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Pakeitimas 10
Emmanouil Angelakas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Todėl Komisija pateikė pirmines 
išvadas 2006 m. birželio 29 d. Komunikate 
Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui dėl ES elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo 
sistemos persvarstymo. Remiantis šiomis 
pirminėmis išvadomis, buvo 
suorganizuotos viešosios konsultacijos, per 
kurias buvo pareikšta nuomonė, kad 
reikia palikti dabartinį reguliavimo 
sistemos modelį. Pagal dabartinę sistemą 
įvedamos techninės pereinamojo pobūdžio 
korekcijos, skirtos užtikrinti, kad būtų 
visiškai pereita prie konkurencijos teisės, 
nes sistema ir toliau yra pereinamojo 
pobūdžio ir turėtų baigtis 2014 m., kada 
turėtų būti sukurta visiškai 
konkurencinga telekomunikacijų rinka. 
Šios direktyvos nuostatos galioja iki 
2014 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė reguliavimo sistema galiojo labai trumpai, bet jau pasiteisino. Per šią peržiūrą 
turėtų būti padarytos tam tikros techninės korekcijos, skirtos tik šiek tiek sureguliuoti 
dabartinę sistemą. Tam patartina įterpti nuostatą dėl galiojimo pabaigos, nes taip bus 
užtikrinta, kad sistema bus peržiūrima siekiant nustatyti, ar būtina pratęsti jos galiojimą po 
2014 m., iki kurių turi būti sukurta visiškai konkurencinga rinka.
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Pakeitimas 11
Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

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 12
Olle Schmidt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) ES elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemos tikslas – sukurti tvarią 
elektroninių ryšių „ekosistemą“, pagrįstą 
pasiūla ir paklausa: pirmoji – per 
veikiančias ir konkurencingas 
infrastruktūros ir paslaugų rinkas, antroji 
– dėl spartėjančios informacinės 
visuomenės plėtros.
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Or. en

Pagrindimas

Infrastruktūros konkurencija yra būtina sąlyga geram  ilgalaikiam telekomunikacijų rinkos 
veikimui, todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad tai yra vienas iš pagrindinių šio teisės akto tikslų.

Pakeitimas 13
Marian Zlotea

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3b 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 
asortimentą.

Or. en

Pakeitimas 14
Emmanouil Angelakas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Savo 2006 m. kovo 20 d. komunikate 
„Atotrūkio įdiegiant plačiajuostį ryšį 
mažinimas“ Komisija pripažino, kad 
Europoje yra teritorinė prieigos prie 
sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų 
atskirtis. Nepaisant plačiajuosčio ryšio 
bendro augimo, labiau nutolusiuose ir 
kaimo regionuose prieiga yra ribota, nes 
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dėl mažo gyventojų tankumo ir atokumo 
išauga kainos. Dažnai neužtenka 
komercinių paskatų investuoti į 
plačiajuosčio ryšio įdiegimą šiuose 
regionuose. Tačiau teigiamas dalykas yra 
tas, 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 pramonė politikos srityje. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 15
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16a 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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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 16
Jacques Toubon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Direktyvos nuostatos dėl spektro 
valdymo turėtų būti suderintos su 
tarptautinių ir regioninių institucijų, 
tvarkančių radijo-elektroninio 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. 

Or. fr

Pagrindimas

Kad spektro valdymas būtų veiksmingas, jis turi būti derinamas su platesnio masto 
tarptautinio suderinimo darbais, kuriuos atlieka ITU ir CEPT.
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Pakeitimas 17
Christel Schaldemose

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, suderinimas 
Bendrijos lygmeniu gali užtikrinti, kad 
spektro naudotojai galėtų pasinaudoti 
visais tarptautinės rinkos privalumais ir 
kad pasaulio mastu būtų galima ginti ES 
interesus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 18
Jacques Toubon

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 

(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 
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gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę. Išskyrus tuos 
atvejus, kai reikia užtikrinti gyvybės 
apsaugą, išimtys neturėtų būti išskirtinai 
naudojamos tam tikroms paslaugoms teikti; 
išimtys turėtų būti prioritetas, tačiau turėtų 
būti palikta kuo daugiau galimybių teikti 
kitas paslaugas ir naudoti kitas 
technologijas toje pačioje juostoje. Tam, 
kad leidimo turėtojas galėtų laisvai 
pasirinkti veiksmingiausias priemones 
teikti radijo dažniais teikiamų paslaugų 
turinį, leidime naudoti radijo dažnius 
turinys neturėtų būti reguliuojamas.

gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę. Išskyrus tuos 
atvejus, kai reikia užtikrinti gyvybės 
apsaugą, išimtys neturėtų būti išskirtinai 
naudojamos tam tikroms paslaugoms teikti; 
išimtys turėtų būti prioritetas, tačiau turėtų 
būti palikta kuo daugiau galimybių teikti 
kitas paslaugas ir naudoti kitas 
technologijas toje pačioje juostoje. 

Or. fr

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 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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 

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

įpareigojimus numeracijos srityje. Be to, 
siekiant valstybių narių piliečiams, 
įskaitant keliaujančius ir neįgalius paslaugų 
gavėjus, sudaryti sąlygas naudotis tam 
tikromis paslaugomis skambinti tais pačiais 
žinomais numeriais visose valstybėse 
narėse panašiomis kainomis, į Komisijos 
įgaliojimus priimti technines įgyvendinimo 
priemones taip pat turėtų būti įtrauktas, jei 
reikia, taikomų tarifų principas arba 
mechanizmas, taip pat įgaliojimas įvesti 
vieną bendrą europinį telefono kodą, kad 
vartotojams būtų patogu naudotis šiomis 
paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 20
Šarūnas Birutis

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 kokio
didelę įtaką rinkoje turinčio operatoriaus 
įsipareigojimo teikti prieigą prie 
elektroninių ryšių tinklo. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų galėti 
atskirais atvejais, kai infrastruktūros 
konkurencija yra nepakankama, 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 
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įmonėse elektroninių ryšių infrastruktūrą.  

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir funkcijų atskyrimo atveju, sprendimas liepti dalytis kanalais turi būti įvertintas pagal 
tai, kokį signalą apie investicijas jis duoda investuotojams į alternatyvias naujos kartos 
paslaugas. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsargios ir nežiūrėti 
paviršutiniškai į sąlygas, palankias tvarioms investicijoms į naujos kartos prieigos 
konkurenciją. 

