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Pakeitimas 13
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(32) Prieiga prie elektroninių ryšių 
paslaugų būtina nepaprastosios padėties 
atvejais. Todėl nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų 
laikomasi minimalaus galimybės naudotis 
tinklu standarto, kad būtų galima 
palaikyti svarbiausius ryšius esant 
nepaprastajai padėčiai. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų turėti 
reikiamas priemones, kad galėtų vykdyti 
pareigas, įskaitant įgaliojimus gauti 
pakankamai informacijos, kad galėtų 
įvertinti tinklų ar paslaugų saugumo lygį, 
bei išsamius ir patikimus duomenis apie 
faktinius su saugumu susijusius incidentus, 
kurie padarė nemažą įtaką tinklų veikimui 
ar paslaugų teikimui. Atsižvelgiant į tai, 
kad sėkmingas tinkamų saugumo 
priemonių taikymas nėra vienkartinis 
veiksmas, bet tęstinis taikymo, 
persvarstymo ir atnaujinimo procesas, 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
teikėjai turėtų imtis priemonių pagal 
nustatytą riziką užtikrinti būtinas 
galimybes naudotis tinklu.
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Or. en

Pagrindimas

Reguliuotojo įsikišimas pateisinamas siekiant užtikrinti, kad ryšių tinklais būtų galima 
naudotis esant nepaprastajai padėčiai, tačiau vartotojų paklausa ir konkurencija rinkoje, o ne 
reguliuotojo įsakymas turėtų nulemti saugumo lygį, kuris užtikrinamas siekiant apsaugoti 
įprastus ryšius esant normalioms sąlygoms.

Pakeitimas 14
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Kai reikia susitarti dėl bendrų 
saugumo reikalavimų, Komisijai turėtų 
būti suteiktas įgaliojimas priimti 
technines įgyvendinimo priemones, 
skirtas tinkamam elektroninių ryšių tinklų 
ir paslaugų vidaus rinkoje saugumo lygiui 
pasiekti. Institucija turėtų dalyvauti 
derinant atitinkamas technines ir 
organizacines saugumo priemones, 
teikdama ekspertų patarimus. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų turėti įgaliojimą parengti privalomus 
nurodymus, susijusius su techninėmis 
įgyvendinimo priemonėmis, priimtus 
vadovaujantis Pagrindų direktyva. 
Siekdamos vykdyti savo pareigas, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
turėti įgaliojimą tirti nurodymų 
nesilaikymo atvejus ir skirti baudas.

(33) Konkurencinga rinka paprastai yra 
geriausia priemonė užtikrinti, kad būtų 
pasiekta tinkama saugumo lygio bei 
išlaidų jam užtikrinti ir apribojimų, 
kuriuos nulemia saugumo reikalavimai, ir 
laisvės kurti naujoviškas paslaugas
pusiausvyra. Kartais būtina sutarti dėl 
bendro saugumo reikalavimų rinkinio, 
siekiant apsisaugoti nuo plataus masto 
katastrofiško gedimo, incidentų tinkle, 
kurie turėtų grandininį poveikį kitiems 
tinklams, ir užtikrinti, kad susidarius 
nepaprastajai padėčiai būtų galima 
naudotis svarbiausiomis paslaugomis. 
Laikantis būtinybės ir proporcingumo 
principų nacionalinių reguliavimo 
institucijų galios griežtai apibotos ir 
paliktos tik tos, kurios būtinos šiems 
tikslams pasiekti. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų turėti 
įgaliojimą parengti privalomus nurodymus, 
susijusius su techninėmis įgyvendinimo 
priemonėmis, priimtus vadovaujantis 
Pagrindų direktyva. Siekdamos vykdyti 
savo pareigas, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų turėti įgaliojimą tirti
nurodymų nesilaikymo atvejus ir skirti 
baudas.
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Or. en

Pagrindimas

Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of 
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
in cases of emergency, and to protect against “externality” effects in cases where one 
provider’s choices would adversely impact upon another.

