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Pakeitimas 24
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Ateities IP tinkluose paslaugos 
teikimas gali būti atskirtas nuo tinklo 
teikimo. Valstybės narės turėtų nustatyti 
tinkamiausias priemones, kurių turi būti 
imtasi, siekiant užtikrinti galimybę naudotis 
viešosiomis telefono ryšio paslaugomis, 
teikiamomis naudojantis viešaisiais ryšių
tinklais, ir galimybę nepertraukiamai 
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis katastrofiškais tinklo gedimo 
arba force majeure atvejais.

(17) Ateities IP tinkluose paslaugos 
teikimas gali būti atskirtas nuo tinklo 
teikimo. Valstybės narės turėtų nustatyti 
tinkamiausias priemones, kurių turi būti 
imtasi, siekiant užtikrinti galimybę naudotis 
viešosiomis telefono ryšio paslaugomis, 
teikiamomis naudojantis viešaisiais ryšių
tinklais, ir galimybę nepertraukiamai 
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis katastrofiškais tinklo gedimo 
arba force majeure atvejais, atsižvelgdamos 
į su šių paslaugų teikimu susijusius 
techninius sunkumus ir užtikrindamos, 
kad šios priemonės nebūtų papildoma na
šta ar kliūtis naujoviškų paslaugų ir 
taikomųjų sistemų plėtros požiūriu.

Or. en

Pagrindimas

Jei gali būti suklaidinti vartotojai ir aukštas apsaugos lygmuo yra pagrįstas (taip pat ir 
prieigos prie skubios pagalbos paslaugų požiūriu), viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų ir 
labai panašių į tradicines mažmenines telefono ryšio paslaugas pakaitinių paslaugų teikėjų
veikla turi būti toliau reguliuojama.

Paslaugų gavėjai nesitiki, kad paslaugų teikėjai, kurie neteikia tinklo, tradicinio telefono ry
šio paslaugų ar labai panašių į tradicines telefono ryšio paslaugas pakaitinių paslaugų, gali 
teikti skubios pagalbos paslaugas. Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad ši nuostata neigiamai 
nepaveiktų šių ypatingų paslaugų.

Pakeitimas 25
Astrid Lulling
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(19) Galutiniai paslaugų gavėjai turėtų gal
ėti paskambinti skubios pagalbos iškvietimo 
tarnyboms ir gauti jų teikiamas paslaugas 
naudodamiesi bet kokia telefono ryšio 
paslauga, skirta inicijuoti balso skambučius
naudojant numerį arba numerius, nurodytus 
nacionaliniame arba tarptautiniame telefono 
ryšio numeracijos plane. Skubios pagalbos i
škvietimo tarnybos turėtų galėti tvarkyti 
skambučius numeriu „112“ ir atsiliepti į
juos bent jau taip pat greitai ir veiksmingai 
kaip ir į skambučius kitais nacionaliniais 
skubios pagalbos iškvietimo telefono 
numeriais. Siekiant pagerinti Europos S
ąjungoje keliaujančių piliečių apsaugą ir 
saugumą, svarbu padidinti numerio „112“ 
žinomumą. Šiuo tikslu piliečiams turėtų būti 
suteikta visa informacija, kad numeris „112
“ gali būti naudojamas kaip vienas skubios 
pagalbos iškvietimo telefono numeris 
keliaujant bet kurioje valstybėje narėje, visų
pirma pateikiant informaciją tarptautiniuose 
autobusų terminaluose, traukinių stotyse, 
uostuose arba oro uostuose ir telefonų
abonentų kataloguose, taksofonų kabinose, 
abonentams skirtoje informacijoje ir 
pateikiant abonentui informaciją su sąskaita. 
Įpareigojimas teikti skambinančiojo vietos 
nustatymo duomenis turėtų būti sugrie
žtintas, kad būtų padidinta Europos S
ąjungos piliečių apsauga. Visų pirma 
operatoriai turėtų automatiškai pateikti 
skambinančiojo vietos nustatymo duomenis 
skubios pagalbos iškvietimo tarnyboms 
(angl. „push“ mode). Kad būtų galima 
reaguoti į technologijų pokyčius, taip pat 
ir lemiančius vis didesnį vietos nustatymo 
duomenų tikslumą, Komisija turėtų galėti 
priimti technines įgyvendinimo 
priemones, kad užtikrintų veiksmingą
numerio „112“ diegimą Bendrijoje 
Europos Sąjungos piliečių naudai.

