
suteiktos prieš nurodytą datą, 
kompetentingoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gali teikti 
pakartotinio jų teisėms taikomų apribojimų 
įvertinimo paraiškas pagal 9 straipsnio 3 ir 
4 dalis. 

prasideda [perkėlimo į nacionalinę teisę 
data], valstybės narės gali užtikrinti, kad 
teisių naudoti radijo dažnius turėtojai, 
kuriems šios teisės buvo suteiktos prieš 
nurodytą datą, kompetentingoms 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
penkerius metus gali teikti pakartotinio jų 
teisėms taikomų apribojimų įvertinimo 
paraiškas pagal 9 straipsnio 3 ir 4 dalis. 

Pagrindimas

Joks teisių persvarstymas neprivalomas, jei teisės baigia galioti anksčiau nei baigiasi 
penkerių metų pereinamasis laikotarpis.

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, jis gali 
teikti pakartotinio tik tos radijo dažnių 
dalies, kuri būtina tokiam tikslui pasiekti, 
įvertinimo paraišką. Tai radijo dažnių 
daliai, kuri nebūtina šiam tikslui pasiekti 
pritaikius 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, taikoma 
naujo paskyrimo procedūra pagal
Leidimų direktyvos 7 straipsnio 2 dalį. 

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, taip pat 
tam, kad būtų teikiamos transliavimo 
paslaugos, teisė naudoti tą radijo dažnių 
dalį, kuri būtina tokiam tikslui pasiekti, 
nesikeičia iki galiojimo pabaigos. Ta
radijo dažnių dalis, kuri nebūtina šiam 
tikslui pasiekti, įtraukiama į naują 
paskirstymo procedūrą pagal šios 
direktyvos 9 straipsnio 3 ir 4 dalis ir 
Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų
direktyva) 7 straipsnio 2 dalį. 

Pagrindimas

Perėjus prie skaitmeninių technologijų, operatoriai turėtų ir toliau galėti teikti ir plėtoti (pvz., 
per HD TV) transliavimo paslaugas. Ta skaitmeninė dažnių dalis, kurios nereikia 
transliavimo paslaugoms teikti, turėtų būti perskirstyta ir panaudota kitiems tikslams pagal 
naujas taisykles.
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Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse, jei jos 
bus perduotos ar išnuomotos pagal 
nacionalines procedūras, ir kad šis 
pasikeitimas nepakenks toje dažnių 
juostoje teikiamoms paslaugoms. 

Pagrindimas

Dėl galimybės keistis radijo dažniais neturėtų kilti jokių problemų, susijusių su paslaugų 
įvairove, ir jokių spekuliacijų. Tačiau negalima nepaisyti nacionalinių procedūrų, nes spektro 
valdymas – nacionalinių institucijų funkcija.

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos 
kūrime ir tam, kad būtų įgyvendinti šio 
straipsnio principai, Komisija gali 
priimti tinkamas įgyvendinimo 
priemones:  

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos 
kūrime ir, nepažeisdama 8a 
straipsnio, tam, kad būtų įgyvendinti 
šio straipsnio principai, Komisija gali 
priimti tinkamas technines 
įgyvendinimo priemones:  

(-a) suderinti taisykles, susijusias su 
galimybe naudotis radijo dažniais ir 
veiksmingu jų naudojimu pagal IIa 
priede nustatytą procedūrą;
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(-aa) užtikrinti, informacija apie 
radijo dažnių skirstymą, galimybę 
jais naudotis ir naudojimą būtų 
tinkamai ir laiku teikiama pagal IIa 
priede nustatytą procedūrą;

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

a) nustatyti juostas, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, išskyrus tuos radijo dažnius, 
kuriuos valstybės narės paskirstė arba 
planuoja paskirstyti transliavimo 
paslaugoms teikti;

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

b) suderinti su šiomis teisėmis pateikiamas 
sąlygas,

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

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

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

Šios įgyvendinimo priemonės 
neprieštarauja priemonėms, kurių 
imamasi Bendrijos ar nacionaliniu 
lygmeniu vadovaujantis Bendrijos teise, 
kad būtų pasiekti bendrus interesus 
išreiškiantys tikslai, ypač tie, kurie susiję
su kultūrų ir kalbų įvairovės skatinimu ir 
žiniasklaidos pliuralizmu.

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 

Pirmos dalies a–c punktuose numatytos 
priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
22 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. 
Įgyvendinti šios dalies nuostatas Komisijai 
gali padėti RSCP. 
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procedūrą. Įgyvendinti šios dalies 
nuostatas Komisijai gali padėti 
Institucija pagal Reglamento 
[.../EB] 10 straipsnį. 