Pakeitimas 15
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) telefonijos tinklų ir paslaugų 
valdymui istoriškai buvo būdingas aukšto 
lygio tarptautinis bendradarbiavimas, 
skirtas techninių standartų suderinimui 
užtikrinti ir sąveikai skatinti. 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 žmonėms. Kiekviena techninių 
standartų kūrimo ir koordinavimo 
tradicija atitinkamoje sferoje davė naudos 
visuomenei. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų pripažinti interneto 
protokolų ir paslaugų naujovių ir 
įvairovės svarbą ir neintensyvaus 
reguliavimo svarbą siekiant šių tikslų.
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 16
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33b) apsaugoti internetinį elektroninį 
ryšį yra bendra techninės ir programinės 
įrangos tiekėjų, elektroninių ryšių tinklų 
ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir 
informacijos visuomenės paslaugų ir kitų 
paslaugų, kurias teikiant naudojamasi 
internetu, tiekėjų atsakomybė ir prievolės 
pagal atitinkamus jų vaidmenis. Šios 
prievolės nustatomos atsižvelgiant į 
vartotojų lūkesčius ir rinkos paklausą, 
nacionalinėse priemonėse, šioje 
direktyvoje, Direktyvoje dėl privatumo ir 
elektroninių ryšių, Europos Parlamento ir 
Tarybos 2000 m. birželio 8 d. direktyvoje 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus 
rinkoje (Elektroninės komercijos 
direktyva)1, Europos Parlamento ir 
Tarybos 1995 m. spalio 24 d. direktyvoje 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo2 ir kitose priemonėse. 
Ši direktyva nesuteikia reguliavimo 
institucijoms galių reguliuoti informacijos 
visuomenės paslaugas arba panašias 
paslaugas, kurios nėra teikiamos už 
atlygį. Pagal proporcingumo principą 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
neturėtų naudoti pagal šią direktyvą joms 
suteiktų galių tam, kad nustatytų 
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elektroninių ryšių tinklų teikėjams 
prievoles, susijusias su saugumo 
aspektais, nepriklausančiais joms pagal 
atitinkamą vaidmenį.
________________________________
1 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.

2 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su 
pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 
1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymuose nepateikiama jokių aiškių duomenų, kad reguliuotojo įsikišimas 
būtinas. Ypač saugumo srityje svarbu, kad bet koks reguliuotojo įsikišimas būtų pagrįstas 
aiškiu poveikio įvertinimu, o šiuo atveju akivaizdu, kad jo nėra. Vietoj to iš nacionalinių 
reguliavimo institucijų, kurios turi kompetenciją ir pajėgumus tik reguliuoti tinklų operatorių 
veiklą, tikimasi, kad jos reguliuos rinką, kurią sudaro daugiausia pramonės šakos, kurių jos 
visiškai nekontroliuoja (programinės ir techninės įrangos tiekėjai,  paslaugų internetu tiekėjai 
ir t. t.).

Pakeitimas 17
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Direktyvose turėtų būti paaiškinta, kad konkurencijos negalima paaukoti dėl investicijų, pvz., 
tam tikrą laikotarpį netaikant reguliavimo.
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Pakeitimas 18
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 2 punktas
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 tarptautines, 
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.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų numatyti apribojimus ne tik tuo atveju, kai tokie trikdžiai pastebimi, 
bet ir tuo atveju, kai manoma, kad 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.

Pakeitimas 19
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
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 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vykdytų savo įgaliojimus savarankiškai, 
nešališkai, skaidriai ir laiku. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, vykdydamos 
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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.

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2002/21/EB
4 straipsnio 1 dalis

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 
nustato tokių skundų nagrinėjimo laiko 
apribojimus.
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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 tada, 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.

Or. en

Pagrindimas

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

Siūlomas tekstas reikštų, kad laikinosios priemonės gali būti nustatytos dėl kitų priežasčių.
Tai nepageidautina.

Pakeitimas 21
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 4 punktas
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 

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 
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į bylos esmę ir kad veiktų veiksmingas 
apeliacijų mechanizmas.

į bylos esmę ir kad veiktų veiksmingas 
apeliacijų mechanizmas. Valstybės narės 
nustato tokių skundų nagrinėjimo laiko 
apribojimus ir užtikrina, kad procesas 
pernelyg neužsitęstų.

Or. en

Pagrindimas

Apeliacinių skundų nagrinėjimo procesai neretai gali būti labai ilgi ir užkirsti kelią greitam ir 
veiksmingam reguliavimo sprendimui.

Pakeitimas 22
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
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.



