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Pakeitimas 86
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Būtina, kad ex ante reguliavimo 
pareigos būtų taikomos tik tuo atveju, kai 
nėra veiksmingos konkurencijos, t. y. 
rinkose, kuriose viena ar daugiau įmonių 
turi didelę įtaką, ir kai valstybių narių ir 
Bendrijos konkurencijos teisėje numatytų 
teisių gynimo priemonių nepakanka 
problemai išspręsti. Todėl reikia, kad 
Komisija, remdamasi konkurencijos teisės 
principais, parengtų Bendrijos lygmens 
gaires nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms, kuriomis būtų galima 
vadovautis vertinant, ar konkrečioje 
rinkoje konkurencija veiksminga, taip pat 
vertinant, ar kuris nors subjektas rinkoje 
turi didelę įtaką. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų išnagrinėti, 
ar tam tikro produkto ar paslaugos rinka 
turi poveikį visoje ar dalyje atitinkamos 
valstybės narės teritorijos ar bendroje su 
ja besiribojančioje kaimyninių valstybių 
narių teritorijoje. Siekdamos vadovautis 
tikslia geografinės rinkos apibrėžtimi (tai 
užtikrintų, kad reguliavimas būtų 
grindžiamas tikrosiomis rinkos 
sąlygomis), nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų išnagrinėti, ar turėtų 
būti apibrėžtos geografinės rinkos, jeigu 
konkurencijos, ypač infrastruktūros 
konkurencijos, sąlygos konkrečios 
valstybės narės teritorijoje nėra vienodos. 
Veiksmingos konkurencijos analizėje 
turėtų būti išnagrinėta, ar rinka bus 
konkurencinga ateityje, ar konkurencija 
ir toliau bus neveiksminga. Šiose gairėse 
turėtų būti aptartas ir naujai 
besiformuojančių rinkų klausimas, 
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kuriose labiausia tikėtina, kad de facto 
rinkos lyderis turės didelę rinkos galią, bet 
jam neturėtų būti taikomos netinkamos 
pareigos. Todėl reguliuojant reikia 
atsižvelgti į tai, ar tinklai – praeities 
palikimas, ar nauji, ir nenustatyti 
nereikalingų administracinių 
įpareigojimų įmonėms, teikiančioms 
naujus prieigos tinklus ir paslaugas, 
kurių paklausa labai neapibrėžta ir 
reikalauja didelių investicijų. Komisija 
gaires turėtų nuolat persvarstyti ir 
užtikrinti, kad jos greitai besivystančioje 
rinkoje liktų aktualios. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, nustačiusios, kad 
tam tikra rinka tarptautinė, turės 
tarpusavyje bendradarbiauti.

Or. en

Pagrindimas

Silpnosios senųjų tinklų savybės įvairiose geografinėse vietovėse gali labai skirtis. 
Nagrinėdamos rinką, nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI) turėtų stengtis nustatyti 
kiekvienai geografinei vietovei būdingus ekonominius trūkumus.

Skirstant rinką pagal geografines vietoves, kuriose skirtinga konkurencija, būtų galima 
veiksmingai išspręsti dar nepanaudotų tinklų, pvz., naujos kartos tinklų (NKT), reguliavimo 
problemą. Pvz., šiuo atveju taikydamos minėtą principą NRI turėtų apsvarstyti, ar rinkoje 
dominuojantiems operatoriams taikyti įpareigojimus teikti didmeninę labai didelės spartos 
DSL (VDSL) prieigą tik tose vietovėse, kuriose išnagrinėjus rinką paaiškėjo, kad NKT 
grindžiamas paslaugas galima teikti tik per rinkoje dominuojančio operatoriaus 
infrastruktūrą, ir tik tada, kai operatoriams nepavyksta pasiekti komercinių susitarimų.
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Pakeitimas 87
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Būtina, kad ex ante reguliavimo 
pareigos būtų taikomos tik tuo atveju, kai 
nėra veiksmingos konkurencijos, t. y. 
rinkose, kuriose viena ar daugiau įmonių 
turi didelę įtaką, ir kai valstybių narių ir 
Bendrijos konkurencijos teisėje numatytų 
teisių gynimo priemonių nepakanka 
problemai išspręsti. Todėl reikia, kad 
Komisija, remdamasi konkurencijos teisės 
principais, parengtų Bendrijos lygmens 
gaires nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms, kuriomis būtų galima 
vadovautis vertinant, ar konkrečioje 
rinkoje konkurencija veiksminga, taip pat 
vertinant, ar kuris nors subjektas rinkoje 
turi didelę įtaką. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų išnagrinėti, 
ar tam tikro produkto ar paslaugos rinka 
turi poveikį visoje ar dalyje atitinkamos 
valstybės narės teritorijos, ar bendrai su ja 
besiribojančioje kaimyninių valstybių 
narių teritorijoje. Siekdamos vadovautis 
tikslia geografinės rinkos apibrėžtimi (tai 
užtikrintų, kad reguliavimas būtų 
grindžiamas tikrosiomis rinkos 
sąlygomis), nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų išnagrinėti, ar turėtų 
būti apibrėžtos geografinės rinkos, jeigu 
konkurencijos, ypač infrastruktūros 
konkurencijos, sąlygos konkrečios 
valstybės narės teritorijoje nėra vienodos. 
Veiksmingos konkurencijos analizėje 
turėtų būti išnagrinėta, ar rinka bus 
konkurencinga ateityje, ar konkurencija 
ir toliau bus neveiksminga. Šiose gairėse 
turėtų būti aptartas ir naujai 
besiformuojančių rinkų klausimas, 
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kuriose labiausia tikėtina, kad de facto 
rinkos lyderis turės didelę rinkos galią, bet 
jam neturėtų būti taikomos netinkamos 
pareigos. Todėl reguliuojant reikia 
atsižvelgti į tai, ar tinklai – praeities 
palikimas, ar nauji, ir nenustatyti 
nereikalingų administracinių 
įpareigojimų įmonėms, teikiančioms 
naujus prieigos tinklus ir paslaugas, 
kurių paklausa labai neapibrėžta ir 
reikalauja didelių investicijų. Komisija 
gaires turėtų nuolat persvarstyti ir 
užtikrinti, kad jos greitai besivystančioje 
rinkoje liktų aktualios. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, nustačiusios, kad 
tam tikra rinka tarptautinė, turės 
tarpusavyje bendradarbiauti.

Or. en

Pagrindimas

Silpnosios senųjų tinklų savybės įvairiose geografinėse vietovėse gali labai skirtis. 
Nagrinėdamos rinką, nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI) turėtų stengtis nustatyti 
kiekvienai geografinei vietovei būdingus ekonominius trūkumus.

Skirstant rinką pagal geografines vietoves, kuriose skirtinga konkurencija, būtų galima 
veiksmingai išspręsti dar nepanaudotų tinklų, pvz., naujos kartos tinklų (NKT) reguliavimo 
problemą. Pvz., šiuo atveju taikydamos minėtą principą NRI turėtų apsvarstyti, ar rinkoje 
dominuojantiems operatoriams taikyti įpareigojimus teikti didmeninę labai didelės spartos 
DSL (VDSL) prieigą tik tose vietovėse, kuriose išnagrinėjus rinką paaiškėjo, kad NKT 
grindžiamas paslaugas galima teikti tik per rinkoje dominuojančio operatoriaus 
infrastruktūrą ir tik tada, kai operatoriams nepavyksta pasiekti komercinių susitarimų.
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Pakeitimas 88
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Direktyvose įtvirtinto atskirų sektorių 
ex-ante reguliavimo reikia siekiant nuo 
buvusių elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų monopolinių rinkų pereiti prie 
konkurencijos. Vos tik rinkose įsivyraus 
konkurencija, ex-ante reguliavimas turėtų 
būti nutrauktas ir įsigalioti Bendrijos ir 
valstybių narių konkurencijos teisė. 
Didėjant Europos elektroninių ryšių rinkų 
konkurencijos dinamikai, žymiai 
sumažėja galima atskirų sektorių kainų ir 
prieigos ex-ante reguliavimo nauda. 
Konkurencija elektroninių ryšių rinkose 
pastaraisiais metais vystėsi labai 
dinamiškai ir numatoma, kad ateityje 
vystysis dar labiau. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų sklandžiai pereinama prie Bendrijos 
ir valstybių narių konkurencijos teisės 
taikymo, šioje direktyvoje įtvirtintos 
atskirų sektorių ex-ante reguliavimo 
nuostatos turėtų tam tikru nustatytu laiku 
netekti galios, nebent Komisija įrodytų, 
kad ex-ante reguliavimą tikslinga taikyti 
ir praėjus tai datai.

Or. de

Pagrindimas

Ex-ante reguliavimo koncepcija sukurta kaip pereinamasis sprendimas. Vis dėlto laipsniško 
perėjimo nuo atskirų sektorių reguliavimo prie bendrosios konkurencijos teisės principas 
direktyvose konkrečiai nepaminėtas. Turi būti numatytas teisiškai privalomas senosios 
sistemos atsisakymo būdas siekiant apibrėžti, kaip bus panaikinamas reguliavimas ir 
pereinama prie bendrosios konkurencijos teisės. Tai geriausiai galima padaryti įtraukus 
pereinamąją išlygą, kurioje prireikus būtų numatyta reguliavimą pratęsti.
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Pakeitimas 89
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Direktyvose įtvirtinto atskirų sektorių 
ex-ante reguliavimo reikia siekiant nuo 
buvusių elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų monopolinių rinkų pereiti prie 
konkurencijos. Vos tik rinkose įsivyraus 
konkurencija, ex-ante reguliavimas turėtų 
būti nutrauktas ir įsigalioti Bendrijos ir 
valstybių narių konkurencijos teisė. 
Didėjant Europos elektroninių ryšių rinkų 
konkurencijos dinamikai, žymiai 
sumažėja galima atskirų sektorių kainų ir 
prieigos ex-ante reguliavimo nauda. 
Konkurencija elektroninių ryšių rinkose 
pastaraisiais metais vystėsi labai 
dinamiškai ir numatoma, kad ateityje 
vystysis dar labiau. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų laiku pereinama prie Bendrijos ir 
valstybių narių konkurencijos teisės 
taikymo, šioje sistemoje įtvirtintos atskirų 
sektorių ex-ante reguliavimo nuostatos 
turėtų netekti galios pasibaigus BERT 
įgaliojimams, nebent Komisija įrodytų, 
kad ex-ante reguliavimą tikslinga taikyti 
ir praėjus tai datai.