Pagrindimas

Pagrindų direktyvoje suteikiant Komisijai sprendimo dėl radijo spektro įgyvendinimo 
įgaliojimus, į direktyvą reikia įterpti nuostatą, atitinkančią sprendimo dėl radijo spektro 1
straipsnio 4 dalies nuostatą. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turi kompetenciją kultūros 
ir žiniasklaidos politikos srityse, Komisija neturėtų nustatyti, kurių transliavimo juostų 
naudojimo teisės gali būti perduodamos ar išnuomojamos. Pagal 9b straipsnį teisės 
perduodamos ar išnuomojamos taikant nacionalines procedūras; Komisija neturėtų šių 
procedūrų derinti. 

Pakeitimas 37

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

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. 

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, taip pat vieno bendro 
europinio telefono kodo nustatymas, kad 
vartotojams būtų patogu naudotis šiomis 
paslaugomis. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė. 

Pakeitimas 38

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

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

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

Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdamos užtikrinti, kad pagal 1 dalį 
vykdomos priemonės būtų proporcingos, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka galimybės panaudoti visus 
kanalus, įskaitant telekomunikacijų 
operatorių, energijos tiekėjų, vietos 
bendruomenių naudojamus kanalus, taip 
pat kanalizacijos sistemas, 
telekomunikacijų linijoms tose srityse, 
kuriose reikalinga prieiga, tyrimą.

Pagrindimas

Siekiant skatinti infrastruktūros plėtrą, galimybė naudotis kanalais neturėtų būti dirbtinai 
ribojama, t. y. suteikiama galimybė naudotis tik telekomunikacijų operatorių kanalais; turėtų 
būti galima naudotis visais esamais kanalais. Kuo daugiau kanalų bus panaudota, tuo 
didesnė bus tikimybė, kad per trečiųjų šalių tinklo plėtrą bus užtikrinta tvari konkurencija. 

Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus ar 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 

Valstybės narės užtikrina, kad tam tikrais
atvejais įmonės, teikiančios viešuosius 
ryšių tinklus ar viešai prieinamas 
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paslaugas praneštų nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms apie bet kokius 
saugumo ar vientisumo pažeidimus, kurie 
turėjo didelės įtakos tinklų veikimui arba 
paslaugų teikimui.  

elektroninių ryšių paslaugas praneštų 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
apie sunkius saugumo ar vientisumo 
pažeidimus, kurie turėjo didelės įtakos 
tinklų veikimui arba paslaugų teikimui.  

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas ir Instituciją. Jeigu 
informacijos apie pažeidimą atskleidimas 
atitinka visuomenės interesą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali informuoti 
visuomenę.  

Prireikus atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas ir Instituciją. 

Pakeitimas 42

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

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

Pakeitimas 43
Christel Schaldemose

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

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. 

Komisija, ypatingai atsižvelgdama į pagal 
Reglamento [.../EB] 4 straipsnio 3 dalies b 
punktą parengtą Institucijos nuomonę, gali 
skatinti pažangiosios patirties sklaidą ir 
mainus tarp įmonių bei kompetentingų 
nacionalinių institucijų ir priimti tinkamas 
technines įgyvendinimo priemones, 
siekdama suderinti 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytas priemones, įskaitant priemones, 
apibrėžiančias reikalavimus, taikomus 
pranešimo aplinkybėms, formai ir 
procedūroms. 

Pagrindimas

Komisija gali atlikti teigiamą vaidmenį koordinuodama ir skatindama pažangiosios patirties 
mainus, o ne nustatydama privalomas vykdyti priemones.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šios įgyvendinimo priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 22 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
procedūros, kai vykdant savireguliavimo 
iniciatyvas, kurių ėmėsi pati pramonė, 
nepavyksta užtikrinti pakankamo 
saugumo vienos ar kelių valstybių narių 
vidaus rinkoje. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2002/21/EB
16 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, Komisija gali priimti 
sprendimą, kuriame nustato, kad viena ar 
daugiau įmonių turi didelę įtaką toje 
rinkoje, ir kuriuo nustato vieną ar 
daugiau specifinių įpareigojimų pagal 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 9–13a straipsnius ir Direktyvos 
2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų 
direktyva) 17 straipsnį. Priimdama tokį 
sprendimą Komisija siekia 8 straipsnyje 
išdėstytų politikos tikslų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant didesnio nuoseklumo nekeičiant subtilios institucijų įgaliojimų pusiausvyros ir norint 
nepakenkti pagrindiniams reglamento elementams pasakytina, kad Komisija turėtų atlikti 
labiau tarpininko, o ne teisėjo vaidmenį.
Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuoseklus reguliavimo metodų, įskaitant 
reguliavimo taikymą naujoms paslaugoms, 
taikymas;

a) nuoseklus reguliavimo metodų
taikymas, įskaitant visoje Europoje 
teikiamas paslaugas, tokias kaip 
pasaulinės telekomunikacijų paslaugos, ir 
naujos paslaugos;