Pakeitimas 21
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(31) Būtina didinti valstybių narių 
įgaliojimus priėjimo teisių turėtojų 
atžvilgiu tam, kad būtų užtikrinta, jog nauji 
tinklai bus diegiami ir plėtojami nekenkiant 
aplinkai ir nepriklausomai nuo bet kokių 
didelę įtaką rinkoje turinčio operatoriaus 
įsipareigojimo teikti prieigą prie 
elektroninių ryšių tinklo. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų galėti 
atskirais atvejais, kai reguliavimo sistema 
yra kliūtis infrastruktūros konkurencijai, 
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. 

Or. en
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Pakeitimas 22
Emmanouil Angelakas

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, t. t.), per 
kurią gali būti tiesiama elektroninių ryšių 
infrastruktūra, taip sukuriant vienodas 
sąlygas ir pagerinant alternatyvios 
infrastruktūros plėtojimo galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Naujos kartos paslaugos nebus teikiamos variniais laidais, kaip dabar; 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 23
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Kai reikia susitarti dėl bendrų 
saugumo reikalavimų, Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti technines 
įgyvendinimo priemones, skirtas tinkamam 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus 
rinkoje saugumo lygiui pasiekti. Institucija 
turėtų dalyvauti derinant atitinkamas 
technines ir organizacines saugumo 
priemones, teikdama ekspertų patarimus. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
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) Kai reikia susitarti dėl bendrų 
saugumo reikalavimų ir kai vienos ar 
daugiau valstybių narių vidaus rinkoje 
pačios pramonės savireguliavimo 
iniciatyvomis nebuvo užtikrintas 
pakankamas saugumas, Komisijai turėtų 
būti suteiktas įgaliojimas priimti technines 
įgyvendinimo priemones, skirtas tinkamam 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus 
rinkoje saugumo lygiui pasiekti. Kai 
manoma, kad būtinos techninės 
įgyvendinimo priemonės, nacionaliniu 
lygmeniu turi būti įdiegta išlaidų 
padengimo sistema. 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.

Or. en



PE406.047v01-00 14/70 AM\722944LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 24
Marian Zlotea

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Funkcinio atskyrimo, pagal kurį 
reikalaujama, kad vertikaliai integruotas 
operatorius steigtų verslo subjektus, kurių 
veikla yra atskirta, tikslas – užtikrinti, kad 
visiems teikėjams, įskaitant vertikaliai 
integruoto operatoriaus tiekimo skyrius, 
būtų tiekiami visiškai lygiaverčiai prieigos 
produktai. Funkcinis atskyrimas gali 
pagerinti konkurenciją keliose svarbiose 
rinkose, nes smarkiai sumažėja 
diskriminavimo paskatos, lengviau 
patikrinti, kaip vykdomi nediskriminavimo 
įpareigojimai, taip pat lengviau priversti 
šiuos įpareigojimus vykdyti. Išskirtiniais 
atvejais funkcinį atskyrimą galima 
pateisinti kaip priemonę padėčiai ištaisyti, 
kai vis nepavyksta išvengti diskriminavimo 
keliose atitinkamose rinkose ir kai mažai 
tikimasi arba visai nesitikima, kad per 
pagrįstą laikotarpį atsiras infrastruktūros 
konkurencija po to, kai buvo imtasi vienos 
ar daugiau priemonių padėčiai ištaisyti, 
kurios, kaip manoma, buvo tinkamos. 
Tačiau labai svarbu užtikrinti, kad įmonė, 
kuriai taikomas funkcinis atskyrimas, 
neprarastų paskatų investuoti į savo tinklą 
ir kad tai neturėtų galimo neigiamo 
poveikio vartotojų gerovei. Taikant 
funkcinį atskyrimą reikalaujama, kad būtų 
atliekamas suderintas skirtingų rinkų, 
susijusių su prieigos tinklu, tyrimas pagal 
Pagrindų direktyvos 16 straipsnyje 
nustatytą rinkos tyrimo procedūrą. 
Atlikdamos rinkos tyrimą ir išsamiai 
planuodamos priemonę padėčiai ištaisyti, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
ypač daug dėmesio skirti produktams, 

(43) Funkcinio atskyrimo, pagal kurį 
reikalaujama, kad vertikaliai integruotas 
operatorius steigtų verslo subjektus, kurių 
veikla yra atskirta, tikslas – užtikrinti, kad 
visiems teikėjams, įskaitant vertikaliai 
integruoto operatoriaus tiekimo skyrius, 
būtų tiekiami visiškai lygiaverčiai prieigos 
produktai. Funkcinis atskyrimas gali 
pagerinti konkurenciją keliose svarbiose 
rinkose, nes smarkiai sumažėja 
diskriminavimo paskatos, lengviau 
patikrinti, kaip vykdomi nediskriminavimo 
įpareigojimai, taip pat lengviau priversti 
šiuos įpareigojimus vykdyti. Išskirtiniais 
atvejais funkcinį atskyrimą galima 
pateisinti kaip priemonę padėčiai ištaisyti, 
kai tai padėtų išvengti diskriminavimo 
keliose atitinkamose rinkose ir kai mažai 
tikimasi arba visai nesitikima, kad per 
pagrįstą laikotarpį atsiras infrastruktūros 
konkurencija po to, kai buvo imtasi vienos 
ar daugiau priemonių padėčiai ištaisyti, 
kurios, kaip manoma, buvo tinkamos. 
Tačiau labai svarbu užtikrinti, kad įmonė, 
kuriai taikomas funkcinis atskyrimas, 
neprarastų paskatų investuoti į savo tinklą 
ir kad tai neturėtų galimo neigiamo 
poveikio vartotojų gerovei. Taikant 
funkcinį atskyrimą reikalaujama, kad būtų 
atliekamas suderintas skirtingų rinkų, 
susijusių su prieigos tinklu, tyrimas pagal 
Pagrindų direktyvos 16 straipsnyje 
nustatytą rinkos tyrimo procedūrą. 
Atlikdamos rinkos tyrimą ir išsamiai 
planuodamos priemonę padėčiai ištaisyti, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
ypač daug dėmesio skirti produktams, 
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kuriuos valdys atskiri verslo subjektai; taip 
pat turėtų būti atsižvelgiama į tinklo 
plėtojimo mastą ir technologinės pažangos 
laipsnį, nes šie veiksniai gali turėti įtakos 
fiksuotojo ryšio ir bevielių paslaugų 
pakeičiamumui. Tam, kad būtų išvengta 
konkurencijos iškraipymo vidaus rinkoje, 
funkcinio atskyrimo pasiūlymus turėtų iš 
anksto patvirtinti Komisija.

kuriuos valdys atskiri verslo subjektai; taip 
pat turėtų būti atsižvelgiama į tinklo 
plėtojimo mastą ir technologinės pažangos 
laipsnį, nes šie veiksniai gali turėti įtakos 
fiksuotojo ryšio ir bevielių paslaugų 
pakeičiamumui. Tam, kad būtų išvengta 
konkurencijos iškraipymo vidaus rinkoje, 
funkcinio atskyrimo pasiūlymus turėtų iš 
anksto patvirtinti Komisija.