(19) Galutiniai paslaugų gavėjai turėtų gal
ėti paskambinti skubios pagalbos iškvietimo 
tarnyboms ir gauti jų teikiamas paslaugas 
naudodamiesi bet kokia telefono ryšio 
paslauga, skirta inicijuoti ir gauti balso 
skambučius naudojant numerį arba 
numerius, nurodytus nacionaliniame arba 
tarptautiniame telefono ryšio numeracijos 
plane. Skubios pagalbos iškvietimo 
tarnybos turėtų galėti tvarkyti skambučius 
numeriu „112“ ir atsiliepti į juos bent jau 
taip pat greitai ir veiksmingai kaip ir į
skambučius kitais nacionaliniais skubios 
pagalbos iškvietimo telefono numeriais. 
Siekiant pagerinti Europos Sąjungoje 
keliaujančių piliečių apsaugą ir saugumą, 
svarbu padidinti numerio „112“ žinomumą. 
Šiuo tikslu piliečiams turėtų būti suteikta 
visa informacija, kad numeris „112“ gali b
ūti naudojamas kaip vienas skubios 
pagalbos iškvietimo telefono numeris 
keliaujant bet kurioje valstybėje narėje, visų
pirma pateikiant informaciją tarptautiniuose 
autobusų terminaluose, traukinių stotyse, 
uostuose arba oro uostuose ir telefonų
abonentų kataloguose, taksofonų kabinose, 
abonentams skirtoje informacijoje ir 
pateikiant abonentui informaciją su sąskaita. 
Įpareigojimas teikti skambinančiojo vietos 
nustatymo duomenis turėtų būti sugrie
žtintas, kad būtų padidinta Europos S
ąjungos piliečių apsauga. Visų pirma 
operatoriai turėtų automatiškai pateikti 
skambinančiojo vietos nustatymo duomenis 
skubios pagalbos iškvietimo tarnyboms 
(angl. „push“ mode). Tokiomis priemon
ėmis turėtų būti siekiama užtikrinti 
paslaugų gavėjų saugumą, tačiau jos 
neturi neteisingai apsunkinti paslaugų
gavėjų ar kliudyti paslaugų ir taikomųjų
sistemų evoliucijai ar plėtrai.

Or. en
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Pagrindimas

Grąžinant žodžius „ir gauti“ išaiškinama, kad šios nuostatos taikomos tik tam tikrų paslaugų
teikėjams, o ne naujiems ir tinklo paslaugų neteikiantiems paslaugų teikėjams, kurie neteikia 
tradicinių telefono ryšio paslaugų ar labai panašių į tradicines telefono ryšio paslaugas 
pakaitinių paslaugų, ir tais atvejais, kai paslaugų gavėjai nesitiki, kad bus suteikta prieiga 
prie skubios pagalbos paslaugų. 

Gerinant paslaugų gavėjų apsauga neturi būti kliudoma naujovėms ar neteisingai ir nepagr
įstai apsunkinami paslaugų teikėjai.

Pakeitimas 26
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(24) Televizijos programų transliavimas – 
2007 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų direktyvoje apibrėžta linijinė garso 
ir vaizdo žiniasklaidos paslauga, kurią teikia 
žiniasklaidos paslaugų teikėjas, skirta vienu 
metu žiūrėti programas pagal programų
tvarkaraštį; žiniasklaidos paslaugų teikėjas 
gali teikti kelis garso arba garso ir vaizdo 
programų tvarkaraščius (kanalus). Teisiniai 
privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimai gali būti taikomi, bet tik 
nurodyto žiniasklaidos paslaugų teikėjo 
teikiamiems nurodytiems transliavimo 
kanalams. Valstybės narės turėtų aiškiai 
pagrįsti privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimus savo nacionalinėje teisėje, kad 
užtikrintų, jog tokie įsipareigojimai būtų
skaidrūs, proporcingi ir deramai apibrėžti. 
Šiuo atžvilgiu privalomojo programų
siuntimo taisyklės turėtų būti parengtos 
taip, kad jos suteiktų pakankamai paskatų
veiksmingai investuoti į infrastruktūrą. 
Privalomojo programų siuntimo taisyklės 
turėtų būti reguliariai persvarstomos 
siekiant, kad jos neatsiliktų nuo technologij
ų ir rinkos raidos ir taip būtų užtikrinta, kad 
jos būtų nuolat proporcingos siekiamiems 
tikslams. Atsižvelgiant į sparčią
technologinių ir rinkos sąlygų kaitą, toks 
visapusiškas persvarstymas turėtų būti 
atliekamas ne rečiau kaip kartą per trejus 
metus ir tam reikėtų viešųjų konsultacijų su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis. Vienas 
arba daugiau transliavimo kanalų gali būti 
papildyti paslaugomis, pavyzdžiui, 
videoteksto paslauga, subtitravimo 
paslauga, garsiniu apibūdinimu arba gestų
kalba, kuriomis pagerinamos neįgalių
paslaugų gavėjų naudojimosi galimybės.