Or. en

Pagrindimas

Ex-ante reguliavimo koncepcija sukurta kaip pereinamasis sprendimas. Pagrindų direktyvoje 
turi būti numatytas teisiškai privalomas senosios sistemos atsisakymo būdas siekiant ir toliau 
mažinti reguliavimą ir pereiti prie bendrosios konkurencijos teisės. Tai geriausiai galima 
padaryti įtraukus laikino galiojimo išlygą, kurioje prireikus būtų numatyta reguliavimą 
pratęsti (ji turėtų būti parengta pasitelkiant tarptautinio tarptinklinio ryšio reglamentą).
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Pakeitimas 90
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Direktyvose įtvirtinto atskirų sektorių 
ex-ante reguliavimo reikia siekiant nuo 
buvusių elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų monopolinių rinkų pereiti prie 
konkurencijos. Vos tik rinkose įsivyraus 
konkurencija, ex-ante reguliavimas turėtų 
būti nutrauktas ir įsigalioti Bendrijos ir 
valstybių narių konkurencijos teisė. 
Didėjant Europos elektroninių ryšių rinkų 
konkurencijos dinamikai, žymiai 
sumažėja galima atskirų sektorių kainų ir 
prieigos ex-ante reguliavimo nauda. 
Siekiant užtikrinti, kad būtų laiku 
pereinama prie Bendrijos ir valstybių 
narių konkurencijos teisės taikymo, šioje 
sistemoje įtvirtintos atskirų sektorių ex-
ante reguliavimo nuostatos turėtų tam 
tikru nustatytu laiku netekti galios, nebent 
Komisija įrodytų, kad ex-ante reguliavimą 
tikslinga taikyti ir praėjus tai datai.

Or. en

Pagrindimas

Ex-ante reguliavimo koncepcija sukurta kaip pereinamasis sprendimas. Vis dėlto laipsniško 
perėjimo nuo atskirų sektorių reguliavimo prie bendrosios konkurencijos teisės principas 
direktyvose konkrečiai nepaminėtas. Todėl pagrindų direktyvoje turi būti numatytas teisiškai 
privalomas senosios sistemos atsisakymo būdas siekiant ir toliau mažinti reguliavimą ir 
pereiti prie bendrosios konkurencijos teisės.
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Pakeitimas 91
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Dabartinėje pagrindų direktyvoje 
numatytos techninės pereinamojo 
pobūdžio pataisos, kad būtų užtikrintas 
visiškas perėjimas prie konkurencijos 
teisės. Todėl ne vėliau kaip praėjus 
penkeriems metams nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo reikia ją persvarstyti ir 
nustatyti, ar ji dar reikalinga.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimas nuo pat pradžių buvo numatytas kaip laikino pobūdžio priemonė ir rinkoje 
vystantis konkurencijai turėtų būti atšauktas. Todėl norint pagaliau pasiekti politinį tikslą –
laipsniškai panaikinti reguliavimą, reikia numatyti persvarstymo išlygą. Prireikus Komisija, 
remdamasi ataskaita, kuri bus paskelbta prieš persvarstymo datą, Parlamentui ir Tarybai 
teiks pasiūlymą dėl reguliavimo pratęsimo konkrečiose srityse.

Pakeitimas 92
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Todėl ES elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų reguliavimo sistema turėtų būti 
reformuota tam, kad sugriežtinant 
pagrindinėse rinkose didelę rinkos įtaką 
turinčių operatorių reguliavimo 
mechanizmą Bendrijos lygmeniu būtų 
sukurta elektroninių ryšių vidaus rinka. 
Šiam procesui paspartinti [data] Europos 

(3) Todėl ES elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų reguliavimo sistema turėtų būti 
reformuota tam, kad sugriežtinant 
pagrindinėse rinkose didelę rinkos įtaką 
turinčių operatorių reguliavimo 
mechanizmą Bendrijos lygmeniu būtų 
sukurta elektroninių ryšių vidaus rinka. 
Atliekant reformą taip pat reikia sudaryti 
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Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 
[.../.../EB] įsteigiama Europos 
elektroninių ryšių rinkos institucija 
(toliau – Institucija). Atliekant reformą 
taip pat reikia sudaryti veiksmingo spektro 
valdymo strategiją tam, kad būtų sukurta 
bendra Europos informacijos erdvė ir 
sustiprintos neįgaliems paslaugų gavėjams 
skirtos nuostatos siekiant sukurti įtraukiąją 
informacinę visuomenę.

veiksmingo spektro valdymo strategiją 
tam, kad būtų sukurta bendra Europos 
informacijos erdvė ir sustiprintos 
neįgaliems paslaugų gavėjams skirtos 
nuostatos siekiant sukurti įtraukiąją 
informacinę visuomenę.

Or. en

Pagrindimas

Institucijos (EERRI) steigimas – nereikalinga finansinė našta ES valstybėms narėms:

- būtų sukurtas papildomas biurokratijos sluoksnis;

- galia ir sprendimų priėmimas būtų perkelti į Bendrijos lygmenį sukuriant teisinį ir 
verslo neapibrėžtumą;

- neaiškus jos vaidmuo, funkcijos, valdymas, įgaliojimai ir sąveika su Komisija ir NRI;

- ji apsaugotų Komisiją nuo teisminės kontrolės procedūrų; ir

- Europoje veiksmingi forumai politikos ir spektro klausimais yra dabartinė Europos 
reguliuotojų grupė (ERG) ir Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija 
(EPTK). 

Pakeitimas 93
Gunnar Hökmark, 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“, kuri būtų 
grindžiama pasiūla ir paklausa: pasiūla, 
kurią sukuria veiksminga ir 
konkurencinga infrastruktūra ir paslaugų 
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rinkos, ir paklausa, kuri atsiranda vis 
spartesnio informacinės visuomenės 
vystymosi dėka.

Or. en

Pagrindimas

Konkuravimas infrastruktūra yra būtina ilgalaikės, gerai veikiančios telekomunikacijų rinkos 
sąlyga ir vienas pagrindinių šios reguliavimo sistemos tikslų.

Pakeitimas 94
Erika Mann

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“, kuri būtų 
grindžiama veiksmingomis, 
konkurencingomis produktų ir paslaugų 
rinkomis ir veiksminga alternatyvių 
elektroninių ryšių prieigos tinklų 
konkurencija siekiant didinti 
informacinės visuomenės plėtrą. Tvari 
aplinka konkurencijai ir investicijoms į 
elektroninių ryšių sektorių priklauso ir 
nuo paskatų investuoti į naują 
infrastruktūrą, ir nuo patikimo bei 
proporcingo reguliavimo kartu laipsniškai 
mažinant atskirų sektorių ex-ante 
reguliavimą ir pereinant prie 
konkurencijos teisės.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pabrėžti naujoje technologinių pokyčių aplinkoje veikiančios naujos ES reguliavimo 
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sistemos tikslus ir poreikį skatinti konkuravimą infrastruktūra, t. y. investicijas į naujos kartos 
tinklus. Taip turėtų būti laipsniškai panaikinamas atskirų sektorių ex-ante reguliavimas.

Pakeitimas 95
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Svarbiausias klausimas ateityje  –
numatyti atitinkamų paskatų investuoti į 
didelės spartos tinklus, tai paskatins 
naujoves plataus turinio interneto 
paslaugų sektoriuje. Tokie tinklai turi 
didžiulių galimybių ir gali atnešti naudos 
visos Europos Sąjungos vartotojams. 
Todėl labai svarbu, kad skatinant 
konkurenciją ir plečiant vartotojų 
pasirinkimo galimybes nebūtų sukurta 
kliūčių tvarioms investicijoms į šių naujų 
tinklų plėtrą. Tai galėtų reikšti skirtingus 
reguliavimo būdus, pritaikytus prie rinkos 
poreikių.

Or. en

Pagrindimas

ES reikia tvarių ir pažangių investicijų į naujų didelės spartos tinklų plėtrą. Į tai turi 
atsižvelgti nacionalinės reguliavimo institucijos.



PE407.629v01-00 14/109 AM\725135LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 96
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Svarbiausias klausimas ateityje –
numatyti atitinkamų paskatų investuoti į 
didelės spartos tinklus, tai paskatins 
naujoves plataus turinio interneto 
paslaugų sektoriuje. Tokie tinklai turi 
didžiulių galimybių ir gali atnešti naudos 
visos Europos Sąjungos vartotojams. 
Todėl labai svarbu, kad skatinant 
konkurenciją ir plečiant vartotojų 
pasirinkimo galimybes nebūtų sukurta 
kliūčių tvarioms investicijoms į šių naujų 
tinklų plėtrą. Tai galėtų reikšti skirtingus 
reguliavimo būdus, pritaikytus prie rinkos 
poreikių. 

Or. en

Pagrindimas

Europai reikia tvarių investicijų į naujų didelės spartos tinklų plėtrą. Į tai turi atsižvelgti 
nacionalinės reguliavimo institucijos.

Pakeitimas 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Elektroniniai ryšiai – greitai 
besikeičiantis sektorius, jam būdinga 
technologinių naujovių gausa ir labai 
dinamiškos rinkos. Keičiantis rinkoms ir 
technologijai reikia nuolat tikrinti 
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reguliavimo tikslumą. Siekiant užtikrinti, 
kad ES piliečiai ir toliau galėtų 
visapusiškai dalyvauti pasaulinės 
informacinės visuomenės veikloje, 
naujovės ir plačiai naudojami spartieji 
naujos kartos tinklai, kurie pajėgtų 
tenkinti būsimų klientų reikalavimus 
suteikti daugiau juostos pločio ir 
paslaugų, turi būti pagrindinis prioritetas 
taikant šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymuose dėl persvarstymo Komisija aktyviai nesprendžia naujų fiksuoto ir mobiliojo 
didelės spartos ryšio tinklų klausimo, nors jo reikšmė Europos konkurencingumui, 
telekomunikacijų pramonei ir vartotojams didžiulė. Anot Komisijos, dabartinė sistema gana 
patikima, kad būtų galima spręsti šį klausimą neteikiant daugiau pasiūlymų dėl teisės aktų. 
Vis dėlto neužtenka toliau taikyti praeities reguliavimo metodus.