Pagrindimas

Visoje Europoje teikiamos telekomunikacijų paslaugos, kurių sėkmingiausias pavyzdys –
pasaulinės telekomunikacijų paslaugos (PTS), teikiamos tarptautinėms bendrovėms, 
turinčioms filialų daugelyje Europos šalių, yra viena iš tų sričių, kuriose Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai užtikrinti ES lygmeniu suderintą reguliavimą.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su vartotojais susiję klausimai, įskaitant
sąlygų neįgaliems galutiniams paslaugų 
gavėjams sudarymą naudotis elektroninių 
ryšių paslaugomis ir įranga;

c) į Direktyvą 2002/22/EB neįtraukti su 
vartotojais susiję klausimai, ypač sąlygų 
neįgaliems galutiniams paslaugų gavėjams 
sudarymas naudotis elektroninių ryšių 
paslaugomis ir įranga;

Pagrindimas

Pagal šį straipsnį turėtų būti reguliuojami tik tie su vartotojais susiję klausimai, kurie 
nereglamentuoti Universaliųjų paslaugų direktyvoje.

Pakeitimas 48

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) techninį ir ekonominį tikslingumą 
naudoti ar įrengti alternatyvias 
priemones atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir 
naudą vartotojams bei konkretaus 
sujungimo ir prieigos pobūdį ir tipą, 
įskaitant kitokių jungties prie pagrindinės 
linijos variantų perspektyvumą;

Pagrindimas

Infrastruktūros konkurencija, nors ir yra pagrindinis šio teisės akto tikslas, turi būti 
vertinama ir pagal naudą vartotojui. Konkurencija turėtų būti skatinama kiek įmanoma 
visuose, net pačiuose žemiausiuose, vertės grandinės lygmenyse.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/19/EB
13a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įrodymus, kad nustačius atitinkamus 9–
13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis koordinuotu atitinkamų rinkų 
tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
pasiekti nepavyko ir vėliau nepavyks 
pasiekti, ir kad keliose tokių produktų 
rinkose yra svarbių, nuolatos 
pasikartojančių konkurencijos problemų ir 
(arba) rinkos nepakankamumo atvejų; 

a) įrodymus, kad nustačius atitinkamus 9–
13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis koordinuotu atitinkamų rinkų 
tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
pasiekti nepavyko ir vėliau nepavyks 
pasiekti, ir kad keliose tokių produktų 
rinkose yra svarbių, nuolatos 
pasikartojančių konkurencijos problemų ir 
(arba) rinkos nepakankamumo atvejų, ir 
kad ši priemonė būtų veiksmingiausias ir 
efektyviausias būdas tokioms problemoms 
spręsti; 

Pagrindimas

Kadangi funkcijų atskyrimas Institucijai ir reguliuojamam operatoriui gali palengvinti darbą, 
reguliuotojams turėtų būti leidžiama pasinaudoti šia priemone žiūrint į ateitį – ne tik tada, kai 
ilgą laiką nepavyksta ištaisyti tam tikrų trūkumų, t. y. kai priemonės padėčiai ištaisyti ilgą 
laiką buvo neveiksmingos (todėl trukdė vystytis konkurencijai). Svarbu pabrėžti konkurencijos 
„veiksmingumą“, nes kai kur infrastruktūros konkurencija galbūt ir yra, tačiau 
nepakankama, kad veiksmingai varžytų dominuojantį operatorių. 

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2002/20/EB
3 straipsnio 2 dalies 1a ir 1b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasaulinėms telekomunikacijų 
paslaugoms taikoma tik supaprastinta 
pranešimo tvarka su nurodytu 
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elektroninių ryšių paslaugos 
įregistravimu: „pasaulinė 
telekomunikacijų paslauga“.
Pasaulinės telekomunikacijų paslaugos –
tvarkomų verslo duomenų ir balso 
paslaugos, kuriomis naudojasi 
tarptautinės įmonės, turinčios padalinių 
skirtingose šalyse, o dažnai ir skirtinguose 
žemynuose. Jos yra tarpvalstybinio
pobūdžio ir Europoje teikiamos visose jos 
šalyse.

Pakeitimas 51

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės netaiko reikalavimo 
suteikti individualias naudojimo teises 
norint naudoti radijo dažnius, tačiau 
įtraukia tokių radijo dažnių naudojimo 
sąlygas į bendrąjį leidimą, išskyrus tuos 
atvejus, kai individualios naudojimo teises 
galima suteikti tam, kad:

Valstybės narės supaprastina radijo 
dažnių naudojimą, taikydamos bendrojo 
leidimo sistemą. Valstybės narės gali 
suteikti individualias naudojimo teises
tam, kad:

Pagrindimas

Kai bus sukurta technologija, bendrieji leidimai gali būti perspektyvus ilgalaikis sprendimas. 
Tačiau individualių teisių suteikimas turėtų likti įprastine spektro skirstymo procedūra. 