(24) Televizijos programų transliavimas – 
2007 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų direktyvoje apibrėžta linijinė garso 
ir vaizdo žiniasklaidos paslauga, kurią teikia 
žiniasklaidos paslaugų teikėjas, skirta vienu 
metu žiūrėti programas pagal programų
tvarkaraštį; žiniasklaidos paslaugų teikėjas 
gali teikti kelis garso arba garso ir vaizdo 
programų tvarkaraščius (kanalus). Teisiniai
privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimai gali būti taikomi, bet tik 
nurodyto žiniasklaidos paslaugų teikėjo 
teikiamiems nurodytiems transliavimo 
kanalams. Valstybės narės turėtų aiškiai 
pagrįsti privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimus savo nacionalinėje teisėje, kad 
užtikrintų, jog tokie įsipareigojimai būtų
skaidrūs, proporcingi ir deramai apibrėžti. 
Šiuo atžvilgiu privalomojo programų
siuntimo taisyklės turėtų būti parengtos 
taip, kad jos suteiktų pakankamai paskatų
veiksmingai investuoti į infrastruktūrą. 
Privalomojo programų siuntimo taisyklės 
turėtų būti reguliariai persvarstomos 
siekiant, kad jos neatsiliktų nuo technologij
ų ir rinkos raidos ir taip būtų užtikrinta, kad 
jos būtų nuolat proporcingos siekiamiems 
tikslams. Atsižvelgiant į sparčią
technologinių ir rinkos sąlygų kaitą, toks 
visapusiškas persvarstymas turėtų būti 
atliekamas ne rečiau kaip kartą 18 mėnesių
ir tam reikėtų viešųjų konsultacijų su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis. Vienas 
arba daugiau transliavimo kanalų gali būti 
papildyti paslaugomis, pavyzdžiui, 
videoteksto paslauga, subtitravimo 
paslauga, garsiniu apibūdinimu arba gestų
kalba, kuriomis pagerinamos neįgalių
paslaugų gavėjų naudojimosi galimybės.

Or. en

Pagrindimas
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Laidinio ryšio operatoriai daugelyje šalių vis dar turi daug privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimų. Jų darbas apsunkinamas dėl nenuoseklaus ir vis dar nevisiško šiuo metu 
galiojančio teisės akto įgyvendinimo. Komisijos pasiūlymui periodiškai persvarstyti visus 
valstybių narių privalomojo programų siuntimo įpareigojimus galima pritarti, tačiau 3 metų
laikotarpis yra per ilgas – persvarstymai turėtų vykti dažniau – kas 18 mėnesių.

Pakeitimas 27
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Nustatant išsamias su formatu ir 
procedūromis susijusias taisykles, taikomas 
pranešimui apie saugumo pažeidimus, turėt
ų būti tinkamai atsižvelgiama į pažeidimo 
aplinkybes, įskaitant tai, ar asmens 
duomenys buvo apsaugoti juos užšifruojant 
arba kitais būdais, veiksmingai ribojančiais 
su asmens tapatybe susijusio sukčiavimo 
arba kitokio netinkamo naudojimo galimyb
ę. Be to, tokiomis taisyklėmis ir proced
ūromis reikėtų atsižvelgti į teisėtus teis
ėsaugos institucijų interesus tais atvejais, 
kai ankstyvu atskleidimu galėtų būti 
nereikalingai trukdoma pažeidimo 
aplinkybių tyrimui.

(32) Nustatant išsamias su formatu ir 
procedūromis susijusias taisykles, taikomas 
pranešimui apie saugumo pažeidimus, turėt
ų būti tinkamai atsižvelgiama į pažeidimo 
aplinkybes, įskaitant tai, ar asmens 
duomenys buvo apsaugoti juos užšifruojant 
arba kitais būdais, veiksmingai ribojančiais 
su asmens tapatybe susijusio sukčiavimo 
arba kitokio netinkamo naudojimo galimyb
ę. Šios taisyklės ir procedūros neturėtų
kliudyti teisėsaugos institucijų vykdomam
pažeidimo aplinkybių tyrimui.