Pakeitimas 98
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Naujos kartos tinklai turi didžiulių 
galimybių ir gali atnešti naudos visos 
Europos Sąjungos įmonėms ir 
vartotojams. Todėl labai svarbu, kad 
nepakankamas reguliavimo apibrėžtumas 
nekliudytų tvarioms investicijoms į šių 
naujų tinklų plėtrą ir kad būtų didinama 
konkurencija ir vartotojų pasirinkimo 
galimybės.

Or. en
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Pakeitimas 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Reguliavimo sistemoje turi būti 
atsižvelgiama į naujus uždavinius 
investicijų ir naujovių srityse pripažįstant, 
jog reikia skatinti investicijas ir 
konkurenciją norint ne sumažinti, o 
apsaugoti vartotojo galimybę pasirinkti.

Or. en

Pakeitimas <NumAm>100</NumAm>
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Reguliavimo sistema turėtų apimti ir 
papildomus tikslus – skatinti vartotojų 
apsaugą elektroninių ryšių sektoriuje 
teikiant tikslią ir išsamią informaciją, šiuo 
tikslu panaudojant visas galimas sistemas 
ir procedūras siekiant mokesčių ir 
rinkliavų skaidrumo ir aukštų paslaugų 
teikimo standartų; visapusiškai pripažinti 
vartotojų asociacijų vaidmenį viešosiose 
konsultacijose; užtikrinti, kad atsakingos 
institucijos ar pareigūnai turėtų 
priemonių, reikalingų siekiant užkirsti 
kelią galimam manipuliavimui ir 
veiksmingai šalinti sukčiavimo 
elektroninių ryšių paslaugų srityje 
atvejus.

Or. it
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Pagrindimas

Pagrindinė mintis – pabrėžti, kad poreikiui saugoti vartotojus būtų suteikta didelė svarba tarp 
suderintos reguliavimo sistemos tikslų.

Pakeitimas 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) ES reguliavimo sistemos reformą 
geriausia spartinti patobulinus Europos 
reguliuotojų grupės (ERG), Radijo 
spektro politikos grupės (RSPG) ir 
Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT) 
veiklą ir pagerinus jų efektyvumą. Rinkos 
reguliavimo, spektro politikos ir kitose 
srityse reikėtų stiprinti patariamąjį ERG 
vaidmenį. Patariamosios RSPG ir CEPT 
funkcijos turėtų būti įtvirtintos spektro 
politikos srityje. Ryšių komiteto (angl. 
COCOM) ir Radijo spektro komiteto 
(angl. RSC) veiklai būtų naudingas 
didesnis skaidrumas ir aktyvesnis 
pramonės subjektų dalyvavimas rengiant 
einamuosius uždavinius.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 3 konstatuojamosios dalies pakeitimų pagrindimą.

Užuot kūrus naują instituciją – „Instituciją“, veiksmingiau būtų toliau tobulinti ERG ir CEPT 
(taip pat RSC, COCOM ir RSPG) veiklos efektyvumą.

Visos tolesnės nuorodos į Instituciją išbrauktos.
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Pakeitimas 102
Erika Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Naujos kartos tinklai turi didžiulių 
galimybių, gali atnešti naudos visos 
Europos Sąjungos vartotojams ir stiprinti 
tarptautinį Europos konkurencingumą 
kitų pasaulio valstybių ekonomikos 
atžvilgiu. Todėl gyvybiškai svarbu, kad 
tvarioms investicijoms į šiuos tinklus 
nebūtų kliudoma pratęsiant reguliavimo 
tvarką, kuria buvo siekiama suteikti 
prieigą prie senųjų tinklų, ir būtų 
kuriamos paskatos investuoti, didinama 
konkurencija ir vartotojų pasirinkimo 
galimybė.

Or. en

Pagrindimas

Naujos kartos tinklų (NKT) uždavinys – skatinti investicijas tam, kad būtų sukurta 
infrastruktūros konkurencija ir taip kuriami nauji produktai bei paslaugos, kurie padidintų 
vartotojų gaunamą naudą ir stiprintų tarptautinį Europos konkurencingumą atvirose ir 
dinamiškose naujose rinkose.

Pakeitimas 103
Catherine Trautmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3d) Siekiant plėtoti naujos kartos optinių 
kabelių tinklus, pasiekti lanksčią ir 
efektyvią radijo prieigą ir taip sukurti 
palankias sąlygas didesnei konkurencijai 
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ir novatoriškiems, vartotojams 
naudingiems pritaikymo būdams bei 
paslaugoms, gyvybiškai svarbu investuoti į 
mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą. 
Uždavinys – sukurti naujos kartos 
visuotinai paplitusį ir visapusiškai 
integruotą elektroninių ryšių, 
kompiuterijos ir žiniasklaidos tinklą ir 
paslaugų infrastruktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimas turi būti palankus investicijoms į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą, 
siekiant išplėtoti naujos kartos laidinius ir belaidžius tinklus.

Pakeitimas 104
Catherine Trautmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3e) Tam tikrą vaidmenį turi atlikti 
valstybės politika – ji turi padėti efektyviai 
veikti elektroninių ryšių rinkai apimdama 
ir pasiūlą, ir paklausą bei skatindama 
ciklą, kuriame geresnio ryšių turinio ir 
paslaugų kūrimas priklauso nuo 
infrastruktūros panaudojimo ir 
atvirkščiai. Valstybės intervencija turėtų 
būti proporcinga, neiškreipti 
konkurencijos ir nestabdyti privačių 
investicijų. Ji turėtų didinti paskatas 
investuoti ir mažinti įsiliejimo į rinką 
kliūtis. Todėl valstybės institucijos galėtų 
remti greitai nepasensiančios, didelių 
pajėgumų infrastruktūros plėtrą. Šiuo 
tikslu valstybės parama turėtų būti 
skiriama vadovaujantis atviromis, 
skaidriomis ir konkurencingomis 



PE407.629v01-00 20/109 AM\725135LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

procedūromis, nebūti a priori palanki 
kuriai nors konkrečiai technologijai ir 
teikti visiems vienodas galimybes naudotis 
infrastruktūra.

Or. en

Pagrindimas

Reikia tam tikrų gairių, kuriose būtų numatytas nacionalinių ar vietos valdžios institucijų 
vaidmuo elektroninių ryšių rinkoje: ar tai būtų vien parama, ar ir nuodugnesnis dalyvavimas.

Pakeitimas 105
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekdamos užtikrinti, kad 
konkurencija būtų tvari ir kad galutiniai 
vartotojai gautų kuo didesnę naudą, 
nacionalinės institucijos ex-ante 
reguliavimo įpareigojimus turėtų taikyti 
proporcingai ir atsižvelgdamos į tikrąsias 
konkrečias konkurencijos sąlygas 
kiekvienoje geografinėje vietovėje. Jeigu 
konkrečioje geografinėje vietovėje rinka 
konkurencinga, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų skatinti panaudoti 
konkuruojančią infrastruktūrą ir 
numatyti kuo platesnę teisę naudotis 
didelę įtaką rinkoje turinčių įmonių 
tinklu. Jeigu konkrečioje geografinėje 
vietovėje rinka nepakankamai 
konkurencinga, trečiosioms šalims turėtų 
būti suteikta galimybė naudotis didelę 
įtaką rinkoje turinčių įmonių tinklu taip, 
kad jos galėtų teikti konkurencingas 
paslaugas ir kad šios paslaugos galėtų 
būti techniškai ir ekonomiškai 



AM\725135LT.doc 21/109 PE407.629v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

perspektyvios.

Or. en

Pagrindimas

Tvarios konkurencijos skatinimas garantuoja, kad vartotojai ilgainiui pajus teigiamą poveikį. 
Turėtų būti skatinama konkuruoti ir infrastruktūra, ir paslaugomis, nelygu, kokia atitinkamoje 
geografinėje vietovėje konkurencija.

Pakeitimas 106
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Norint pasiekti Lisabonos 
darbotvarkės tikslus ir Europoje pritraukti 
investicijų į naujos kartos tinklus (angl. 
NGA-networks), kad tai būtų naudinga 
Europos vartotojams ir tarptautiniam 
Europos pramonės 
konkurencingumui, būtina nauja prieigos 
prie NGA tinklų reguliavimo tvarka. Šios 
naujos tvarkos tikslas – skatinti investuoti 
į NGA tinklus ir remti konkurenciją tais 
atvejais, kai nėra infrastruktūros 
konkurencijos. Atsižvelgiant į tai, kad 
rinkos galią paskesnėje tiekimo grandinės 
dalyje esančiose besiformuojančiose 
rinkose sunku nustatyti, Prieigos 
direktyvos 12 straipsnio 3 dalyje ir 
13 straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatyta 
prieigos prie NGA tinklų tvarka (angl. 
NNAR) sutelkta ne vien į konkurenciją 
paskesnėje tiekimo grandinės dalyje 
esančiose rinkose, bet ir į konkuravimą 
infrastruktūra. Ši koncepcija atspindi 
dinamišką naujų prieigos galimybių 
plėtrą elektroninių ryšių srityje. Todėl 
taikant prieigos prie NGA tinklo tvarką 
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reikia pasitelkti dinamiškų elementų ir 
skatinti plėtoti naujos kartos tinklus bei 
paskesnėje tiekimo grandinės dalyje 
esančias elektroninių ryšių rinkas. Šia 
tvarka siekiama visus rinkos dalyvius 
tinkamai skatinti kurti naujoves ir 
investuoti į naujus prieigos tinklus, į 
naujas paskesnėje tiekimo grandinės 
dalyje esančias rinkas.

Or. en

Pagrindimas

Nauja prieigos prie NGA tinklų tvarka turi skirtis nuo statiškų metodų, kuriais vadovaujantis 
buvo teikiama prieiga prie esamų tinklų. Joje turi būti nustatyti nauji dinamiški elementai, 
siekiant numatyti paskatas naujovėms ir investicijoms ne tik į naujos kartos tinklus, bet ir į 
paskesnėje tiekimo grandinės dalyje esančias rinkas. Tarptautinis Europos 
konkurencingumas kitų pasaulio šalių ekonomikos atžvilgiu naujose paskesnėje tiekimo 
grandinės dalyje esančiose rinkose priklauso nuo jos sugebėjimo pritraukti investicijų į 
naujos kartos tinklus.