Or. en

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 kokių nors 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 yra 
nepakankama, kad veiksmingai varžytų dominuojantį operatorių. 

Pakeitimas 25
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
43a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) Funkcinis atskyrimas nėra 
tinkamas reguliavimo sprendimas tose 
rinkose, kuriose yra konkurencija tarp 
infrastruktūrą naudojančių mažmeninių 
paslaugų teikėjų ir (arba) kuriose 
fiksuotojo ryšio telekomunikacijų 
paslaugų naudojama nedaug. Kadangi šis 
sprendimas – išskirtinis, būtina atlikti jo 
poveikio vertinimą, siekiant nustatyti, ar 
vertikalieji apribojimai nebus 
diskriminuojantys ir koks ekonominis 
veiksmingumas bus užtikrintas. Atliekant 
šį poveikio vertinimą būtina atsižvelgti ir į 
alternatyvios (mažiau reguliuojančios) 
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politikos poveikį; atlikus vertinimą jis 
pateikiamas Komisijai peržiūrėti.

Or. ro

Pakeitimas 26
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Pakeitimas 27
Jacques Toubon

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.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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 vienos 
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.

Or. en

Pakeitimas 29
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
60 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) Pirmiausia Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pagal Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje numatytu 

(60) Pirmiausia Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pagal Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje numatytu 
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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,

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.

Or. en

Pakeitimas 30
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
60a 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 
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bendradarbiavimas siekiant didinti teisinį 
turinį ir internete skelbiamo turinio 
apsaugą. Toks bendradarbiavimas galėtų 
vykti, pvz., platesniu mastu, 
nesusilpninant reguliavimo sistemos ir 
parengiant su suinteresuotais subjektais 
suderintus ir jų tarpusavio santykiams 
galiojančius elgesio kodeksus.  Tokių 
kodeksų įvedimas jau numatytas 
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 yra būtinas internete 
skelbiamo turinio, ypač Europos kultūros 
turinio, gerinimui ir informacinės 
visuomenės potencialo realizavimui.
1OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
2OL L 157, 2004 4 30, p. 45.
3OL L 281, 1995 11 23.

Or. fr

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje pabrėžiama, kad reikia skatinti kokybišką suinteresuotų 
subjektų tarpusavio bendradarbiavimą siekiant gerinti internete skelbiamą turinį ir realizuoti 
informacinės visuomenės potencialą. 
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Pakeitimas 31
Christel Schaldemose

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

1. Šioje direktyvoje nustatoma elektroninių 
ryšių paslaugų, elektroninių ryšių tinklų, 
susijusių įrenginių ir susijusių paslaugų 
suderinta reguliavimo sistema 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.

Or. en

Pagrindimas

Reikia tiksliau nustatyti, kad direktyvoje nustatomi tam tikri galinių įrenginių aspektai – tai 
sąlygų gauti paslaugas sudarymas neįgaliems galutinių paslaugų gavėjams.

Pakeitimas 32
Emmanouil Angelakas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) susiję įrenginiai – su elektroninių ryšių 
tinklu ir (arba) elektroninių ryšių paslauga 
susiję įrenginiai, kurie leidžia ir (arba) 
padeda teikti paslaugas per tą tinklą ir 

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

(arba) paslaugą arba turi tokio potencialo ir 
į kuriuos įtrauktos numerių ar adresų 
transliavimo sistemos, sąlyginės prieigos 
sistemos ir elektroninių programų vadovai, 
taip pat fizinė infrastruktūra, kaip antai 
takai, įskaitant kitos viešosios ir privačios 
infrastruktūros, tokios kaip vandentiekio, 
kanalizacijos, dujų ir elektros energijos 
tiekimo, vamzdžius, stiebai, gatvėse 
esančios skirstymo spintos ir pastatai;

Or. en

Pagrindimas

Nepakankamos galimybės naudotis tokia infrastruktūra kaip takai ir stiebai daugeliu atvejų 
gali būti viena iš likusių rimtų kliūčių telekomunikacijoms. Todėl prieiga turėtų būti suteikta, 
siekiant paremti trečiosios šalies infrastruktūros plėtrą. Tačiau tokiu atveju takais turėtų 
dalytis visi operatoriai – ir viešieji, ir privatūs. Naujos kartos paslaugos nebebus teikiamos 
variniais laidais, kaip dabar.

Pakeitimas 33
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
3 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nacionalinės konkurencijos 
institucijos, Komisija ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos netaiko sankcijų 
už pažeidimus, jei už tuos pažeidimus 
sankcijas pritaikė arba atmetė kita 
institucija, veikdama pagal savo 
kompetenciją ir jei tie pažeidimai susiję su 
tais pačiais faktais ir dalyku.

Or. en
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Pagrindimas

National competition authorities and the Commission have competence to investigate and 
sanction infringements against national or European competition law. National regulatory 
authorities are competent to foster competition regarding network deployment and provision 
of electronic communications services. Acting within the scope of their respective 
competences, those authorities may arrive at different decisions. 

To avoid this potential conflict authorities may impose penalties on facts that have been 
sanctioned or dismissed by another authority, provided they have acted in accordance with 
their competences and that the facts have the same object and subject. 

Pakeitimas 34
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 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. 