Or. en

Pagrindimas

Terminalų įranga yra silpniausia tinklo grandis, todėl ji turėtų būti gerai apsaugota, 
Galutiniai paslaugų gavėjai turėtų suvokti pavojus, susijusius su naršymu internete, 
programinės įrangos atsisiuntimu ir naudojimu ir duomenų laikmenų naudojimu. Galutiniai 
paslaugų gavėjai turėtų žinoti apie esamas grėsmes ir atitinkamai elgtis – kad būtų apsaugota 
jų terminalų įranga. Valstybės narės turėtų skatinti geresnį žinojimą apie šias problemas.

Pakeitimas 28
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Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Programinė įranga, slapta stebinti 
naudotojo veiksmus ir (arba) trukdanti 
naudotojo galinio įrenginio veikimui tre
čiosios šalies naudai (vadinamosios šnipin
ėjimo programos), kelia rimtą grėsmę
naudotojų privatumui. Reikia užtikrinti auk
štą ir vienodą naudotojų privataus 
gyvenimo apsaugos lygį nepriklausomai 
nuo to, ar nepageidaujamos šnipinėjimo 
programos yra parsisiunčiamos netyčia 
elektroninių ryšių tinklais, ar yra 
pristatomos ir slapta įdiegiamos į programin
ę įrangą, platinamą per kitus išorinius 
duomenų laikmenis, pavyzdžiui, 
kompaktinius diskus, tik skaitomos 
atminties kompaktinius diskus (CD-ROM), 
USB raktus.

(34) Programinė įranga, slapta stebinti 
naudotojo veiksmus ir (arba) trukdanti 
naudotojo galinio įrenginio veikimui tre
čiosios šalies naudai (vadinamosios šnipin
ėjimo programos), kelia rimtą grėsmę
naudotojų privatumui. Reikia užtikrinti auk
štą ir vienodą naudotojų privataus 
gyvenimo apsaugos lygį nepriklausomai 
nuo to, ar nepageidaujamos šnipinėjimo 
programos yra parsisiunčiamos netyčia 
elektroninių ryšių tinklais, ar yra 
pristatomos ir slapta įdiegiamos į programin
ę įrangą, platinamą per kitus išorinius 
duomenų laikmenis, pavyzdžiui, 
kompaktinius diskus, tik skaitomos 
atminties kompaktinius diskus (CD-ROM), 
USB raktus. Valstybės narės turėtų skatint
ų galutinius paslaugų gavėjus imtis 
reikiamų veiksmų ir apsaugoti savo 
terminalų įrangą nuo virusų ir šnipin
ėjimo programų.

Or. en

Pagrindimas

Toks pats kaip 4 pakeitimo.

Pakeitimas 29
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2002/22/EB
1 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šioje direktyvoje nustatomos galutinių
paslaugų gavėjų teisės ir atitinkami vie
šuosius elektroninių ryšių tinklus bei 
paslaugas teikiančių įmonių įpareigojimai. 
Siekiant užtikrinti universaliųjų paslaugų
teikimą atvirų ir konkurencinių rinkų
aplinkoje, šioje direktyvoje apibrėžiamas 
nustatytos kokybės paslaugų minimumas, 
kurį gali gauti visi galutiniai paslaugų gav
ėjai priimtinomis kainomis atsižvelgiant į
konkrečias nacionalines sąlygas ir nei
škraipant konkurencijos. Šioje direktyvoje 
taip pat nustatomi įpareigojimai teikti tam 
tikras privalomas paslaugas.

2. Šioje direktyvoje nustatomos galutinių
paslaugų gavėjų teisės ir atitinkami vie
šuosius elektroninių ryšių tinklus bei 
paslaugas teikiančių įmonių įpareigojimai. 
Siekiant užtikrinti universaliųjų paslaugų
teikimą atvirų ir konkurencinių rinkų
aplinkoje, šioje direktyvoje apibrėžiamas 
nustatytos kokybės paslaugų minimumas, 
kurį gali gauti visi galutiniai paslaugų gav
ėjai priimtinomis kainomis atsižvelgiant į
technologijas, konkrečias nacionalines s
ąlygas ir neiškraipant konkurencijos. Šioje 
direktyvoje taip pat nustatomi įpareigojimai 
teikti tam tikras privalomas paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva turi būti užtikrintas universaliųjų paslaugų teikimas ir tai, kad paslaugų teikėjai 
vykdytų savo įsipareigojimus dėl šio tikslo.