Pakeitimas 107
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms nustatytas reikalavimas 
taikyti technologiniu požiūriu kuo 
neutralesnį reguliavimą netrukdo 
tinkamai atskirti esamų vario kabelių 
tinklų ir naujųjų tinklų, pvz., didelės 
spartos optinių kabelių tinklų, 
reguliavimo. Nevienoda ex ante kaina ir 
prieigos reguliavimas susijęs su 
konkretaus techninio turto nuosavybe ir 
neturėtų būti automatiškai taikomas 
naujiems ar dar tik planuojamiems kurti 
tinklams, grindžiamiems jau ne senaisiais 
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buvusios monopolijos elementais.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai nustatyti, kad remiantis technologinio neutralumo principu rinkos analizėse ir 
prireikus taisomosiose priemonėse nusidėvėjęs senasis, iš buvusios monopolijos paveldėtas 
turtas, vis tiek turi būti aptariamas atskirai nuo turto, kuris dar turės būti sukurtas 
liberalizuotoje ir konkurencingoje aplinkoje.

Pakeitimas 108
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Norint pasiekti Lisabonos 
darbotvarkės tikslus ir Europoje pritraukti 
investicijų į naujos kartos tinklus (angl. 
NGA-networks), kad tai būtų naudinga 
Europos vartotojams ir tarptautiniam 
Europos pramonės 
konkurencingumui, būtina nauja prieigos 
prie NGA tinklų reguliavimo tvarka. Šios 
naujos tvarkos tikslas – skatinti investuoti 
į naujos kartos tinklus ir remti 
konkurenciją suteikiant prieigą prie 
tinklų, kuriuose infrastruktūros 
konkurencija neįtvirtinta. Atsižvelgiant į 
tai, kad rinkos galią besiformuojančiose 
rinkose sunku nustatyti, 12 straipsnio 
3 dalyje ir 13 straipsnio 4 ir 6 dalyse 
nustatyta prieigos prie NGA tinklų tvarka 
(angl. NNAR) sutelkta ne į didelę įtaką 
paskesnėje tiekimo grandinės dalyje 
esančiose rinkose, o į prieigą prie naujos 
infrastruktūros. Ši koncepcija atspindi 
dinamišką elektroninių ryšių rinkos ir 
galimybių į ją patekti plėtrą. Todėl taikant 
prieigos prie NGA tinklo tvarką reikia 
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pasitelkti dinamiškų elementų ir skatinti 
rinkos plėtrą. Šia tvarka siekiama visus 
rinkos dalyvius tinkamai skatinti kurti 
naujoves ir investuoti į naujus prieigos 
tinklus, į naujas paskesnėje tiekimo 
grandinės dalyje esančias rinkas.

Or. de

Pagrindimas

Dar nėra naujų prieigos tinklų, kurie apimtų visą šalį. Jie turės būti sukurti ateityje ir 
reguliavimo sistemoje tam reikia numatyti paskatas. Todėl reguliavimo sistemoje turėtų būti 
sudaryta galimybė investuotojams ir prieigos siekiantiems subjektams pasidalyti riziką ir 
kartu išlaikyti galimybę naudotis tinklais.

Pakeitimas 109
Lambert van Nistelrooij

Proposal for a directive – amending act
Recital 4 b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(4b) Siekiant užtikrinti, kad ES piliečiai ir 
toliau galėtų visapusiškai dalyvauti 
pasaulinės informacinės visuomenės 
veikloje, naujovės ir laiku konkurencingai 
išplėtoti spartieji naujos kartos tinklai, 
kurie pajėgtų tenkinti būsimų klientų 
reikalavimus suteikti daugiau juostos 
pločio ir paslaugų, turėtų būti pagrindinis 
direktyvose atsispindintis prioritetas. 
Todėl reguliuojant reikia atsižvelgti į tai, 
ar tinklai – praeities palikimas, ar nauji, 
ir nenustatyti nereikalingų 
administracinių įpareigojimų įmonėms, 
teikiančioms naujas paslaugas ir (arba) 
tinklus, pvz., didelės spartos optinių 
kabelių tinklus, kurių paklausa labai 
neapibrėžta, reikalauja didelių investicijų, 
ypač vietovėse, kuriose veikia 
konkuruojanti infrastruktūra. Nauja 
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prieigos prie NGA tinklų reguliavimo 
koncepcija turėtų skatinti investuoti į 
NGA tinklus ir kartu būti palanki 
konkurencijai – suteikti galimybę 
naudotis šiais tinklais, kai konkurencija 
neišplėtota. Tai atspindi nuolatinę 
dinamišką naujų prieigos galimybių 
plėtrą elektroninių ryšių srityje ir tai, kad 
norint priimti sprendimus dėl investicijų 
reikia teisinių sąlygų, kuriomis būtų 
siekiama visus rinkos dalyvius skatinti 
kurti naujoves, investuoti į naujus 
prieigos tinklus ir naujas paskesnėje 
tiekimo grandinės dalyje esančias rinkas.

Or. en

Pagrindimas

Didžiausias elektroninių ryšių sektoriaus politikos uždavinys – užtikrinti, kad būtų laiku 
investuojama į didelės spartos naujos kartos tinklus. Šiam uždaviniui vykdyti turi būti 
pritaikyta ir reguliavimo tvarka – ji turi skatinti investicijas ir suteikti reguliavimo 
apibrėžtumą. Reguliavimas turi būti palankus visapusiškai infrastruktūros konkurencijai ir 
apimti tam tikrą investuotojų ir prieigos siekiančių subjektų rizikos pasidalijimą, kad būtų 
galima investuoti ir kartu būtų užtikrinta prieiga tais atvejais, kai infrastruktūros 
konkurencija vystytis negali.

Pakeitimas 110
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Nepažeidžiant 1999 m. kovo 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio 
įrenginių ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių bei abipusio jų atitikties 
pripažinimo reikia aiškiau išdėstyti tam 
tikrus aspektus dėl galinių įrenginių, 
susijusius su neįgaliųjų vartotojų prieiga, 
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siekiant užtikrinti galinių įrenginių ir 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
sąveiką.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu galimybė naudotis galiniais įrenginiais nebus užtikrinta neįgaliesiems, jie negalės 
naudotis nei elektroninių ryšių tinklais, nei paslaugomis. Todėl siekiant užtikrinti tinklų ir 
galinių įrenginių sąveiką reikia aiškiai paminėti, kokių reikia galinių įrenginių, kad jais 
galėtų naudotis neįgalieji.

Pakeitimas 111
Anni Podimata

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Savo 2006 m. kovo 20 d. komunikate 
dėl atotrūkio įdiegiant plačiajuostį ryšį 
mažinimo Komisija pripažino, kad 
galimybės naudotis sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis požiūriu 
Europoje yra teritorinis susiskaidymas. 
Nepaisant bendro plačiajuosčio ryšio 
prieigos linijų skaičiaus didėjimo, prieiga 
įvairiuose regionuose maža, nes dėl 
atokumo ir mažo gyventojų tankumo labai 
padidėja sąnaudos. Be to, dažnai 
paaiškėja, kad komercinės paskatos 
investuoti į plačiajuosčio tinklo 
naudojimą šiuose regionuose yra 
nepakankamos, todėl reikalinga bendra 
politinė ir rinkos koncepcija.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo sistemoje turėtų būti atsižvelgiama ir į poreikį panaikinti regioninį vystymosi 
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atotrūkį. Reikėtų ypač pabrėžti plačiajuosčio ryšio diegimo svarbą.

Pakeitimas 112
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Savo 2006 m. kovo 20 d. komunikate 
dėl atotrūkio įdiegiant plačiajuostį ryšį 
mažinimo Komisija pripažino, kad 
galimybės naudotis sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis požiūriu 
Europoje yra teritorinis susiskaidymas. 
Nepaisant bendro plačiajuosčio ryšio 
prieigos linijų skaičiaus didėjimo, prieiga 
įvairiuose regionuose maža, nes dėl 
atokumo ir mažo gyventojų tankumo labai 
padidėja sąnaudos. Dažnai paaiškėja, kad 
komercinės paskatos investuoti į 
plačiajuosčio tinklo naudojimą 
regionuose yra nepakankamos. Vis dėlto, 
vertinant teigiamu požiūriu, 
technologinės naujovės mažina 
naudojimo sąnaudas. Siekiant užtikrinti 
investavimą į naujas technologijas 
nepakankamai išsivysčiusiuose 
regionuose, elektroninių ryšių 
reguliavimas turėtų būti suderintas su 
kitų politikos sričių priemonėmis, kaip 
antai valstybės pagalbos politika, 
struktūriniais fondais ar platesniais 
pramonės politikos tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo sistemoje turėtų būti atsižvelgiama ir į poreikį panaikinti regioninį vystymosi 
atotrūkį. Reikėtų ypač pabrėžti plačiajuosčio ryšio diegimo svarbą.
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Pakeitimas 113
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Nacionalinių reguliavimo institucijų 
ir Europos Komisijos veikla elektroninių 
ryšių sistemoje padeda vykdyti platesnę 
politiką konkurencingumo ir naujovių, 
kultūros, užimtumo, aplinkos, socialinės 
ir regioninės sanglaudos, miestų ir šalies 
planavimo srityse.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo sistemoje turėtų būti atsižvelgiama ir į poreikį panaikinti regioninį vystymosi ir 
visos pramonės politikos atotrūkį siekiant plėsti naujoves, didinti konkurencingumą daugiau 
investuojant į visus ES regionus.

Pakeitimas 114
Anni Podimata

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Nacionalinių reguliavimo institucijų 
ir Europos Komisijos veikla elektroninių 
ryšių sistemoje padeda vykdyti platesnę 
politiką valstybės politikos tikslų, 
kultūros, užimtumo, aplinkos, socialinės 
sanglaudos, regioninės plėtros, miestų ir 
šalies planavimo srityse.

Or. en
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Pagrindimas

Reguliavimo sistemoje turėtų būti atsižvelgiama ir į poreikį panaikinti regioninį vystymosi 
atotrūkį siekiant plėsti naujoves ir investicijas į visus ES regionus.