Or. en



AM\722944LT.doc 23/70 PE406.047v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

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

Pakeitimas 35
Jacques Toubon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a straipsnis
Nuoseklaus planuojamų sprendimų 

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 straispnį, Komisija ir kitų 
valstybių narių nacionalinės reguliavimo 
institucijos per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie šią planuojamą priemonę 
dienos tai nacionalinei reguliavimo 
institucijai pateikia savo pastabas. 
2. Jei ketinama nustatyti, iš dalies pakeisti 
arba panaikinti kitą įpareigojimą, nei kurį 
nors iš tų, kurie nustatyti Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 13a ir 
13b straipsniuose, Komisija gali per 
pirmiau nurodytą laiką pranešti tai 
nacionalinei reguliavimo institucijai ir 
Europos telekomunikacijų reguliuotojų 
institucijai (ETRI) apie priežastis, dėl 
kurių ji mano, kad planuojama priemonė 
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sudarys kliūčių vidaus rinkai, arba dėl 
kurių ji rimtai abejoja planuojamos 
priemonės suderinamumu su Bendrijos 
teise. Tokiu atveju planuojama priemonė 
atidedama 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 bendradarbiaudamos 
tarpusavyje, 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 
priimti motyvuotą nuomonę, 
rekomenduojančią priimti planuojamą 
priemonę ir patvirtinančią jos 
veiksmingumą, arba nurodyti, kad ji 
turėtų būti pakoreguota ir kaip 
konkrečiai. 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 
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 
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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 
bendradarbiaudamos tarpusavyje, 
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 
priimti motyvuotą nuomonę, 
rekomenduojančią priimti planuojamą 
priemonę ir patvirtinančią jos 
veiksmingumą, arba nurodyti, kad ji 
neturėtų būti vykdoma. Ši nuomonė 
skelbiama viešai.
Nacionalinė reguliavimo institucija gali 
planuojamą priemonę priimti tik 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 planuojamą 
priemonę iš dalies pakeičia arba 
panaikina. Jeigu planuojama priemonė iš 
dalies keičiama, nacionalinė reguliavimo 
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institucija pradeda viešą konsultaciją 
pagal 6 straipsnį ir vėl pateikia Komisijai 
iš dalies pakeistą planuojamą priemonę 
pagal 7 straipsnį. 

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 36
Jacques Toubon

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.

Or. fr

Pagrindimas

Vietoj „veto“ įvedamas 6a straipsnyje (naujas) nustatytas mechanizmas.
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Pakeitimas 37
Jacques Toubon

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 
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. fr

Pagrindimas

Vietoj „veto“ dėl priemonių įvedamas 6a straipsnyje (naujas) nustatytas mechanizmas.

Pakeitimas 38
Jacques Toubon

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 

Išbraukta.
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priimti sprendimą, kuriame reikalaujama, 
kad nacionalinė reguliavimo institucija 
per nurodytą terminą nustatytų specifinį 
įpareigojimą pagal Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 9–13 a 
straipsnius ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį. 
Priimdama tokį sprendimą Komisija 
siekia tų pačių politikos tikslų, 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. fr

Pagrindimas

Vietoj „veto“ dėl priemonių įvedamas 6a straipsnyje (naujas) nustatytas mechanizmas.

Pakeitimas 39
Zuzana Roithová

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 

Išbraukta.
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straipsnį. 
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

Siūloma nuostata suteikia Komisijai teisę įsakyti, kokius įpareigojimus turi nustatyti 
nacionalinė reguliavimo institucija. Tokiu atveju būtų prarasta atsakomybės pusiausvyra, nes 
nacionalinės reguliavimo institucijos vis tiek liktų visiškai atsakingos už jų nustatytus 
įpareigojimus (jei kiltų ginčas, kuris būtų nagrinėjamas teismo tvarka), nors ir negalėtų 
nustatyti jų turinio.

Pakeitimas 40
Jacques Toubon

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. 

Or. fr

Pagrindimas

Vietoj „veto“ dėl priemonių įvedamas -7a straipsnyje (naujas) nustatytas mechanizmas.
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Pakeitimas 41
Zuzana Roithová

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;

Or. en

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 įvestas. Be to, šis 
įterpinys, suponuojantis, kad konkurencija vienose srityse laikoma svarbesne nei konkurencija 
kitose srityse, kenkia siekiui sudaryti vienodas konkurencines sąlygas.

Pakeitimas 42
Olle Schmidt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) užtikrindamos, kad, atsižvelgiant į 
valstybės pagalbos taisykles, elektroninių 
ryšių sektoriuje, pirmiausia teikiant turinį, 
nebūtų konkurencijos iškraipymų ir 
ribojimo;
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Or. en

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 įvestas. Be to, šis 
įterpinys, suponuojantis, kad konkurencija vienose srityse laikoma svarbesne nei konkurencija 
kitose srityse, kenkia siekiui sudaryti vienodas konkurencines sąlygas.

Pakeitimas 43
Cristian Silviu Buşoi

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, pirmiausia teikiant turinį, 
nebūtų konkurencijos iškraipymų ir 
ribojimo; tačiau tose šalyse, kuriose 
fiksuotojo ryšio infrastruktūra 
nepakankamai išplėtota ir kuriose 
fiksuotojo ir plačiajuosčio ryšio paslaugų 
suteikiama nedaug, pirmenybė turėtų būti 
teikiama investicijų skatinimui, o ne 
konkurencijos stiprinimui. 

Or. ro

Pakeitimas 44
Marian Zlotea

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

Or. en

Pakeitimas 45
Jacques Toubon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

Elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis teikiamo teisėto turimo skatinimas ir apsauga turi 
būti įtraukta į nacionalinių reguliavimo institucijų funkcijas, siekiant padidinti teisėtai 
sukurto turinio konkurenciją Europos vartotojų labui. Bendradarbiavimu taip pat būtina 
skatinti savireguliavimą ir interesų konfliktų prevenciją.
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Pakeitimas 46
Jacques Toubon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gc) nustatydamos konsultavimosi su visų 
suinteresuotų subjektų, ypač vartotojų ir 
kitų tinkamų grupių, atstovais tvarką. 
Šioje tvarkoje nustatomi naudotojų, 
prieigos teikėjų ir turinio gamintojų ginčų 
sprendimo pagal nacionalinę teisę 
principai.

Or. fr

Pagrindimas

Elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis teikiamo teisėto turimo skatinimas ir apsauga turi 
būti įtraukta į nacionalinių reguliavimo institucijų funkcijas, siekiant padidinti teisėtai 
sukurto turinio konkurenciją Europos vartotojų labui ir skatinti savireguliavimą ir interesų 
konfliktų prevenciją.

Pakeitimas 47
Marian Zlotea

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 

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 
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remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais. 

remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais ir neiškreipdamos 
konkurencijos. 

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingam elektroninių ryšių paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymui 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 48
Marian Zlotea

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) užkirsti kelią konkurencijos 
iškreipimui,

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingam elektroninių ryšių paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymui 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.
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Pakeitimas 49
Jacques Toubon

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 
apribojimus. 

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 nacionaliniuose skirstymo 
tinkluose ir pagal ITU radijo transliavimo 
taisykles. Tačiau valstybės narės gali 
numatyti teikiamų elektroninių ryšių 
paslaugų rūšių proporcingus ir 
nediskriminuojančius apribojimus. 