Pakeitimas 52

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų įgyvendintas bendrojo intereso 
tikslas. 

b) būtų įgyvendintas bendrojo intereso 
tikslas, įskaitant transliavimo paslaugų 
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teikimą. 

Pakeitimas 53

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dešimčiai ar daugiau metų suteiktos
individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės, kurios negali būti perduotos arba 
nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, yra 
persvarstomos pagal 1 dalyje nurodytus 
kriterijus kas penkerius metus, o pirmą 
kartą – praėjus penkeriems metams po 
suteikimo. Jeigu suteikiant individualias 
naudojimo teises šie kriterijai nebetaikomi, 
individualaus naudojimo teisės keičiamos 
bendruoju radijo dažnių naudojimo 
leidimu, pranešus prieš ne daugiau kaip 
penkerius metus po persvarstymo išvados, 
arba šias teises galima laisvai perduoti ar 
išnuomoti kitai įmonei. 

Kai individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės suteikiamos dešimčiai ar daugiau 
metų ir negali būti perduotos arba 
nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, 
nacionalinė reguliavimo institucija turi 
garantuoti, kad ji turi būdų patikrinti, ar
kriterijai, pagal kuriuos suteiktos 
individualios naudojimo teisės,
tebetaikomi ir jų tebesilaikoma visą 
leidimo galiojimo laiką. Jei šie kriterijai 
nebetaikomi, individualaus naudojimo 
teisės keičiamos bendruoju radijo dažnių 
naudojimo leidimu, pranešus iš anksto ir 
po nustatyto protingo laiko, arba šias 
teises galima laisvai perduoti ar išnuomoti 
kitai įmonei. Kai priimamas toks 
sprendimas, turi būti deramai 
atsižvelgiama į būtinybę skirti 
pakankamai laiko investicijoms atsipirkti.

Pagrindimas

Yra nemažai naujų sistemų ir paslaugų, kurių investicijos atsiperka per daugiau kaip dešimt 
metų arba bent jau ne mažiau kaip penkerius metus. Paprastai per pirmuosius ir antruosius 
veiklos metus patiriama didelių nuostolių. Būtų neproporcinga reikalauti, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija privalėtų kas penkerius metus formaliai persvarstyti visus 
plačiajuosčio spektro leidimus. 

Pakeitimas 54

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

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Bendrųjų leidimų suteikimas yra ilgalaikis tikslas, todėl kol kas apie derinimą nereikėtų 
galvoti.

Pakeitimas 55

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b straipsnis Išbraukta.

Bendra išdavimo teisių atrankos tvarka

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. 
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. 
2. Atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, Komisija priima įmonių, 
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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

Dėl šių teisių suteikimo atranka turėtų būti vykdoma per konkrečius teisės aktų pasiūlymus 
visoje ES, o ne pagal komitologijos procedūrą. 

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4a punktas (naujas)
Direktyva 2002/20/EB
I priedo C dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paslaugos, kurią teikiant bus 
naudojamas numeris, nurodymas, 
įskaitant bet kokius reikalavimus, 
susijusius su tos paslaugos teikimu, ir 
siekiant išvengti abejonių, tarifų 
nustatymo principais bei didžiausiomis 
kainomis, kurios gali būti taikomos 
konkretiems numeriams, siekiant 
užtikrinti vartotojų apsaugą pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 8 straipsnio 4 
dalies b punktą.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
 II priedo 1 punktas
Direktyva 2002/20/EB
II priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) naudojimo mokesčio, taikomo radijo 
dažnių naudojimo teisėms, nustatymo 

d) naudojimo mokesčio, taikomo radijo 
dažnių naudojimo teisėms, nustatymo 
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metodas, metodas, neturintis įtakos valstybių narių 
įdiegtai sistemai, pagal kurią 
įpareigojimas mokėti naudojimo mokestį 
gali būti pakeistas įpareigojimu įvykdyti 
konkrečius bendrojo intereso tikslus;

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti palikta laisvė pačioms spręsti, ar išsaugoti esamą, ar nustatyti 
kitokią tvarką vietoj privalomo naudojimo mokesčių mokėjimo, siekiant bendrojo intereso 
tikslų. Tokia tvarka, kuria siekiama žiniasklaidos pliuralizmo, yra įprasta skirstant 
antžeminės transliacijos dažnius.
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