Pakeitimas 115
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Priimdama sprendimus pagal šią 
direktyvą Komisija, veiksmingai 
konsultuodamasi ir siekdama užtikrinti 
skaidrumą ir proporcingumą, turi 
atsižvelgti į nacionalinių reguliavimo 
institucijų ir suinteresuotųjų pramonės 
subjektų sprendimus. Komisija turėtų 
paskelbti išsamius konsultacinius 
dokumentus, kuriuose būtų paaiškintos 
įvairios svarstomos veiksmų kryptys, o 
suinteresuotiesiems subjektams turėtų 
būti duota pakankamai laiko atsakyti. 
Apsvarsčiusi atsakymus Komisija turėtų 
pateikti priimamo sprendimo motyvus po 
atitinkamų konsultacijų skelbiamame 
pranešime ir jame aptarti, kaip atsižvelgta 
į atsakiusiųjų nuomones.

Or. en

Pagrindimas

Priimant sprendimus Bendrijos lygmeniu, būtina atsižvelgti į NRI ir suinteresuotųjų pramonės 
subjektų nuomones, o sprendimai turi būti skaidrūs ir proporcingi norimam pasiekti 
rezultatui. To siekiant reikia visapusiškai ir veiksmingai konsultuotis su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir suinteresuotaisiais pramonės subjektais.

Nuoroda į Komisiją gali būti pakeista ERG, žr. 3 konstatuojamosios dalies pakeitimų 
pagrindimą.
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Pakeitimas 116
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Tikslas – augant konkurencijai 
rinkose laipsniškai sumažinti sektoriaus 
ex ante taisykles ir, galiausiai, pasiekti, 
kad elektronines ryšių priemones 
reglamentuotų tik konkurencijos teisė.
Taip pat gali būti, kad skirtingose rinkose 
ir skirtingose valstybėse narėse 
konkurencija vystysis skirtingais tempais. 
Siekiant užtikrinti, kad reglamentavimas 
būtų proporcingas ir pritaikytas 
skirtingoms konkurencijos sąlygoms, 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
turėtų būti suteikta teisė a) apibrėžti 
mažesnes negu nacionalinio lygmens 
rinkas ir (arba) b) panaikinti reguliavimo 
priemones tose rinkose ir (arba) 
geografiniuose regionuose, kur yra 
veiksminga infrastruktūros konkurencija, 
net jei jie nėra apibrėžti kaip atskiros 
rinkos. Nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms taip pat turėtų būti suteikta 
teisė reikalauti, kad būtų dalijamasi tinklo 
komponentais ir su jais susijusia 
infrastruktūra, taip siekiant palengvinti 
tinklų kūrimą, įskaitant optinių kabelių 
tinklų tiesimą.

Or. en



AM\725135LT.doc 31/109 PE407.629v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 117
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Direktyvose įtvirtintų atskirų 
sektorių ex-ante taisyklių reikia siekiant 
nuo buvusių elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų monopolijų pereiti prie 
konkurencingų rinkų. Laikotarpiu, kai 
funkcionieriai kontroliavo prieigą prie 
monopolistinių tinklų, ex ante 
reguliavimas buvo pateisinamas, išskyrus 
atvejus, kai problemas buvo galima 
išspręsti vien konkurencijos teisės 
priemonėmis. Bet investuojant į naujus 
tinklus – kabelinius ir naujos kartos 
tinklus – ex-ante reguliavimo poreikis bus 
ne toks pagrįstas. Kai prieigos siekiantys 
subjektai gali pasirinkti tarp dviejų ir 
daugiau tinklų, ex-ante reguliavimas 
nebeturi pagrindo. Ši laipsniško 
panaikinimo koncepcija nebeturėtų būti 
sutelkta į veiksmingą konkurenciją 
paskesnėje tiekimo grandinės dalyje 
esančių elektroninių ryšių paslaugų 
rinkose. Koncepcijoje daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama įvertinti, ar yra 
infrastruktūros konkurencija 
(infrastruktūros patikrinimui). Jei 
remiantis šio patikrinimo rezultatais 
konkurencija yra, atskirų sektorių ex-ante 
reguliavimą reikėtų panaikinti ir taikyti 
tik Bendrijos ir nacionalinę 
konkurencijos teisę, nesiremiant trijų 
kriterijų įvertinimu, sutelktu į 
konkurenciją paskesnėje tiekimo 
grandinės dalyje esančiose rinkose ir į 
galimybę pasirinkti ex-ante reguliavimą ir 
konkurencijos teisę. Geografinėse 
vietovėse, kuriose įmanoma pasiekti 
infrastruktūros konkurenciją, 
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infrastruktūros patikrinimas turėtų būti 
taikomas ne tik nacionalinio, bet ir 
žemesnio lygmens rinkoms. Šias žemesnio 
nei nacionalinio lygmens geografines 
rinkas turėtų apibrėžti nacionalinės 
reguliavimo institucijos, atsižvelgdamos į 
ekonomines galimybes įgyvendinti tinklų 
konkurenciją.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dėl atskirų sektorių ex-ante reguliavimo pereinamojo pobūdžio buvo susitarta nuo 
pat pradžių, tikrasis laipsniškas reguliavimo panaikinimas labai lėtas ir atsargus. 
Atsižvelgiant į naujus uždavinius, kuriuos lemia naujos kartos tinklų galimybės, laipsniško 
panaikinimo koncepcija turi būti pertvarkyta. Kai bent du alternatyvūs prieigos tinklai 
konkuruoja tarpusavyje, ar tai būtų nacionaliniu, ar žemesniu nei nacionaliniu, ar regioniniu 
lygmeniu, atskirų sektorių ex-ante reguliavimas nebereikalingas.

Pakeitimas 118
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) Kadangi dabartinė prieigos prie 
esamų tinklų tvarka orientuota į perėjimą 
nuo monopolinių paskesnėje tiekimo 
grandinės dalyje esančių rinkų prie rinkų, 
kuriose vyrauja veiksminga konkurencija, 
o infrastruktūros konkurencijai skirta 
mažiau dėmesio, reikia naujos tvarkos, 
kuria būtų reguliuojama prieiga prie 
naujos kartos tinklų (NGA tinklų). Šie 
tinklai atsiras tik tuo atveju, jei 
investuotojai norės dalyvauti rizikingose 
investicijose. Šios investicijos rizikingos 
todėl, kad vartotojų prioritetai ir jų 
pasirengimas mokėti daugiau už 
naujoviškus produktus yra neapibrėžti. Be 
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to, prieigos prie NGA tinklų tvarka irgi 
turi poveikį tai rizikai. Todėl turi būti 
nustatyta nauja prieigos prie NGA tinklų 
(NNAR) tvarka, skatinanti investuoti į 
naujus tinklus. Naujoji šių tinklų 
reguliavimo aplinka turi būti 
prognozuojama ir nuolatinė. Ji turėtų 
skatinti konkuravimą infrastruktūra, 
sudaryti galimybę investavus į 
infrastruktūrą įgyti pranašumų, sudaryti 
galimybę prieigos siekiantiems subjektams 
naudotis tinklais ir tobulinti paslaugas 
vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu prieigai prie esamų tinklų reguliuoti sukurta prieigos tvarka jos nepakeitus būtų 
pradėta taikyti prieigai prie NGA tinklų, ji mažintų paskatas investuoti į naujus tinklus. Todėl 
nauja prieigos prie NGA tinklų tvarka turėtų suteikti tokias prieigos galimybes, kad nemažėtų 
paskatos investuoti. Prieigos siekiantys subjektai turi pasirinkti rizikos pasidalijimo variantus 
ir variantus su konkrečia rizikos priemoka.

Pakeitimas 119
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendrijos mechanizmas, kuriuo 
pasinaudodama Komisija gali reikalauti, 
kad nacionalinės reguliavimo institucijos 
atšauktų planuojamas priemones, susijusias 
su rinkos apibrėžimu ir didelę įtaką rinkoje 
turinčiais operatoriais, buvo sėkmingai 
panaudotas taikant nuoseklų aplinkybių, 
kuriomis operatoriams būtų galima taikyti 
ex-ante reguliavimą, nustatymo metodą. 
Tačiau nėra lygiaverčio priemonių 
padėčiai ištaisyti mechanizmo, kurį būtų 

(11) Bendrijos mechanizmas, kuriuo 
pasinaudodama Komisija gali reikalauti, 
kad nacionalinės reguliavimo institucijos 
atšauktų planuojamas priemones, susijusias 
su rinkos apibrėžimu ir didelę įtaką rinkoje 
turinčiais operatoriais, buvo sėkmingai 
panaudotas taikant nuoseklų aplinkybių, 
kuriomis operatoriams būtų galima taikyti 
ex-ante reguliavimą, nustatymo metodą.
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galima taikyti. Iš Komisijos vykdomos 
rinkos stebėsenos, o ypač iš Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje nurodytos 
procedūros taikymo patirties matyti, kad 
kai nacionalinės reguliavimo institucijos 
nenuosekliai taiko priemones padėčiai 
ištaisyti, net ir panašiomis rinkos 
sąlygomis, apsunkinamas elektroninių 
ryšių vidaus rinkos veikimas, skirtingose 
valstybėse narėse įsisteigusiems 
operatoriams nesukuriamos vienodos 
sąlygos, taip pat trukdoma vartotojams 
naudotis tarpvalstybinės konkurencijos 
privalumais ir paslaugomis. Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai reikalauti, 
kad nacionalinės reguliavimo institucijos 
atšauktų planuojamas priemones, 
numatytas padėčiai ištaisyti. Siekiant 
užtikrinti, kad Bendrijoje reguliavimo 
sistema būtų taikoma nuosekliai, prieš 
priimdama sprendimą Komisija turėtų 
pasitarti su Institucija.

Or. en

Pagrindimas

Padėčiai ištaisyti skirtų priemonių atžvilgiu Komisijai suteikiamos teisės išplėstos per daug.

Pakeitimas 120
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos Sąjungos nacionalinės 
telekomunikacijų rinkos tarpusavyje ir 
toliau skirsis; kuriant konkurencingą 
Europos ryšių rinkų ir paslaugų 
„ekosistemą“, suvokiant nacionalinius ir 
regioninius skirtumus ir laikantis 
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subsidiarumo reikalavimų svarbiausia –
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
BERT kompetencijos sritys ir žinios;

Or. en

Pakeitimas 121
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Taip pat siekiant išvengti reguliavimo 
nebuvimo greitai besikeičiančiame 
sektoriuje, jeigu pakartotinis pranešimas 
apie planuojamą priemonę vis tiek keltų 
kliūčių vidaus rinkoje arba būtų 
nesuderinamas su Bendrijos teise, 
Komisija, pasitarusi su Institucija, galėtų 
reikalauti, kad atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija per nustatytą 
terminą pritaikytų konkrečią priemonę 
padėčiai ištaisyti.