Pakeitimas 30
Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/22/EB
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visus pagr
įstus prašymus dėl prisijungimo fiksuotoje 
vietoje prie viešojo ryšių tinklo tenkintų
bent viena įmonė. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad visus pagr
įstus prašymus dėl prisijungimo fiksuotoje 
vietoje prie viešojo ryšių tinklo ar 
prisijungimo prie judriojo ryšio tinklo 
tenkintų bent viena įmonė.

Or. en
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Pakeitimas 31
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/22/EB
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikiamas prisijungimas turi duoti 
galimybę paremti balso, faksimilės ir 
duomenų perdavimą tokiu pajėgumu, kokio 
pakanka veiksmingai interneto prieigai atsi
žvelgiant į daugumos abonentų naudojamas 
technologijas ir technologines galimybes.

2. Teikiamas prisijungimas privalo duoti 
galimybę paremti balso, faksimilės ir 
duomenų perdavimą tokiu pajėgumu, kokio 
pakanka veiksmingai interneto prieigai atsi
žvelgiant į daugumos abonentų naudojamas 
technologijas ir technologines galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Toks pats kaip 6 pakeitimo.

Pakeitimas 32
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/22/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3. Valstybės narės užtikrina, kad visus pagr
įstus prašymus suteikti telefono ryšio 
paslaugą 1 dalyje nurodytu tinklo ryšiu, leid
žiančią inicijuoti ir gauti nacionalinius ir 
tarptautinius skambučius ir skambučius 
skubios pagalbos iškvietimo tarnyboms 
numeriu „112“, tenkintų bent viena įmonė.

3. Valstybės narės užtikrina, kad visus pagr
įstus prašymus suteikti telefono ryšio 
paslaugą 1 dalyje nurodytu tinklo ryšiu, leid
žiančią balso, faksimilės ir duomenų
perdavimą tokiu pajėgumu, kokio 
pakanka veiksmingai interneto prieigai 
atsižvelgiant į daugumos abonentų
naudojamas technologijas ir 
technologines galimybes, tenkintų bent 
viena įmonė.

Or. en

Pagrindimas

Toks pats kaip 6 pakeitimo.

Pakeitimas 33
Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/22/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad visus pagr
įstus prašymus suteikti telefono ryšio 
paslaugą 1 dalyje nurodytu tinklo ryšiu, leid
žiančią inicijuoti ir gauti nacionalinius ir 
tarptautinius skambučius ir skambučius 
skubios pagalbos iškvietimo tarnyboms 
numeriu „112“, tenkintų bent viena įmonė.

3. Valstybės narės užtikrina, kad visus pagr
įstus prašymus suteikti telefono ryšio ir 
duomenų perdavimo paslaugą 1 dalyje 
nurodytu tinklo ryšiu, leidžiančią inicijuoti 
ir gauti nacionalinius ir tarptautinius 
skambučius, duomenis ir skambučius 
skubios pagalbos iškvietimo tarnyboms 
numeriu „112“, tenkintų bent viena įmonė.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas ne tik telefono ryšio, bet ir duomenų perdavimo paslaugų teikimas.
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Pakeitimas 34
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2002/22/EB
18 ir 19 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 ir 19 straipsniai išbraukiami. 18 straipsnis išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Operatoriaus pasirinkimas ir jo išankstinis pasirinkimas yra svarbi priemonė siekiant 
įgyvendinti konkurenciją ir visiems vartotojams užtikrinti prieigą prie ryšių.

Pakeitimas 35
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad kai 
sutartys sudaromos tarp abonentų ir 
elektroninių ryšių paslaugas ir (arba) 
tinklus teikiančių įmonių, abonentai būtų
aiškiai prieš sudarant sutartį ir reguliariai 
po to informuojami apie jų prievoles 
laikytis autorių ir gretutinių teisių. Nepa
žeidžiant Direktyvos 2000/31/EB dėl 
elektroninės komercijos, tai apima ir 
įpareigojimą informuoti abonentus apie 
įprasčiausius pažeidimus ir jų teisines 
pasekmes.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Universaliųjų paslaugų direktyvos persvarstymas nėra teisėkūros veiksmas, kuris suteikia 
daugiausiai galimybių persvarstyti elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų įmonių
įsipareigojimus nustatančias taisykles. Siūlomas tekstas prieštarautų Elektroninės komercijos 
direktyvoje 2000/31/EB ir Direktyvoje 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių
informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo nustatytoms taisyklėms. Sąvoka „
įprasčiausi pažeidimai“ įmonėms sukurtų teisinių neaiškumų, nes ši sąvoka valstybėse narėse 
interpretuojama skirtingai. Būtų efektyviausia ir sveikintina, jei svarstymai dėl autorių teisių
ir gretutinių teisių apsaugos elektroninių ryšių tinklų srityje vyktų Europos Komisijos pasi
ūlymo dėl prijungties režimu platinamo turinio kontekste.