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 50
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
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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 elektroninių ryšių paslauga būtų 
teikiama specifinėje juostoje, grindžiami 
tuo, jog reikia užtikrinti, kad pagal 
Bendrijos teisę būtų pasiektas pagal 
nacionalinę teisę nustatytas 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. 

Or. fr

Pagrindimas

Kiekvienoje valstybėje narėje bendrojo intereso tikslai turi būti interpretuojami laikantis 
subsidiarumo principo. 

Pakeitimas 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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 

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

neveiksmingo spektro panaudojimo, arba, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, būtų 
skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 
žiniasklaidos pliuralizmas arba radijo ir 
televizijos transliavimo paslaugų teikimas. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

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, įgyvendinimą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad teisė formuoti kultūros ir žiniasklaidos politiką liktų valstybėms narėms ir kad 
šiuo klausimu nacionaliniu lygmeniu būtų garantuotos teisinės apsaugos priemonės ir 
lankstumas.   
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Pakeitimas 53
Jacques Toubon

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

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. 

Or. fr

Pagrindimas

Ši sistema taikoma tik elektroninių ryšių paslaugoms, o ne visoms kitoms paslaugoms (orų 
prognozei, mokslinėms, karinėms, t. t.)

Pakeitimas 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 55
Jacques Toubon

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 
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. 

1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris 
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. 

Or. fr

Pagrindimas

Joks teisių persvarstymas neprivalomas, jei teisių galiojimas baigiasi anksčiau, nei baigiasi 
penkerių metų pereinamasis laikotarpis.

Pakeitimas 56
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 2 dalis
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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. Šis straipsnis netaikomas 
apribojimams, kuriuos valstybės narės 
įveda siekdamos kultūros ir žiniasklaidos 
politikos tikslų, pvz., kultūrų ir kalbų 
įvairovės ir žiniasklaidos pliuralizmo.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi valstybės narės pačios apibrėžia technologijų ir paslaugų neutralumo principų 
apimtį, pobūdį ir trukmę, siekdamos kultūros ir žiniasklaidos politikos tikslų, 9 straipsnyje 
numatyta persvarstymo procedūra nereikalinga. Be to, 2 dalis paini dviem požiūriais: dėl 
apribojimų persvarstymo ir dėl naudojimo teisių persvarstymo; pastarasis reglamentuotas 
Leidimų direktyvos 2straipsnyje.

Pakeitimas 57
Jacques Toubon

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, 

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 
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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. 

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. 

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 58
Jacques Toubon

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 su 
sąlyga, kad jos bus perduotos ar 
išnuomotos pagal nacionalines 
procedūras ir kad šis pasikeitimas 
nepakenks toje dažnių juostoje 
teikiamoms paslaugoms. 

Or. fr
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 59
Jacques Toubon

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 
jų veiksmingu naudojimu pagal IIa 
priede nustatytą procedūrą;

(-aa) užtikrinti, kad informacija apie 
radijo dažnių skirstymą, galimybę 
jais naudotis ir naudojimą pagal IIa 
priede nustatytą procedūrą būtų 
teikiama suderintai ir laiku;

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 

b) suderinti su šiomis teisėmis pateikiamas 
sąlygas,



AM\722944LT.doc 43/70 PE406.047v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

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

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

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

Šios įgyvendinimo priemonės 
neprieštarauja priemonėms, kurių 
imamasi Bendrijos ar nacionaliniu 
lygmeniu vadovaujantis Bendrijos teise, 
kad būtų pasiekti bendrus interesus 
išreiškiantys tikslai, ypač susijusieji 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 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies 
nuostatas Komisijai gali padėti 
Institucija pagal Reglamento 
[.../EB] 10 straipsnį. 

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. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindų direktyvoje Komisijai suteikiant Radijo spektro sprendimo įgyvendinimo 
įgaliojimus, į direktyvą reikia įterpti nuostatą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 
straipsnio 4 dalies nuostatą. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turi kompetenciją kultūros 
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ir žiniasklaidos politikos srityje, Komisija neturėtų nustatinėti, 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 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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 įvedimas, kad 
vartotojams būtų patogu naudotis šiomis 
paslaugomis. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė. 

Or. en

Pakeitimas 61
Emmanouil Angelakas

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

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

1. Kai viešoji arba privati įmonė pagal 
nacionalinius įstatymus turi teisę įrengti 
įrenginius valstybinės ar privačios 
nuosavybės vietose, virš tų vietų ar po 
jomis, arba gali pasinaudoti nuosavybės 
eksproprijavimo ar naudojimo tvarka, 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
laikydamosi proporcingumo principo,
nustato, kad tokie įrenginiai ar nuosavybė, 
kaip antai stiebai, antenos, takai ir šuliniai, 
būtų naudojami bendrai. 

Or. en

Pagrindimas

Naujos kartos paslaugos nebus teikiamos variniais laidais, kaip dabar; 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.

Pakeitimas 62
Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 63
Bill Newton Dunn

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pagal 1 dalį nacionalinių reguliavimo 
institucijų taikomos priemonės turi būti 
objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos; jų 
turi būti imamasi pagal Direktyvos 
2002/21/EB 7a straipsnio 4 dalyje 
nustatytą procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 64
Emmanouil Angelakas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 65
Bill Newton Dunn

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus imtųsi 
atitinkamų priemonių šių tinklų 
vientisumui užtikrinti, kad užtikrintų šiais 
tinklais teikiamų paslaugų 
nepertraukiamumą.  Valstybės narės 
užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos reguliariai konsultuotųsi su 
įmonėmis siekiant, kad būtų imtasi 
atitinkamų priemonių saugumui ar 
vientisumui užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 66
Bill Newton Dunn

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 

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamais 
atvejais įmonės, teikiančios viešuosius 
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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.  

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

Or. en

Pakeitimas 67
Bill Newton Dunn

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. 

Or. en

Pakeitimas 68
Bill Newton Dunn

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 

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

dalį gautų pranešimų ir įvykdytų veiksmų 
ataskaitą.  

Or. en

Pakeitimas 69
Christel Schaldemose

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

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 gali skatinti pažangiosios 
patirties sklaidą ir mainus tarp įmonių ir 
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. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 70
Bill Newton Dunn

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

Or. en

Pakeitimas 71
Bill Newton Dunn

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 72
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13b straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad kai 
Komisija priima technines įgyvendinimo 
priemones pagal 13a straipsnio 4 dalį, 
įmonėms, teikiančioms viešuosius ryšių 
tinklus ar viešai prieinamas elektroninių 
ryšių paslaugas, būtų taikoma išlaidų 
padengimo sistema.