(13) Persvarstant turėtų atsispindėti 
konkurencijos teisės metodika grindžiama 
ekonominė rinkos analizė. Tikslas –
augant konkurencijai rinkoje laipsniškai 
sumažinti atskirų sektorių ex-ante 
reguliavimą. Vis dėlto ex-ante 
reguliavimas gali ir toliau likti, nes dėl 
technologijų vystymosi kyla naujų kliūčių 
patekti į rinką. Taip pat gali būti, kad 
skirtingose rinkos segmentuose ir 
skirtingose valstybių narių vietovėse 
konkurencija vystysis skirtingais tempais. 
Siekdamos užtikrinti, kad reguliavimas 
būtų proporcingas ir pritaikytas 
skirtingoms konkurencijos sąlygoms, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų panaikinti reguliavimo priemones 
tose rinkose ir (arba) geografiniuose 
regionuose, kur yra veiksminga 
infrastruktūros konkurencija arba 
tikimasi, kad ji atsiras, net jei šie regionai 
nėra įvardinti kaip atskiros rinkos. 
Siekdama užtikrinti, kad rinkos dalyviai 
panašiomis aplinkybėmis turėtų 
sąžiningas ir panašias sąlygas skirtingose 
valstybėse narėse, Komisija, 
bendradarbiaudama su BERT, turėtų 
užtikrinti, kad ši direktyva būtų taikoma 
suderintai ir nuosekliai. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir konkurencijos 
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teisę įgyvendinančios nacionalinės 
institucijos prireikus koordinuoja 
veiksmus ir užtikrina, kad būtų taikoma 
tinkamiausia priemonė padėčiai ištaisyti. 
Bendrija ir jos valstybės narės įsipareigojo 
sujungti telekomunikacijų tinklus pagal 
susitarimą su Pasaulio prekybos 
organizacija dėl pagrindinių 
telekomunikacijų ir šių įsipareigojimų irgi 
reikia laikytis.

Or. en

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje kalbama apie konkrečias problemas, kai nacionaliniu ir 
regioniniu lygmeniu rinkos vystymosi tempas skirtingas. Siekiant visoms valstybėms narėms 
užtikrinti suderintą ir nuoseklią koncepciją, nustatoma sistema, kurioje numatytas 
nacionalinių reguliavimo institucijų, nacionalinių konkurencijos institucijų, Komisijos ir 
BERT bendradarbiavimas. Be to, turi būti atsižvelgta į Pasaulio prekybos organizacijai 
prisiimtus įsipareigojimus.

Pakeitimas 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Valstybės narės turėtų skatinti 
suinteresuotuosius subjektus sudaryti 
bendradarbiavimo susitarimus, kad 
internetu teikiamos paslaugos veiktų 
sklandžiai ir kad vartotojai jomis 
pasitikėtų. Pirmiausia elektroninių ryšių 
tinklų ir (arba) paslaugų teikėjus ir kitus 
suinteresuotuosius asmenis reikėtų 
skatinti bendradarbiauti propaguojant 
teisėtą turinį ir apsaugant internete 
pateikiamą medžiagą. Šis 
bendradarbiavimas, būdamas platesnis 
nei reguliavimo sistema, tačiau jos 
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nepažeisdamas, galėtų vykti, pvz., 
suinteresuotosioms šalims tarpusavyje 
suderinant, parengiant ir patvirtinant 
elgesio kodeksus. Šie kodeksai iš esmės 
jau numatyti daugelyje Bendrijos 
priemonių, įskaitant, pvz., Direktyvą dėl 
elektroninės komercijos (Direktyvos 
2000/31/EB 16 straipsnis), Direktyvą dėl 
intelektinės nuosavybės teisių gynimo 
(Direktyvos 2004/48/EB 17 straipsnis) ir 
Direktyvą dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis (Direktyvos 95/46/EB 
27 straipsnis). Suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimas vadovaujantis šiomis 
gairėmis būtinas norint propaguoti 
internetu pateikiamą informaciją, ypač 
informaciją apie Europos kultūrą, ir 
atskleisti informacinės visuomenės 
galimybes. 

Or. fr

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje pabrėžiama, kad reikia skatinti suinteresuotuosius subjektus 
konstruktyviai bendradarbiauti siekiant propaguoti internetu pateikiamą medžiagą ir 
atskleisti informacinės visuomenės galimybes.

Pakeitimas 123
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Kai galutiniai vartotojai, nepaisant 
jų tipo ar masto, sukuria ar įsigyja 
programinės įrangos prietaikas, į 
techninės įrangos prietaisus ar tradicinę 
techninę įrangą integruotas programinės 
įrangos prietaikas ir jomis naudojasi 
balsui perduoti be jokio išorinio balso 
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perdavimo paslaugų teikėjo įsikišimo, 
siekdami naudotis balso ryšiu įmonėje, 
valstybės administravimo institucijoje, 
uždaroje vartotojų grupėje ar viešai su bet 
kuo, su kuo galima palaikyti balso ryšį 
naudojantis ta programine arba technine 
įranga, laikoma, kad galutiniai vartotojai 
patys sau teikia ryšį ir nelaikoma, kad 
teikiama elektroninių ryšių paslauga. 
Laikoma, kad taip yra, net jeigu įmonė, 
valstybės administravimo institucija 
apsirūpina viena ar keletu tinklų sąsajų 
su tradiciniais balso paslaugų tinklais ar 
galutiniai vartotojai, įskaitant asmenis, 
ryšiui palaikyti naudojasi internetu.

Or. en

Pagrindimas

Aiškiau išdėstoma, kad į ES Pagrindų direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio c punktą neįtraukta 
paslaugų saviteika ir kad interneto telefonijos (VoIP) saviteika, pvz., kai įmonė ją naudoja 
savo tikslais, nesinaudodama paslaugos tiekėjo paslaugomis, nėra elektroninių ryšių 
paslauga.

Pakeitimas 124
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Radijo dažniai turėtų būti laikomi 
nedideliais viešaisiais ištekliais, turinčiais 
didelę viešojo sektoriaus ir rinkos vertę.
Visuomenė turi būti suinteresuota, kad 
spektras būtų valdomas kuo veiksmingiau 
ekonominėje, socialinėje ir aplinkos 
srityse ir kad būtų laipsniškai šalinamos 
veiksmingo spektro valdymo kliūtys.

(16) Radijo dažniai yra valstybių narių 
nuosavybė. Radijo dažnių valdymas 
priklauso valstybių narių kompetencijai. 
Jie turėtų būti laikomi negausiais 
viešaisiais ištekliais, turinčiais didelę 
viešojo sektoriaus ir ekonominę vertę.
Visuomenė turi būti suinteresuota, kad 
spektras būtų valdomas kuo veiksmingiau 
socialinėje, kultūros, ekonomikos ir 
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aplinkos srityse ir kad būtų laipsniškai 
šalinamos veiksmingo spektro valdymo 
kliūtys.

Or. en

Pagrindimas

Nekyla abejonių, kad radijo spektras yra negausus išteklius. Jis turėtų priklausyti valstybėms 
narėms.  Norint jį veiksmingai valdyti, turėtų būti atitinkamai atsižvelgta ir į jo ekonominę, ir 
į socialinę vertę.

Pakeitimas 125
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Radijo dažniai turėtų būti laikomi 
nedideliais viešaisiais ištekliais, turinčiais 
didelę viešojo sektoriaus ir rinkos vertę. 
Visuomenė turi būti suinteresuota, kad 
spektras būtų valdomas kuo veiksmingiau 
ekonominėje, socialinėje ir aplinkos 
srityse ir kad būtų laipsniškai šalinamos 
veiksmingo spektro valdymo kliūtys.

(16) Radijo dažniai yra valstybių narių 
nuosavybė. Jie turėtų būti laikomi 
negausiais viešaisiais ištekliais, turinčiais 
didelę viešojo sektoriaus ir ekonominę
vertę. Visuomenė turi būti suinteresuota, 
kad spektras būtų valdomas kuo 
veiksmingiau socialinėje, kultūros, 
ekonomikos ir aplinkos srityse ir kad būtų 
laipsniškai šalinamos veiksmingo spektro 
valdymo kliūtys.

Or. en

Pagrindimas

Nekyla abejonių, kad radijo spektras yra negausus viešasis išteklius. Turėtų būti aiškiai 
išdėstyta pradinė valstybių narių atsakomybė už radijo spektrą.
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Pakeitimas 126
<Members>Ruth Hieronymi, Ivo Belet</Members>

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Radijo dažniai turėtų būti laikomi 
nedideliais viešaisiais ištekliais, turinčiais 
didelę viešojo sektoriaus ir rinkos vertę. 
Visuomenė turi būti suinteresuota, kad 
spektras būtų valdomas kuo veiksmingiau 
ekonominėje, socialinėje ir aplinkos srityse 
ir kad būtų laipsniškai šalinamos 
veiksmingo spektro valdymo kliūtys.

(16) Radijo dažniai yra valstybių narių 
nuosavybė. Jie turėtų būti laikomi 
negausiais viešaisiais ištekliais, turinčiais 
didelę viešojo sektoriaus ir ekonominę
vertę. Visuomenė turi būti suinteresuota, 
kad spektras būtų valdomas kuo 
veiksmingiau socialinėje, kultūros, 
ekonomikos ir aplinkos srityse ir kad būtų 
laipsniškai šalinamos veiksmingo spektro 
valdymo kliūtys.

Or. en

Pagrindimas

Nekyla abejonių, kad radijo spektras yra negausus viešasis išteklius. Turėtų būti aiškiai 
išdėstyta pradinė valstybių narių atsakomybė už radijo spektrą.

Pakeitimas 127
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Radijo dažniai turėtų būti laikomi 
nedideliais viešaisiais ištekliais, turinčiais 
didelę viešojo sektoriaus ir rinkos vertę. 
Visuomenė turi būti suinteresuota, kad 
spektras būtų valdomas kuo veiksmingiau 
ekonominėje, socialinėje ir aplinkos srityse 
ir kad būtų laipsniškai šalinamos 
veiksmingo spektro valdymo kliūtys.