Pakeitimas 36
Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2002/22/EB
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai ir vartotojai pagal II 
priedo nuostatas gautų skaidrią, palyginam
ą, pakankamą ir naujausią informaciją apie 
kainas ir tarifus, taikomus už galimybę
gauti 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytas 
paslaugas ir naudojimąsi jomis, bei apie 
joms taikomas standartines sąlygas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai ir vartotojai pagal II 
priedo nuostatas gautų skaidrią, palyginam
ą, pakankamą ir naujausią informaciją apie 
kainas ir tarifus bei apie taikomas 
standartines sąlygas. Tokia informacija 
skelbiama lengvai prieinama forma.

Or. en

Pagrindimas

Telekomunikacijų paslaugų sektoriuje labai svarbus aspektas yra skaidrumas, todėl 
informacija turi būti skelbiama lengvai prieinama forma.
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Pakeitimas 37
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/22/EB
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi visų būtinų priemoni
ų, kad užtikrintų galimybę naudotis vie
šosiomis telefono ryšio paslaugomis, 
teikiamomis viešaisiais ryšių tinklais, 
katastrofiškais tinklo gedimo arba force 
majeure atvejais. Valstybės narės užtikrina, 
kad įmonės, teikiančios viešąsias telefono ry
šio paslaugas, imtųsi visų reikiamų priemoni
ų, kad būtų užtikrinta galimybė nenutr
ūkstamai naudotis skubios pagalbos i
škvietimo paslaugomis.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemoni
ų, kad užtikrintų, kad paslaugų teikėjai 
įvykdytų savo įsipareigojimus dėl 
universaliųjų paslaugų teikimo – užtikrint
ų galimybę naudotis viešosiomis telefono ry
šio paslaugomis, teikiamomis viešaisiais ryši
ų tinklais, katastrofiškais tinklo gedimo 
arba force majeure atvejais. Valstybės narės 
užtikrina, kad įmonės, teikiančios viešąsias 
telefono ryšio paslaugas, imtųsi visų
reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta 
galimybė nenutrūkstamai naudotis skubios 
pagalbos iškvietimo paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

Toks pats kaip 6 pakeitimo.

Pakeitimas 38
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2002/22/EB
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios nacionalinių ir (arba) tarptautini
ų skambučių inicijavimo paslaugą naudojant 
numerį arba numerius, nurodytus 
nacionaliniame arba tarptautiniame telefono 
ryšio numeracijos plane, suteiktų galimybę
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis.

2. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios nacionalinių ir (arba) tarptautini
ų skambučių inicijavimo ir gavimo paslaugą
naudojant numerį arba numerius, nurodytus 
nacionaliniame arba tarptautiniame telefono 
ryšio numeracijos plane, suteiktų galimybę
naudotis skubios pagalbos iškvietimo 
paslaugomis, atsižvelgdamos į technines 
galimybes tai įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Toks pats kaip 1 pakeitimo.

Pakeitimas 39
Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2002/22/EB
30 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant minimalaus sutarties 
laikotarpio, nacionalinės reguliavimo 
institucijos užtikrina, kad sutarties 
nutraukimo sąlygos ir procedūros 
neatgrasytų nuo paslaugų teikėjų keitimo. 

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos u
žtikrina, kad nustatytas minimalus sutarči
ų galiojimo laikas, sutarties nutraukimo s
ąlygos ir procedūros neatgrasytų nuo 
paslaugų teikėjų keitimo.

Or. en

Pakeitimas 40
Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2002/22/EB
30 straipsnio 6a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės užtikrina, kad 
abonentų ir elektroninio ryšio paslaugas 
teikiančių įmonių sutartyse nustatytas 
minimalus sutarčių galiojimo laikas nevir
šytų 12 mėnesių.