PE405.963v01-00 12/34 AM\722312LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas papildymas, susijęs su informacija dėl būsimo tinklų plėtojimo ir paslaugų raidos, 
būtų problematiškas, kadangi tokio pobūdžio informacijoje tikriausiai būtų pateikiama vidinė 
informacija. Tokiems reikalavimams taikomas slenkstis turėtų būti labai aukštas. Tokiu atveju 
neaišku, koks būtų tikslas ir nauda reikalauti, kad operatoriai pateiktų institucijoms tokią 
informaciją.

Pakeitimas 23
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
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 apribojimą. Būtina 
gerbti komercinį konfidencialumą, kaip 
nustatyta nacionaliniuose arba Bendrijos 
teisės aktuose.

Or. en
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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.  Turėtų būti aišku, kad būtina gerbti komercinį konfidencialumą.

Pakeitimas 24
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
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. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą, atsižvelgiant į 4 dalies a ir b 
punktuose nurodytas sąlygas, 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.

Dėl 4 dalies c punkte nurodytos sąlygos 
Komisija, nacionalinė reguliavimo 
institucija ir Institucija derasi norėdamos 
pasiekti susitarimą. Neradus abipusiai 
priimtino sprendimo, Komisija gali 
paskelbti sprendimą, jei Institucija tam 
pritaria paprasta balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Veto teisė dėl priemonių yra nauja galia ir ji yra iš aukščiau primestas sprendimas, atsietas 
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nuo realios patirties, ir ją reikėtų panaikinti. Pageidautina, kad sprendimas būtų pasiektas 
derybų būdu.  Tačiau siekiant suartėjimo turėtų būti įmanoma pareikšti veto bendru 
Institucijos ir Komisijos sprendimu. Balsuojant Institucijoje pakanka paprastos daugumos.

Pakeitimas 25
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
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 
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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Veto teisė dėl priemonių yra iš aukščiau primestas sprendimas, atsietas nuo realios patirties, 
ir ją reikėtų panaikinti.

Pakeitimas 26
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
7 straipsnio 8 dalis
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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.

Or. en

Pagrindimas

Veto teisė dėl priemonių yra iš aukščiau primestas sprendimas, atsietas nuo realios patirties, 
ir ją reikėtų panaikinti.

Pakeitimas 27
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
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 taikoma 7 straipsnio 3 
dalis.
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Or. en

Pakeitimas 28
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 4 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) taikydamos principą, pagal kurį 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų prieigą 
prie bet kokio teisėto turinio, galėtų jį 
platinti, taip pat galėtų naudoti teisėtą 
programinę įrangą ir (arba) rinktis 
paslaugas.

(g) taikydamos principą, pagal kurį 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų prieigą 
prie bet kokio teisėto turinio, galėtų jį 
platinti, taip pat galėtų naudoti teisėtą 
programinę įrangą ir (arba) rinktis 
paslaugas, kaip pagal sutartį sutaria 
teikėjas ir abonentas. Jokia šio principo 
nuostata ar šio principo paminėjimas arba 
nepaminėjimas bet kokioje sutartyje 
nereiškia, kad netaikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos 2001 m. gegužės 
22 d. direktyvos 2001/29/EB dėl autorių 
teisių ir gretutinių teisių informacinėje 
visuomenėje tam tikrų aspektų derinimo 
nuostatos1.
_______________________________
1 OL L 167, 2001 6 22, p. 10.

Or. en

Pakeitimas 29
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 8 punkto ea papunktis (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 4 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 4 dalis papildoma šiuo punktu:
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„ga) užtikrindamos elektroninių ryšių 
tinklus ir paslaugas teikiančių įmonių ir 
sektorių, susijusių su teisėto turinio 
apsauga ir skatinimu elektroninių ryšių 
tinkluose ir paslaugose, 
bendradarbiavimą.“

Or. fr

Pagrindimas

Elektroninių ryšių paslaugų operatorių bendradarbiavimas būtinas siekiant kovoti su 
išpuoliais prieš autorines teises, kurių skaičius tinkluose sparčiai didėja. Europos lygmeniu 
atsakingai institucijai turi būti suteikta užduotis koordinuoti šias pastangas.