Or. en

Pakeitimas 73
Marian Zlotea

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, 
įskaitant reguliavimo taikymą visoje 
Europoje teikiamoms paslaugoms, 
tokioms kaip pasaulinės telekomunikacijų 
paslaugos, ir naujoms paslaugoms, 
taikymas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 74
Cristian Silviu Buşoi

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, 
įskaitant reguliavimo taikymą visoje 
Europoje teikiamoms paslaugoms, 
tokioms kaip pasaulinės telekomunikacijų 
paslaugos, ir naujoms paslaugoms, 
taikymas;

Or. en

Pakeitimas 75
Christel Schaldemose

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;

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 76
Zuzana Roithová

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieiga – priėjimo prie įrenginių ir (arba) 
paslaugų suteikimas kitai įmonei 
apibrėžtomis sąlygomis išskirtiniu ar 
neišskirtiniu pagrindu elektroninių ryšių 
paslaugoms, informacinės visuomenės 
paslaugoms arba transliacijų turinio 
paslaugoms teikti. Ji apima inter alia: 
prieigą prie tinklo elementų ir susijusių 
įrenginių, kurie gali sujungti įrangą 
fiksuoto ir nefiksuoto ryšio priemonėmis 
(pirmiausia – tai prieiga prie vietos linijos 
ir prie įrenginių ir paslaugų, kurie yra 
būtini paslaugoms vietos linija teikti); 
prieigą prie fizinės infrastruktūros, 
įskaitant pastatus, takus ir stiebus; prieigą 
prie atitinkamų programinės įrangos 
sistemų, įskaitant veiklos palaikymo 
sistemas; prieigą prie numerių transliavimo 
ar lygiavertes funkcijas atliekančių 
sistemų; prieigą prie fiksuotojo ir judriojo 
ryšio tinklų, visų pirma tarptinklinio ryšio; 
prieigą prie sąlyginės prieigos sistemų 
skaitmeninės televizijos paslaugoms teikti; 
prieigą prie virtualaus tinklo paslaugų.

a) prieiga – priėjimo prie įrenginių ir (arba) 
paslaugų suteikimas kitai įmonei 
apibrėžtomis sąlygomis išskirtiniu ar 
neišskirtiniu pagrindu elektroninių ryšių 
paslaugoms teikti. Ji apima inter alia: 
prieigą prie tinklo elementų ir susijusių 
įrenginių, kurie gali sujungti įrangą 
fiksuoto ir nefiksuoto ryšio priemonėmis 
(pirmiausia – tai prieiga prie vietos linijos 
ir prie įrenginių ir paslaugų, kurie yra 
būtini paslaugoms vietos linija teikti); 
prieigą prie fizinės infrastruktūros, 
įskaitant pastatus, takus ir stiebus; prieigą 
prie atitinkamų programinės įrangos 
sistemų, įskaitant veiklos palaikymo 
sistemas; prieigą prie numerių transliavimo 
ar lygiavertes funkcijas atliekančių 
sistemų; prieigą prie fiksuotojo ir judriojo 
ryšio tinklų, visų pirma tarptinklinio ryšio; 
prieigą prie sąlyginės prieigos sistemų 
skaitmeninės televizijos paslaugoms teikti; 
prieigą prie virtualaus tinklo paslaugų.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl šio pasiūlymo gali susidaryti nepageidaujama padėtis, kai pvz., paštu prekiaujančios 
įmonės ar draudimo įmonių klientų aptarnavimo centrai galėtų prašyti preigos prie 
telekomunikacijų tinklų. Kaip ir mažmeniniai vartotojai, transliavimo paslaugų teikėjai jau 
turi naudos iš Universaliųjų paslaugų direktyvos 17 ir 31 straipsniuose nustatyto 
nediskriminavimo principo.  Komisija jau priėmė sprendimą iš savo rekomendacijos išbraukti 
18 rinką, aiškiai nurodydama, kad problemos šioje srityje jau pakankamai gerai 
sprendžiamos pagal nacionalinę konkurencijos teisę. 

Pakeitimas 77
Marian Zlotea

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) „vietinė linija“ – fizinė linija, 
jungianti abonento valdoje esantį tinklo 
galinį tašką su viešojo fiksuoto 
elektroninių ryšių tinklo pagrindiniu 
skirstomuoju stovu ar ekvivalentinėmis 
priemonėmis, jei jungtis techniškai 
įmanoma.

Or. en

Pakeitimas 78
Christel Schaldemose

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 
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naudą vartotojams bei konkretaus 
sujungimo bei prieigos pobūdį ir tipą, 
įskaitant kitokių jungties prie pagrindinės 
linijos variantų perspektyvumą;

Or. en

Pagrindimas

Infrastruktūros konkurencija, nors ir būdama pagrindiniu šio teisės akto tikslu, turi būti 
vertinama ir pagal naudą vartotojui. Konkurencija turėtų būti skatinama kiek įmanoma 
visuose, net pačiuose žemiausiuose, vertės grandinės lygmenyse.

Pakeitimas 79
Emmanouil Angelakas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

Funkcinis atskyrimas

Išbraukta.