Or. en

Pakeitimas 41
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2002/22/EB
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo jurisdikcijoje esan
čioms įmonėms, teikiančioms elektroninių
ryšių tinklus radijo ir televizijos programų
transliavimo paskirstymui visuomenei, gali 
nustatyti pagrįstus privalomojo programų
siuntimo įpareigojimus teikti nustatytus 
radijo ir televizijos transliavimo kanalus bei 
prieinamumo paslaugas, jeigu didelė dalis 
tokių tinklų galutinių paslaugų gavėjų
naudojasi jais kaip pagrindine priemone 
radijo ir televizijos transliacijoms priimti. 
Tokius įpareigojimus galima nustatyti tik 
tais atvejais, kai jie yra būtini bendrojo 
intereso tikslams, kuriuos aiškiai ir konkre
čiai apibrėžia kiekviena valstybė narė savo 
nacionalinėje teisėje, pasiekti, ir jie turi būti 
proporcingi ir skaidrūs.

1. Valstybės narės savo jurisdikcijoje esan
čioms įmonėms, teikiančioms elektroninių
ryšių tinklus radijo ir televizijos programų
transliavimo paskirstymui visuomenei, gali 
nustatyti pagrįstus privalomojo programų
siuntimo įpareigojimus teikti nustatytus 
radijo ir televizijos transliavimo kanalus bei 
prieinamumo paslaugas, jeigu didelė dalis 
tokių tinklų galutinių paslaugų gavėjų
naudojasi jais kaip pagrindine priemone 
radijo ir televizijos transliacijoms priimti. 
Tokius įpareigojimus galima nustatyti tik 
tais atvejais, kai jie yra būtini bendrojo 
intereso tikslams, kuriuos aiškiai ir konkre
čiai apibrėžia kiekviena valstybė narė savo 
nacionalinėje teisėje, pasiekti, ir jie turi būti 
proporcingi ir skaidrūs.
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Valstybės narės persvarsto pirmoje 
pastraipoje nurodytus įpareigojimus ne v
ėliau kaip per vienerius metus nuo <keičian
čiojo teisės akto įgyvendinimo terminas>, i
šskyrus atvejus, kai valstybės narės atliko 
tokį persvarstymą per praėjusius dvejus 
metus.

Valstybės narės persvarsto pirmoje 
pastraipoje nurodytus įpareigojimus ne v
ėliau kaip per vienerius metus nuo <keičian
čiojo teisės akto įgyvendinimo terminas>.

Valstybės narės persvarsto privalomojo 
programų siuntimo įpareigojimus ne rečiau 
kaip kas trejus metus.

Valstybės narės persvarsto privalomojo 
programų siuntimo įpareigojimus ne rečiau 
kaip kas 18 mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

Toks pats kaip 3 pakeitimo.

Pakeitimas 42
Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punkto b papunktis
Direktyva 2002/22/EB
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės pateikia Komisijai ir 
Institucijai metinę priemonių, kurių buvo 
imtasi, ir pažangos gerinant sąveiką ir ne
įgalių galutinių paslaugų gavėjų naudojimąsi 
elektroninių ryšių paslaugomis ir galiniais 
įrenginiais bei prieigos prie jų ataskaitą.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai metinę
priemonių, kurių buvo imtasi, ir pažangos 
gerinant sąveiką ir neįgalių galutinių
paslaugų gavėjų naudojimąsi elektroninių ry
šių paslaugomis ir galiniais įrenginiais bei 
prieigos prie jų ataskaitą. Turi būti 
tinkamai atsižvelgta į Direktyvos 
2002/21/EB 8 straipsnyje nustatytus 
politikos tikslus ir reguliavimo principus.

Or. en

Pagrindimas
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Paslaugų gavėjams, įskaitant paslaugų gavėjus su negalia, vyresnio amžiaus paslaugų gav
ėjus ir paslaugų gavėjus, kurių socialinės reikmės yra ypatingos, turi būti užtikrinta did
žiausia nauda pasirinkimo, kainos ir kokybės požiūriu. 

Pakeitimas 43
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Saugumo pažeidimo atveju, dėl kurio 
atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinami, 
prarandami, pakeičiami, neteisėtai atskleid
žiami arba susipažįstama su teikiant vieš
ąsias ryšių paslaugas Bendrijoje 
perduodamais, saugomais arba kitaip 
tvarkomais asmens duomenimis, viešųjų
elektroninių ryšių paslaugų teikėjas 
nedelsdamas apie tokį pažeidimą praneša 
atitinkamam abonentui ir nacionalinei
reguliavimo institucijai. Pranešime 
abonentui bent aprašomas pažeidimo pob
ūdis ir rekomenduojamos priemonės šio pa
žeidimo galimam neigiamam poveikiui su
švelninti. Be to, pranešime nacionalinei 
reguliavimo institucijai aprašomi padariniai 
ir priemonės, kurių ėmėsi paslaugų teikėjas 
pažeidimui išaiškinti.