(16) Radijo dažniai turėtų būti laikomi 
nedideliais viešaisiais ištekliais, turinčiais 
didelę viešojo sektoriaus ir rinkos vertę. 
Visuomenė turi būti suinteresuota, kad 
spektras būtų valdomas kuo veiksmingiau 
ekonominėje, socialinėje ir aplinkos 
srityse, atsižvelgiant į kultūros ir 
žiniasklaidos pliuralizmo tikslus, ir kad 
būtų laipsniškai šalinamos veiksmingo 
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spektro valdymo kliūtys.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad ir ateityje dažnių valdymas atitiktų kultūros ir žiniasklaidos pliuralizmo 
aspektus.

Pakeitimas 128
<Members>Erna Hennicot-Schoepges</Members>

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Radijo dažniai turėtų būti valdomi 
taip, kad būtų užtikrinta, jog bus išvengta 
žalingųjų trikdžių. Todėl turėtų būti 
pateikta derama šios pagrindinės sąvokos 
apibrėžtis siekiant užtikrinti, kad 
reguliavimo priemonės būtų naudojamos 
tik tais atvejais, kai būtina išvengti tokių 
trikdžių.

(17) Radijo dažniai turėtų būti valdomi 
taip, kad būtų užtikrinta, jog bus išvengta 
žalingųjų trikdžių. Todėl, atsižvelgiant į 
esamus tarptautiniu ar regioniniu mastu 
sutartus dažnių paskirstymo planus, turėtų 
būti pateikta derama šios pagrindinės 
sąvokos apibrėžtis siekiant užtikrinti, kad 
reguliavimo priemonės būtų naudojamos 
tik tais atvejais, kai būtina išvengti tokių 
trikdžių.

Or. en

Pagrindimas

Tai atitinka Direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio s punktą. Žalingųjų trikdžių keliamos 
problemos – viena pagrindinių priežasčių, kodėl reikia nacionalinių, regioninių ir 
tarptautinių dažnių paskirstymo planų. Kadangi dažniai neturi geografinių ribų ir kerta ES 
sienas, siekiant išvengti trikdžių ar juos sumažinti, turi būti laikomasi privalomų tarptautinių 
ir regioninių susitarimų.
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Pakeitimas 129
Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Nors spektro valdymas paliekamas 
valstybių narių kompetencijai, 
koordinavimas Bendrijos lygmeniu gali 
užtikrinti, kad spektro vartotojai galėtų 
išnaudoti visas vidaus rinkos galimybes, o 
ES interesai pasaulyje būtų veiksmingai 
ginami.

Or. en

Pagrindimas

ES spektrui taikoma ES koordinavimo koncepcija, laikantis subsidiarumo principų, gali 
padėti siekti nemažo masto ekonomijos ir padidinti vertę.

Pakeitimas 130
Gunnar Hökmark

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Nors spektro valdymas paliekamas 
valstybių narių kompetencijai, 
koordinavimas ir, jei reikia, suderinimas 
Bendrijos lygmeniu gali padėti užtikrinti, 
kad spektro vartotojai galėtų išnaudoti 
visas vidaus rinkos galimybes, o ES 
interesai pasaulyje būtų veiksmingai 
ginami.

Or. en
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Pagrindimas

Suderinimas ES lygmeniu gali būti naudingas, bet tai nėra vienintelis būdas didžiausiai 
galimai naudai iš vidaus rinkos gauti ir užtikrinti, kad ES interesai būtų veiksmingai ginami 
visame pasaulyje.

Pakeitimas 131
Mary Honeyball

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Nors spektro valdymas paliekamas 
valstybių narių kompetencijai, 
koordinavimas ir, jei reikia, suderinimas 
Bendrijos lygmeniu gali padėti užtikrinti, 
kad spektro vartotojai galėtų išnaudoti 
visas vidaus rinkos galimybes, o ES 
interesai pasaulyje būtų veiksmingai 
ginami.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas Bendrijos lygmeniu gali būti naudingas. Vis dėlto kiti metodai, pvz., 
technologinės naujovės, irgi gali padėti kurti naudą vidaus rinkoje.

Pakeitimas 132
Erika Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) rekomenduoja 2010 m. surengti 
valstybių narių kuruojamą aukščiausio 
lygio susitikimą spektro klausimais, 
kuriame dalyvautų Europos Parlamentas, 
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Europos Komisija ir visi suinteresuotieji 
subjektai. Šio susitikimo rezultatas turėtų 
būti aiškūs susitarimai šiose srityse:
a) didesnis bendras Europos spektro 
politikos nuoseklumas;
b) spektro atlaisvinimas naujoms ryšių 
paslaugoms perėjus prie skaitmeninių 
technologijų;
c) aiškesni sprendimai dėl atskiruose 
sektoriuose arba konkrečių dažnių 
juostoje kylančių sunkumų pereinamuoju 
laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi atrodo, jog sunku rasti bendrą visų suinteresuotųjų šalių sutarimą, jį pasiekti būtų 
idealu 2010 m. surengus susitikimą.

Pakeitimas 133
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Spektro valdymo ir spektro prieigos 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius leidimus, kad spektro naudotojai 
galėtų pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas ir jas taikyti arba teikti dažnių 
juostoje (toliau – technologijų ir paslaugų 
neutralumo principas). Atvejai, kai dėl 
technologijų ir paslaugų priimami 
administraciniai sprendimai, turėtų tapti 
išimtiniai, jie turėtų būti aiškiai pagrįsti ir 
reguliariai peržiūrimi. 

(20) Spektro valdymo ir spektro prieigos 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius leidimus, kad spektro naudotojai 
galėtų pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas ir jas taikyti arba teikti 
elektroninių ryšių paslaugoms skirtose 
nacionalinėse dažnių paskirstymo 
lentelėse ir ITU radijo reglamentuose 
nurodytose dažnių juostose (toliau –
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principas). Administraciniai sprendimai 
dėl technologijų ir paslaugų turėtų būti 
priimami tik iškilus pavojui bendrojo 
intereso tikslams.
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Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti teisinį suderinamumą su Pagrindų direktyvos 9 straipsnio 4 dalyje pateikta 
paslaugų neutralumo apibrėžtimi ir tarptautiniu mastu koordinuojamo dažnių valdymo teisinį 
nuoseklumą.

Pakeitimas 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Spektro valdymo ir spektro prieigos 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius leidimus, kad spektro naudotojai 
galėtų pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas ir jas taikyti arba teikti dažnių 
juostoje (toliau – technologijų ir paslaugų 
neutralumo principas). Atvejai, kai dėl 
technologijų ir paslaugų priimami 
administraciniai sprendimai, turėtų tapti 
išimtiniai, jie turėtų būti aiškiai pagrįsti ir 
reguliariai peržiūrimi.

(20) Spektro valdymo ir spektro prieigos 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius leidimus, kad spektro naudotojai 
galėtų pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas ir jas taikyti arba teikti 
elektroninių ryšių paslaugoms skirtose 
nacionalinėse dažnių paskirstymo 
lentelėse ir ITU radijo reglamentuose 
nurodytose dažnių juostose (toliau –
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principas). Administraciniai sprendimai 
dėl technologijų ir paslaugų turėtų būti 
priimami tik iškilus pavojui bendrojo 
intereso tikslams.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti teisinį suderinamumą su paslaugų neutralumo apibrėžtimi.
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Pakeitimas 135
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Technologijų neutralumo principo 
išimčių turėtų būti mažai ir jos turėtų būti 
pagrįstos tam, kad būtų išvengta žalingųjų 
trikdžių, pavyzdžiui, reikalaujant naudoti 
spinduliavimo kaukes arba nustatant 
galingumo lygius, arba tam, kad būtų 
užtikrinama visuomenės sveikatos apsauga 
ribojant elektromagnetinių laukų poveikį 
visuomenei, arba tam, kad būtų 
užtikrintas teisingas spektro padalijimas 
pirmiausia kai jam naudoti reikalingi tik 
bendrieji leidimai arba kai griežtai 
reikalaujama, kad būtų laikomasi 
paslaugų neutralumo principo išimties.

(21) Technologijų neutralumo principo 
išimčių turėtų būti mažai ir jos turėtų būti 
pagrįstos tam, kad būtų išvengta žalingųjų 
trikdžių, pavyzdžiui, reikalaujant naudoti 
spinduliavimo kaukes arba nustatant 
galingumo lygius, arba tam, kad būtų 
užtikrinama visuomenės sveikatos apsauga 
ribojant elektromagnetinių laukų poveikį 
visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Technologijų neutralumo principas gali priversti naudoti antžemines, ypač mobiliąsias, 
technologijas juostose, naudojamose palydovinėms paslaugoms. Šis naudojimas gali be 
reikalo kliudyti palydovinėms paslaugoms ir daryti joms neigiamą poveikį, kelti pavojų 
esamoms paslaugoms, mažinti galimybę ateityje jas teikti ir kenkti investicijoms į Europos 
palydovinę pramonę.

Siekiant užtikrinti, kad antžeminiams naudojimo būdams nebūtų teikiama pirmenybė 
palydovinių naudojimo būdų atžvilgiu ir palydoviniams naudojimo būdams nebūtų trukdoma, 
reikia nuolat remtis veiksmingu techniniu reguliavimu, į technologiją orientuotu licencijavimu 
ir objektyviomis, nediskriminuojančiomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.
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Pakeitimas 136
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Technologijų neutralumo principo 
išimčių turėtų būti mažai ir jos turėtų būti 
pagrįstos tam, kad būtų išvengta žalingųjų 
trikdžių, pavyzdžiui, reikalaujant naudoti 
spinduliavimo kaukes arba nustatant 
galingumo lygius, arba tam, kad būtų 
užtikrinama visuomenės sveikatos apsauga 
ribojant elektromagnetinių laukų poveikį 
visuomenei, arba tam, kad būtų užtikrintas 
teisingas spektro padalijimas pirmiausia 
kai jam naudoti reikalingi tik bendrieji 
leidimai arba kai griežtai reikalaujama, 
kad būtų laikomasi paslaugų neutralumo 
principo išimties.

(21) Technologijų neutralumo principo 
apribojimai turėtų būti tinkami ir jie turėtų 
būti pagrįsti tam, kad būtų išvengta 
žalingųjų trikdžių, pavyzdžiui, reikalaujant 
naudoti spinduliavimo kaukes arba 
nustatant galingumo lygius, arba tam, kad 
būtų užtikrinama visuomenės sveikatos 
apsauga ribojant elektromagnetinių laukų 
poveikį visuomenei, arba tam, kad būtų 
užtikrintas teisingas spektro padalijimas 
pirmiausia kai jam naudoti reikalingi tik 
bendrieji leidimai, arba tam, kad remiantis 
Bendrijos teisės aktais būtų laikomasi 
pareigos siekti bendrojo intereso tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti suderinamumą su direktyvos tekstu, kuriame laikantis technologijų 
neutralumo principo minimos ne „išimtys“, o „apribojimai“. Apribojimai turi būti taikomi ne 
vien išimčiai iš paslaugų neutralumo principo. Jie turi atitikti bendrojo intereso tikslus.