1. Pagal 8 straipsnį, o ypač 8 straipsnio 3 
dalies antrą pastraipą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali nustatyti 
įpareigojimą vertikaliai integruotoms 
įmonėms, kad pastarosios skirtų visą su 
didmeniniu prieigos produktų teikimu 
susijusią veiklą vykdyti savarankiškai 
veikiantiems verslo skyriams. Toks verslo 
skyrius teiktų prieigos produktus ir 
paslaugas visoms įmonėms, įskaitant kitus 
kontroliuojančiosios bendrovės verslo 
skyrius, per tokius pačius terminus, 
tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant 
kainas ir paslaugų lygį, taip pat 
naudodamas tas pačias sistemas ir 
procesus. 
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2. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
nustato funkcinio atskyrimo įpareigojimą, 
ji pateikia Komisijai prašymą, į kurį 
įtraukia:
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; 
b) laukiamą tyrimo poveikį reguliavimo 
institucijai, įmonei ir įmonės paskatoms 
investuoti į tinklą, kitoms 
suinteresuotosioms šalims, pirmiausia 
įskaitant poveikį infrastruktūros 
konkurencijai ir bet kokį potencialų 
poveikį vartotojams;
c) siūlomas planuojamas priemones. 
3. Į planuojamas priemones įtraukiami šie 
aspektai:
a) tikslus atskyrimo pobūdis ir lygis, 
pirmiausia nurodant atskiro verslo 
subjekto statusą,
b) atskiro verslo subjekto turtas ir 
produktus bei paslaugas, kuriuos teiks šis 
subjektas,
c) valdymo tvarką siekiant užtikrinti 
atskiro verslo subjekto samdomų 
darbuotojų nepriklausomumą, taip pat 
atitinkamų paskatų struktūrą,
d) įpareigojimų laikymosi užtikrinimo 
taisykles,
e) veikimo procedūrų skaidrumo 
užtikrinimo taisykles, pirmiausia 
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suinteresuotųjų šalių atžvilgiu,
f) atitikties užtikrinimo stebėsenos 
programą, įskaitant metinės ataskaitos 
skelbimą. 
4. Vadovaudamasi Komisijos sprendimu 
dėl pagal 8 straipsnio 3 dalį priimtų 
planuojamų priemonių, nacionalinė 
reguliavimo institucija atlieka 
koordinuotą skirtingų su prieigos tinklu 
susijusių rinkų tyrimą pagal Direktyvos 
202/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nustatytą tvarką. Remdamasi 
šiuo įvertinimu, nacionalinė reguliavimo 
institucija skiria, palieka galioti, pakeičia 
ar panaikina įpareigojimus pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 6 ir 7 straipsnius. 
5. Įmonei, kuriai taikomas funkcinis 
atskyrimas, gali būti nustatyti bet kurie 9–
13 straipsniuose nurodyti įpareigojimai 
bet kurioje specifinėje rinkoje, jeigu pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 16 straipsnį buvo nustatyta, kad 
ji turi didelę įtaką toje rinkoje, arba 
nustatyti bet kurie kiti įpareigojimai, 
kuriuos nustatyti leido Komisija pagal 8 
straipsnio 3 dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu būtų nustatyta papildoma priemonė, nors jos būtinumas neįrodytas. Kai funkcijos 
bus atskirtos, atgal grįžti bus sunku; tai gali lemti naują prireigos tinklo monopolizaciją ir 
reguliavimas taptų nuolatinis. Atskyrimas trukdytų koordinuoti vertikaliai integruotos 
bendrovės investicinius sprendimus ir neigiamai paveiktų naujos kartos sparčiosios prieigos 
tinklų plėtrą.
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Pakeitimas 80
Zuzana Roithová

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

Funkcinis atskyrimas

Išbraukta.

1. Pagal 8 straipsnį, o ypač 8 straipsnio 3 
dalies antrą pastraipą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali nustatyti 
įpareigojimą vertikaliai integruotoms 
įmonėms, kad pastarosios skirtų visą su 
didmeniniu prieigos produktų teikimu 
susijusią veiklą vykdyti savarankiškai 
veikiantiems verslo skyriams. Toks verslo 
skyrius teiktų prieigos produktus ir 
paslaugas visoms įmonėms, įskaitant kitus 
kontroliuojančiosios bendrovės verslo 
skyrius, per tokius pačius terminus, 
tokiomis pačiomis sąlygomis, įskaitant 
kainas ir paslaugų lygį, taip pat 
naudodamas tas pačias sistemas ir 
procesus. 
2. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
nustato funkcinio atskyrimo įpareigojimą, 
ji pateikia Komisijai prašymą, į kurį 
įtraukia: 
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 
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pasikartojančių konkurencijos problemų 
ir (arba) rinkos nepakankamumo atvejų;  
b) laukiamą tyrimo poveikį reguliavimo 
institucijai, įmonei ir įmonės paskatoms 
investuoti į tinklą, kitoms 
suinteresuotosioms šalims, pirmiausia 
įskaitant poveikį infrastruktūros 
konkurencijai ir bet kokį potencialų 
poveikį vartotojams;
c) siūlomas planuojamas priemones. 
3. Į planuojamas priemones įtraukiami šie 
aspektai:
a) tikslus atskyrimo pobūdis ir lygis, 
pirmiausia nurodant atskiro verslo 
subjekto statusą,
b) atskiro verslo subjekto turtas ir 
produktus bei paslaugas, kuriuos teiks šis 
subjektas,
c) valdymo tvarką siekiant užtikrinti 
atskiro verslo subjekto samdomų 
darbuotojų nepriklausomumą, taip pat 
atitinkamų paskatų struktūrą,
d) įpareigojimų laikymosi užtikrinimo 
taisykles,
e) veikimo procedūrų skaidrumo 
užtikrinimo taisykles, pirmiausia 
suinteresuotųjų šalių atžvilgiu,
f) atitikties užtikrinimo stebėsenos 
programą, įskaitant metinės ataskaitos 
skelbimą. 
4. Vadovaudamasi Komisijos sprendimu 
dėl pagal 8 straipsnio 3 dalį priimtų 
planuojamų priemonių, nacionalinė 
reguliavimo institucija atlieka 
koordinuotą skirtingų su prieigos tinklu 
susijusių rinkų tyrimą pagal Direktyvos 
202/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nustatytą tvarką. Remdamasi 
šiuo įvertinimu, nacionalinė reguliavimo 
institucija skiria, palieka galioti, pakeičia 
ar panaikina įpareigojimus pagal 
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Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 6 ir 7 straipsnius. 
5. Įmonei, kuriai taikomas funkcinis 
atskyrimas, gali būti nustatyti bet kurie 9–
13 straipsniuose nurodyti įpareigojimai 
bet kurioje specifinėje rinkoje, jeigu pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 16 straipsnį buvo nustatyta, kad 
ji turi didelę įtaką toje rinkoje, arba 
nustatyti bet kurie kiti įpareigojimai, 
kuriuos nustatyti leido Komisija pagal 8 
straipsnio 3 dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu būtų nustatyta papildoma priemonė, nors jos būtinumas neįrodytas. Kai funkcijos 
bus atskirtos, atgal grįžti bus sunku; tai gali lemti naują prireigos tinklo monopolizaciją ir 
reguliavimas taptų nuolatinis. Atskyrimas trukdytų koordinuoti vertikaliai itengruotos 
bendrovės investicinius sprendimus ir neigiamai paveiktų najos kartos sparčiosios preigos 
tinklų plėtrą. Priemonės įvedimas ES reguliavimo sistemoje jau padidino investuojančių 
bendrovių nepasitikėjimą rinka.

Pakeitimas 81
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/19/EB
13a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 8 straipsnį, o ypač 8 straipsnio 3 
dalies antrą pastraipą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali nustatyti 
įpareigojimą vertikaliai integruotoms 
įmonėms, kad pastarosios skirtų visą su 
didmeniniu prieigos produktų teikimu 
susijusią veiklą vykdyti savarankiškai 
veikiantiems verslo skyriams.