Pakeitimas 30
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
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) užtikrinti, veiksmingą radijo dažnių 
naudojimą, įskaitant tai, kad būtų kuo 
geriau padalyti radijo dažniai, kai tai 
įmanoma; arba

Or. en

Pagrindimas

Spektro dalijimasis turėtų būti pasitelkiamas, kai jis techniškai pagrįstas ir veiksmingas, 
atsižvelgiant į prieštaringus reikalavimus.
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Pakeitimas 31
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 9a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Įtraukiamas šis punktas:
„(da) atsižvelgti į tarptautines ir 
regionines spektro organizacijas ir laikytis 
tarptautiniu mastu sutartų dažnio planų, 
arba“

Or. en

Pagrindimas

Europa turi laikytis tarptautinių dažnių planų (pvz., ITU Ženevos plano (GE-06)) siekiant 
išvengti nebūtino kišimosi ir neefektyvaus spektro švaistymo prie jos sienų.

Pakeitimas 32
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 1b punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies db punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Įterpiamas toks punktas:
„(db) būtų išsaugotas veiksmingas spektro 
naudojimas.“

Or. en

Pagrindimas

Europa turi laikytis tarptautinių dažnių planų (pvz., ITU Ženevos plano (GE-06)) siekiant 
išvengti nebūtino kišimosi ir neefektyvaus spektro švaistymo prie jos sienų.
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Pakeitimas 33
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

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 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, kaip nurodyta nacionalinėse dažnių 
paskirstymo lentelėse ir ITU radijo 
reglamentuose. Tačiau valstybės narės gali 
numatyti teikiamų elektroninių ryšių 
paslaugų rūšių proporcingus ir 
nediskriminuojančius apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

Taikant paslaugų neutralumą turėtų būti laikomasi ITU Radijo reglamentų, kuriuose 
nustatyta, kokios paslaugos gali būti teikiamos skirtingose juostose.

Pakeitimas 34
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
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 

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad elektroninių ryšių paslauga būtų 
teikiama specifinėje juostoje, grindžiami 
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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.

tuo, jog reikia užtikrinti, kad, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose,
pagal Bendrijos teisę būtų pasiektas 
bendrojo intereso tikslas, kaip antai 
užtikrinta gyvybės apsauga, skatinama 
socialinė, regioninė ir teritorinė sanglauda, 
išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo, vartotojų pasirinkimo 
alternatyvių ir naujų paslaugų, 
technologijos ir platformos požiūriu 
skatinimas arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų skatinama kultūrinė ir 
kalbų įvairovė bei žiniasklaidos 
pliuralizmas, įskaitant transliavimo 
paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Pasirinkimas tarp naujų paslaugų ir platformų yra svarbus reikalavimas Europos piliečiams 
ir į tai reikėtų tinkamai atsižvelgti. Valstybės narės turėtų nuspręsti dėl bendrojo intereso 
tikslų kriterijų.

Pakeitimas 35
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
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.

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 nacionalinės 
reguliavimo institucijos.
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Or. en

Pakeitimas 36
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 11 punktas
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. Taikant 
įgyvendinimo priemones Europos radijo 
ryšio biurui (ERO) gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė.

Or. en

Pagrindimas

Tarifų nustatymas numeriams turėtų likti valstybių narių kompetencija. Institucija neturėtų 
turėti kompetencijos numerių klausimu – ji turėtų priklausyti Europos radijo ryšio biurui 
(ERO).

Pakeitimas 37
Katalin Lévai

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus ar 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus ar 
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viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas imtųsi tinkamų techninių ir 
organizacinių priemonių teikiamų tinklų ir 
paslaugų saugumui užtikrinti. Atsižvelgiant 
į naujausius technikos laimėjimus, šiomis 
priemonėmis užtikrinamas saugumo lygis, 
atitinkantis atsiradusią riziką. Visų pirma 
imamasi priemonių siekiant užkirsti kelią 
su saugumu susijusiems incidentams arba 
sumažinti jų poveikį paslaugų gavėjams ir 
sujungtiems tinklams. 

viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas imtųsi tinkamų techninių ir 
organizacinių priemonių teikiamų tinklų ir 
paslaugų saugumui užtikrinti. Atsižvelgiant 
į naujausius technikos laimėjimus, šiomis 
priemonėmis užtikrinamas saugumo lygis, 
atitinkantis atsiradusią riziką. Visų pirma 
imamasi priemonių siekiant užkirsti kelią 
su saugumu susijusiems incidentams ir 
nepageidaujamo, žalingo ar neteisėto 
turinio platinimui arba sumažinti jų 
poveikį paslaugų gavėjams ir sujungtiems 
tinklams.