3. Sunkaus saugumo pažeidimo atveju, dėl 
kurio atsitiktinai, neteisėtai atskleidžiami 
arba susipažįstama su teikiant viešąsias 
elektronines ryšių paslaugas Bendrijoje 
perduodamais, saugomais arba kitaip 
tvarkomais asmens duomenimis, kurie 
techninėmis priemonėmis nebuvo 
padaryti neperskaitomais, ir įtariama, kad 
tai galėjo padaryti didelę žalą
abonentams, viešųjų elektroninių ryšių
paslaugų teikėjas, kurio abonentų
asmeniniai duomenys buvo atskleisti,
nedelsdamas apie tokį pažeidimą praneša 
atitinkamam abonentui ir valstybės narės, 
kurioje paslaugų teikėjas yra įsisteigęs,
reguliavimo institucijai. Pranešime 
abonentui bent aprašomas pažeidimo pob
ūdis ir rekomenduojamos priemonės šio pa
žeidimo galimam neigiamam poveikiui su
švelninti. Be to, pranešime nacionalinei 
reguliavimo institucijai aprašomi padariniai 
ir priemonės, kurių ėmėsi paslaugų teikėjas 
pažeidimui išaiškinti.

Or. en

Pagrindimas

Tinklo saugumas labai svarbus ir telekomunikacijų operatoriams, ir visai visuomenei.  Tinklo 
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operatoriai mano, kad saugumo ir privatumo klausimai yra patys svarbiausi siekiant u
žtikrinti tinkamą pasitikėjimo skaitmenine aplinką lygmenį. Tačiau pranešimai apie saugumo 
pažeidimus, dėl kurių paslaugų gavėjais prarado savo asmeninius duomenis arba jie atsidūrė
pavojuje, turi būti teikiami rimtais saugumo pažeidimo atvejais. Dėl pernelyg plataus šių
nuostatų taikymo gali nepagrįstai padaugėti problemų, kurias tinklo operatoriai turės nuolat 
spręsti, taip pat kitų pažeidimų, kadangi plačiai teikiama informacija apie saugumo ir 
vientisumo problemas skatins tolesnę nesąžiningą veiklą.

Pakeitimas 44
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytų priemonių įgyvendinimo 
nuoseklumą, Komisija, pasikonsultavusi su 
Europos elektroninių ryšių rinkos institucija 
(toliau − Institucija) ir Europos duomenų
apsaugos priežiūros pareigūnu, gali priimti 
technines įgyvendinimo priemones, 
susijusias su inter alia šiame straipsnyje 
nurodytiems informavimo ir pranešimo 
reikalavimams taikomomis aplinkybėmis, 
formatu ir tvarka.

4. Siekdama užtikrinti 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytų priemonių įgyvendinimo 
nuoseklumą, Komisija, pasikonsultavusi su 
Europos elektroninių ryšių rinkos institucija 
(toliau − Institucija), suinteresuotaisiais 
subjektais, Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnu ir visuomene, privalo
priimti technines įgyvendinimo priemones, 
susijusias su inter alia šiame straipsnyje 
nurodytiems informavimo ir pranešimo 
reikalavimams taikomomis aplinkybėmis, 
formatu ir tvarka. 

Or. en

Pagrindimas

Toks pats kaip 20 pakeitimo.

Pakeitimas 45
Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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II priedo 2 punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Standartiniai tarifai nurodant, kas
įtraukta į kiekvieną tarifo elementą (pvz., 
prieigos mokesčiai, visų rūšių mokesčiai už
naudojimąsi, priežiūros mokesčiai), 
įskaitant informaciją apie taikomas 
standartines nuolaidas ir specialias arba 
tikslines tarifų schemas. 

2.2 Standartiniai tarifai nurodant visą
sutartyje numatytos paslaugos kainą, kas 
įtraukta į kiekvieną tarifo elementą (pvz., 
prieigos mokesčiai, visų rūšių mokesčiai už
naudojimąsi, priežiūros mokesčiai), 
įskaitant informaciją apie taikomas 
standartines nuolaidas ir specialias arba
tikslines tarifų schemas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad vartotojai galėtų kontroliuoti savo išlaidas ir nebūtų klaidinami 
įsigijimo metu, turi būti aiškiai nurodyta visa sutartyje numatytų paslaugų kaina.