1. Pagal 8 straipsnį, o ypač 8 straipsnio 3 
dalies antrą pastraipą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali nustatyti 
įpareigojimą – kaip išskirtinę reguliavimo 
priemonę – vertikaliai integruotoms 
įmonėms, kad pastarosios skirtų visą su 
didmeniniu prieigos produktų teikimu 
susijusią veiklą vykdyti savarankiškai 
veikiantiems verslo skyriams.
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Toks verslo skyrius teiktų prieigos 
produktus ir paslaugas visoms įmonėms, 
įskaitant kitus kontroliuojančiosios 
bendrovės verslo skyrius, per tokius pačius 
terminus, tokiomis pačiomis sąlygomis, 
įskaitant kainas ir paslaugų lygį, taip pat 
naudodamas tas pačias sistemas ir 
procesus. 

Toks verslo skyrius teiktų prieigos 
produktus ir paslaugas visoms įmonėms, 
įskaitant kitus kontroliuojančiosios 
bendrovės verslo skyrius, per tokius pačius 
terminus, tokiomis pačiomis sąlygomis, 
įskaitant kainas ir paslaugų lygį, taip pat 
naudodamas tas pačias sistemas ir 
procesus. 

Nacionalinė reguliavimo institucija 
nereikalauja funkcinio atskyrimo kaip 
reguliavimo sprendimo tose rinkose, 
kuriose yra konkurencija tarp 
infrastruktūrą naudojančių mažmeninių 
paslaugų teikėjų ir (arba) kuriose 
fiksuotojo ryšio telekomunikacijų 
paslaugų naudojama nedaug. 

Or. ro

Pakeitimas 82
Marian Zlotea

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 
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efektyviausias būdas tokioms problemoms 
spręsti; 

Or. en

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 kokių nors 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 yra 
nepakankama, kad veiksmingai varžytų dominuojantį operatorių. 

Pakeitimas 83
Marian Zlotea

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) laukiamą tyrimo poveikį reguliavimo 
institucijai, įmonei ir įmonės paskatoms 
investuoti į tinklą, kitoms 
suinteresuotosioms šalims, pirmiausia 
įskaitant poveikį infrastruktūros 
konkurencijai ir bet kokį potencialų 
poveikį vartotojams;

b) priemonės sąnaudų ir naudos analizę, 
įskaitant tikėtino poveikio reguliavimo 
institucijai, įmonei ir įmonės paskatoms 
investuoti į tinklą, kitoms 
suinteresuotosioms šalims, analizę
pirmiausia įskaitant poveikį infrastruktūros 
konkurencijai, investicijoms ir bet kokį 
potencialų poveikį vartotojams;

Or. en

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 kokių nors 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 yra 
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nepakankama, kad veiksmingai varžytų dominuojantį operatorių. 

Pakeitimas 84
Cristian Silviu Buşoi

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 
elektroninių ryšių paslaugos įregistravimu 
„pasauline telekomunikaciją paslauga“.
Pasaulinės telekomunikacijų paslaugos –
tvarkomų verslo duomenų ir balso 
paslaugos, kuriomis naudojasi 
tarptautinės įmonės, turinčios padalinių 
skirtingose šalyse, o dažnai ir skirtinguose 
žemynuose. Jos savo pobūdžiu yra 
tarpvalstybinės ir Europoje teikiamos 
visose Europos šalyse.

Or. en

Pakeitimas 85
Jacques Toubon

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 

Valstybės narės supaprastina radijo 
dažnių naudojimą, taikydamos bendrojo 
leidimo sistemą. Valstybės narės gali 
suteikti individualias naudojimo teises
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sąlygas į bendrąjį leidimą, išskyrus tuos 
atvejus, kai individualios naudojimo teises 
galima suteikti tam, kad:

tam, kad:

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 86
Jacques Toubon

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 
užtikrinti, kad ji turi būdų patikrinti, ar
kriterijai, pagal kuriuos buvo suteiktos 
individualios naudojimo teisės 
tebetaikomi ir tebevykdomi 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 atsižvelgta į 
būtinybę skirti pakankamai laiko 
investicijoms atsipirkti.

Or. fr
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 87
Cristian Silviu Buşoi

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 
teikimą. 

Or. en

Pakeitimas 88
Jacques Toubon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 89
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) suderinti I priede nurodytas bendrųjų 
leidimų išdavimo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 90
Jacques Toubon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra išdavimo teisių atrankos tvarka Išbraukta.
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 
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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 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
išduoda tokias naudojimo teises. 
Priimdama šią priemonę, Komisija laikosi 
14a straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 91
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto g papunktis
Direktyva 2002/20/EB
I priedo A dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. Atitiktis nacionalinėms priemonėms, 
įgyvendinančioms Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/29/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/48/EB.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvą 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje 
tam tikrų aspektų suderinimo valstybės narės gali taikyti apribojimus autorių teisių taikymui, 
jei tik jie neprieštarauja įprastiniam darbui ir kitiems dalykams ir nepagrįstai nekenkia teisės 
turėtojo teisėtiems interesams. 

Tai lėmė labai skirtingą autorių teisių apsaugos taisyklių taikymą ES; ši problema turėtų būti 
sprendžiama, bet tik ne iš dalies keičiant Leidimų direktyvą.  

Ji būtų daug veiksmingiau išspręsta „Interneto turinio“ konsultacijomis. 

Pakeitimas 92
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto g papunktis
Direktyva 2002/20/EB
I priedo A dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. Atitiktis nacionalinėms priemonėms, 
įgyvendinančioms Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/29/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/48/EB.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gali taikyti apribojimus autorių teisių taikymui, jei tik jie neprieštarauja 
įprastiniam darbui ir kitiems dalykams ir nepagrįstai nekenkia teisės turėtojo teisėtiems 
interesams. Tai lėmė labai skirtingą autorių teisių apsaugos taisyklių taikymą; ši problema 
turėtų būti sprendžiama, bet tik ne iš dalies keičiant Leidimų direktyvą.  Ši nuostata, kuria 
siūloma pildyti Leidimų direktyvą, įmonėms lemtų teisinį neaiškumą, nes ši koncepcija 
skirtingose valstybėse narėse skirtingai suprantama.  
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Pakeitimas 93
Marian Zlotea

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, kuriai 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.

Or. en

Pakeitimas 94
Jacques Toubon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti palikta laisvė pačioms spręsti, ar išsaugoti arba įvesti 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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