Or. en

Pagrindimas

Prievolė įmonėms, teikiančioms viešuosius ryšių tinklus ar viešai prieinamas elektroninių 
ryšių paslaugas, užtikrinti savo tinklų ir paslaugų saugumą turi būti platesnė, nei kelio 
užkirtimas su saugumu susijusiems incidentams ar jų poveikio paslaugų gavėjams ir 
sujungtiems tinklams sumažinimas. Ši prievolė taip pat turi apimti tai, kad įmonės pagal savo 
pajėgumus užtikrintų už nepageidaujamo, žalingo ir (arba) neteisėto turinio platinimo per jų 
tinklus prevenciją arba sumažinimą (tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į naujausias 
technologijas).

Pakeitimas 38
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Jeigu informacijos apie pažeidimą Jeigu informacijos apie pažeidimą 
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atskleidimas atitinka visuomenės interesą, 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
informuoti visuomenę.

atskleidimas atitinka visuomenės interesą, 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
informuoti visuomenę.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniai telekomunikacijų reguliuotojai paprastai neatsako už saugumo klausimus.
Institucija neturėtų turėti kompetencijos saugumo klausimais – ji turėtų priklausyti ENISA.
Reikalavimas pateikti ataskaitą kas tris mėnesius užkrautų per didelę biurokratinę naštą.

Pakeitimas 39
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies trečia 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.

Or. en

Pagrindimas

Tinklų ir informacijos saugumo sustiprinimas yra viena iš sričių, kuriose reikia daugiau 
veiksmų Bendrijos lygmeniu ir kuriose siūlomi pakeitimai tikrai galėtų duoti naudos.
Vienintelė problema šiuo aspektu susijusi su prievole teikti ataskaitas, kurią siūloma taikyti 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Ataskaitų teikimas kas tris mėnesius būtų per didelę 
naštą sukeliantis ir biurokratinis reikalavimas. Todėl siūloma, kad ataskaitos būtų teikiamos 
kasmet, o ne kas tris mėnesius.
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Pakeitimas 40
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13 a straipsnio 4 dalis

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
nuomonę, gali priimti tinkamas technines 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
suderinti 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas 
priemones, įskaitant priemones, 
apibrėžiančias reikalavimus, taikomus 
pranešimo aplinkybėms, formai ir 
procedūroms. 

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

Šios įgyvendinimo priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 22 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
procedūros ir tada, jei pramonės 
inicijuotos savireguliavimo iniciatyvos 
neužtikrino atitinkamo saugumo lygio 
vienos ar daugiau valstybių narių vidaus 
rinkoje. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Techninės įgyvendinimo priemonės turėtų būti įvestos tik jei savireguliavimo iniciatyvomis 
nebuvo užtikrintas tinkamas saugumo vidaus rinkoje lygis.
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Pakeitimas 41
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 4 dalies pirma 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 
ENISA 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.

Or. en

Pagrindimas

Institucija neturėtų turėti kompetencijos saugumo klausimais – ji turėtų priklausyti ENISA.

Pakeitimas 42
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13b straipsnis

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

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

(a) teiktų informaciją, reikalingą paslaugų 
ir tinklų saugumui įvertinti, įskaitant 
dokumentais pagrįstas saugumo politikos 
kryptis; taip pat

(a) teiktų informaciją, reikalingą paslaugų 
ir tinklų saugumui įvertinti, įskaitant 
dokumentais pagrįstas saugumo politikos 
kryptis; taip pat

(b) duotų nurodymus kvalifikuotai 
nepriklausomai institucijai atlikti saugumo 
auditą ir pateiktų šio audito rezultatus 
nacionalinei reguliavimo institucijai.

(b) duotų nurodymus kvalifikuotai 
nepriklausomai institucijai atlikti saugumo 
auditą ir pateiktų šio audito rezultatus 
nacionalinei reguliavimo institucijai.

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.

4. Šios nuostatos nepažeidžia šios 
direktyvos 3 straipsnio.

4. Šios nuostatos nepažeidžia šios 
direktyvos 3 straipsnio.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis nacionalinių reguliavimo institucijų neturi kompetencijos saugumo klausimais.

Pakeitimas 43
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13b straipsnio 2 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 
nacionalinės reguliavimo institucijos, jei 
reikia, turėtų įgaliojimą reikalauti, kad 
įmonės, teikiančios viešuosius ryšių tinklus 
arba viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas, teiktų informaciją, reikalingą 
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paslaugas: paslaugų ir tinklų saugumui įvertinti, 
įskaitant dokumentais pagrįstas saugumo 
politikos kryptis.

(a) teiktų informaciją, reikalingą paslaugų
ir tinklų saugumui įvertinti, įskaitant 
dokumentais pagrįstas saugumo politikos 
kryptis, ir taip pat
(b) duotų nurodymus kvalifikuotai 
nepriklausomai institucijai atlikti 
saugumo auditą ir pateiktų šio audito 
rezultatus nacionalinei reguliavimo 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas nacionalinių reguliuotojų galių užtikrinimas gali tapti per didele našta siekiant 
laikytis reikalavimų, o tai gali sulėtinti naujų technologijų kūrimą. Nacionaliniai 
reguliuotojai savo galiomis viešųjų ryšių tinklų ir viešai prieinamų elektroninių ryšio 
paslaugų atžvilgiu turėtų naudotis tik kai tai būtina.

Pakeitimas 44
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2002/21/EB
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE405.963v01-00 28/34 AM\722312LT.doc

LT

kad būtų įgyvendinami 8 straipsnyje 
išdėstyti tikslai.

išdėstyti tikslai.

Or. en

Pakeitimas 45
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2002/21/EB
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Institucija gali savo iniciatyva patarti 
Komisijai, ar turėtų būti priimta priemonė 
pagal 1 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 46
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
2 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2002/19/EB
9 straipsnio 5 dalis

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 
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nurodytas nuostatas.“

Or. en

Pakeitimas 47
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
2 straipsnio 8 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Daugelis nacionalinių reguliavimo institucijų neturi kompetencijos saugumo klausimais.

Pakeitimas 48
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
2 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/19/EB
13a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
nustato funkcinio atskyrimo įpareigojimą, 
ji praneša apie tai Komisijai. Pranešime 
nurodoma:
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Or. en

Pakeitimas 49
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2002/20/EB
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip pat vartojamos šios sąvokos: 2. Taip pat taikomos šios apibrėžtys:
bendrasis leidimas – pagal šią direktyvą 
valstybių narių sukurta teisinė sistema, 
pagal kurią užtikrinamos teisės teikti 
elektroninių ryšių tinklus ar paslaugas ir 
nustatomi sektoriui specifiniai 
įpareigojimai, kurie gali būti taikomi 
visiems ar tik tam tikros rūšies elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms.“

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

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

Or. en

Pakeitimas 50
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
Article 3 – point 2 a (new)
Direktyva 2002/20/EB
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 51
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
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 didelio žalingųjų trikdžių 
pavojaus, konkurencijos iškraipymų, arba

Or. en

Pakeitimas 52
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 6 dalis

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 už spektrą atsakingos
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.
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Or. en

Pagrindimas

Daugelis nacionalinių reguliavimo institucijų neturi kompetencijos spektro politikos srityje.

Pakeitimas 53
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/21/EB
6b 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, 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.

Tokiais atvejais siekiant užtikrinti optimalų 
spektro ir numeracijos išteklių 
panaudojimą, priemonėse nurodomas 
laikotarpis, per kurį RSPG 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 RSPG
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.
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Or. en

Pagrindimas

Institucija neturėtų turėti kompetencijos spektro politikos srityje, kuri toliau turėtų priklausyti 
Radijo spektro politikos grupei (RSPG).

Pakeitimas 54
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
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, 
kurioms bus išduotos individualios radijo 
dažnių arba numerių naudojimo teisės, 
atrankos priemonę. Priemonėje 
nurodomas laikotarpis, per kurį 
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nacionalinės reguliavimo institucijos 
išduoda tokias naudojimo teises. 
Priimdama šią priemonę, Komisija laikosi 
14a straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

ES lygiu atrankos teisėms suteikti tvarkai turėtų būti teikiami konkretūs teisėkūros pasiūlymai, 
o ne taikoma komitologijos procedūra.
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