Pakeitimas 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Technologijų neutralumo principo 
išimčių turėtų būti mažai ir jos turėtų būti 
pagrįstos tam, kad būtų išvengta žalingųjų 
trikdžių, pavyzdžiui, reikalaujant naudoti 

(21) Technologijų neutralumo principo 
apribojimai turėtų būti tinkami ir jie turėtų 
būti pagrįsti tam, kad būtų išvengta 
žalingųjų trikdžių, pavyzdžiui, reikalaujant 
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spinduliavimo kaukes arba nustatant 
galingumo lygius, arba tam, kad būtų 
užtikrinama visuomenės sveikatos apsauga 
ribojant elektromagnetinių laukų poveikį 
visuomenei, arba tam, kad būtų užtikrintas 
teisingas spektro padalijimas pirmiausia 
kai jam naudoti reikalingi tik bendrieji 
leidimai arba kai griežtai reikalaujama, 
kad būtų laikomasi paslaugų neutralumo 
principo išimties.

naudoti spinduliavimo kaukes arba 
nustatant galingumo lygius, arba tam, kad 
būtų užtikrinama visuomenės sveikatos 
apsauga ribojant elektromagnetinių laukų 
poveikį visuomenei, arba tam, kad būtų 
užtikrintas teisingas spektro padalijimas 
pirmiausia kai jam naudoti reikalingi tik 
bendrieji leidimai arba tam, kad remiantis 
Bendrijos teisės aktais būtų laikomasi 
pareigos siekti bendrojo intereso tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti suderinamumą su direktyvos tekstu, kuriame laikantis technologijų 
neutralumo principo minimos ne „išimtys“, o „apribojimai“. Apribojimai turi būti taikomi ne 
vien išimčiai iš paslaugų neutralumo principo. Jie turi atitikti bendrojo intereso tikslus.

Pakeitimas 138
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti 
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 
reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 

(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. Kita vertus, spektro 
naudojimas taip pat gali būti aiškiai 
priskiriamas prie specifinės paslaugos 
teikimo arba specifinės technologijos 
priemonės siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
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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.

įtrauktas kultūros ir žiniasklaidos politikos 
tikslų, pvz., kultūrinės ir kalbų įvairovės ir 
žiniasklaidos pliuralizmo propagavimas, 
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. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 139
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – 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 

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Kaip pripažįstama Pagrindų direktyvos 5 konstatuojamojoje dalyje, perdavimo reguliavimo ir 
turinio reguliavimo atskyrimas neturi trukdyti atsižvelgti į egzistuojančias šių dviejų elementų 
sąsajas, ypač siekiant užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą, kultūrų įvairovę ir vartotojų 
apsaugą. Valstybės narės ir toliau turėtų turėti galimybę individualias naudojimo teises 
suteikti pagal įsipareigojimus, susijusius su tam tikrų paslaugų turinio teikimu.

Pakeitimas 140
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip pripažįstama Pagrindų direktyvos 5 konstatuojamojoje dalyje, perdavimo reguliavimo ir 
turinio reguliavimo atskyrimas neturėtų trukdyti atsižvelgti į egzistuojančias tarp jų sąsajas, 
ypač siekiant užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą, kultūrų ir kalbų įvairovę ir vartotojų 
apsaugą. Todėl valstybės narės ir toliau turi turėti galimybę susieti individualių naudojimo 
teisių užtikrinimą su įsipareigojimais, susijusiais su tam tikro turinio teikimu.
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Pakeitimas 141
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis, ir pagal nacionalinių 
dažnių paskirstymo planų bei 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
(ITU) radijo reglamentų nuostatas. 
Prireikus turėtų būti leidžiama daryti 
proporcingas paslaugų neutralumo principo 
išimtis, pagal kurias reikalaujama, kad būtų 
teikiama specifinė paslauga siekiant 
atsižvelgti į konkrečios valstybės narės 
politikos tikslus arba įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, efektyvų 
radijo dažnių naudojimą ir veiksmingą 
spektro valdymą. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas nacionalinių garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos politikos priemonių, 
kultūrinės ir kalbų įvairovės skatinimas ir 
žiniasklaidos pliuralizmas, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę. Išskyrus tuos atvejus, kai 
reikia užtikrinti gyvybės apsaugą ar 
užtikrinti, kad minėti tikslai būtų pasiekti, 
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 
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turinį, leidime naudoti radijo dažnius 
turinys neturėtų būti reguliuojamas.

Or. en

Pagrindimas

Klausimas, ar spektrą galima paskirstyti neutraliai, turėtų priklausyti nuo pagrįstos viešojo 
intereso ir komercinės vertės pusiausvyros. Komisija ir laikosi šio požiūrio, pvz., Komunikate 
dėl skaitmeninio dividendo, kuriame ji siūlo tam tikras paslaugas išdėstyti konkrečiose 
spektro juostos dalyse.

Pakeitimas 142
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti 
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 
reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, geresnę 
visų piliečių galimybę dalyvauti 
informacinės visuomenės veikloje, arba 
kad būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Siekiant geresnių galimybių 
dalyvauti informacinės visuomenės 
veikloje, judriojo plačiajuosčio ryšio 
paslaugos turi būti teikiamos kaimo 
vietovėse, turi nuolat gerėti šių paslaugų 
kokybė ir didėti jų sparta. Į šiuos tikslus 
turėtų būti įtrauktas kultūrinės ir kalbų 
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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.

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.

Or. de

Pagrindimas

Greitas interneto ryšys būtinas norint paspartinti ekonomikos augimą, naujoves ir padidinti 
socialinę gerovę. Efektyvi plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kaimo vietovėse, nuolatinis 
paslaugos kokybės gerinimas, pakankama sparta ir konkuravimas infrastruktūra – būtinos 
sąlygos norint visiems piliečiams užtikrinti geresnes galimybes dalyvauti informacinės 
visuomenės veikloje.

Pakeitimas 143
Ján Hudacký

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 

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

reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, geresnę 
visų piliečių galimybę dalyvauti 
informacinės visuomenės veikloje, arba 
kad būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Siekiant geresnių galimybių 
visiems piliečiams dalyvauti informacinės 
visuomenės veikloje, judriojo 
plačiajuosčio ryšio paslaugos turi būti 
teikiamos kaimo vietovėse, turi nuolat 
gerėti judriojo ryšio paslaugų kokybė ir 
didėti jų sparta. 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.

Or. en

Pagrindimas

Greitas interneto ryšys būtinas norint paspartinti ekonomikos augimą, naujoves ir padidinti 
socialinę gerovę. Efektyvi plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kaimo vietovėse, nuolatinis 
paslaugos kokybės gerinimas, konkuravimas infrastruktūra – svarbios sąlygos norint visiems 
piliečiams užtikrinti galimybes dalyvauti informacinės visuomenės veikloje. Todėl turi būti 
įmanoma nukrypti nuo paslaugų neutralumo principo, kad būtų galima patenkinti viešąjį 
interesą ir skirti žemesnių nei 1 GHz dažnių spektro juostas judriojo ryšio paslaugoms teikti.
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Pakeitimas 144
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti 
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 
reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, geresnę 
visų piliečių galimybę dalyvauti 
informacinės visuomenės veikloje, arba 
kad būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Siekiant geresnių galimybių 
visiems piliečiams dalyvauti informacinės 
visuomenės veikloje, judriojo 
plačiajuosčio ryšio paslaugos turi būti 
teikiamos kaimo vietovėse, turi nuolat 
gerėti judriojo ryšio paslaugų kokybė ir 
didėti jų sparta. 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 
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turinį, leidime naudoti radijo dažnius 
turinys neturėtų būti reguliuojamas.

Or. en

Pagrindimas

Greitas interneto ryšys būtinas norint Europoje paspartinti ekonomikos augimą, naujoves ir 
padidinti socialinę gerovę. Efektyvi plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kaimo vietovėse, 
nuolatinis paslaugos kokybės gerinimas, pakankama sparta ir konkuravimas infrastruktūra –
svarbūs reikalavimai norint visiems piliečiams užtikrinti geresnes galimybes dalyvauti 
informacinės visuomenės veikloje.

Pakeitimas 145
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti 
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 
reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, judriojo 
plačiajuosčio ryšio paslaugų 
prieinamumą kaimo vietovėse, 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 
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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.

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.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad kaimo vietovėse būtų teikiamos judriojo plačiajuosčio ryšio paslaugos.

Pakeitimas 146
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę. 

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti bet kokio radijo dažnių skyrimo 
siekiant kultūros ir žiniasklaidos politikos 
tikslų, pavyzdžiui, kultūrinės ir kalbų 
įvairovės ir žiniasklaidos pliuralizmo, 
skatinimo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę, tarptautiniu mastu 
suderintus radijo dažnių planus ir 
bendruosius Bendrijos teisės principus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstomas EK tekstas dėl valstybių narių kompetencijos.
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Pakeitimas 147
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę.

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę. Tai darydamos, 
valstybės narės gali atsižvelgti į tam tikrų 
paslaugų ir sistemų, skirtų multimedija 
grindžiamai garso, vaizdo ir tiesioginio 
transliavimo produkcijai, svarbą kultūrai 
ir šioje srityje skaitmeninio ryšio 
teikiamas galimybes naujiems 
operatoriams ir diegiant naujas 
technologijas.

Or. en

Pakeitimas 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę.

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę. Tai darydamos, 
valstybės narės gali atsižvelgti į 
transliavimo ir profesionalių bevielių 
mikrofonų sistemų, skirtų multimedija 
grindžiamai garso, vaizdo ir tiesioginio 
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transliavimo produkcijai, svarbą kultūrai.

Or. en

Pagrindimas

Transliavimas ir žiniasklaidos produkcija, susijusi su kultūros renginiais, pvz., tarptautinio 
pobūdžio renginiais - olimpinėmis žaidynėmis ir kitais, priklauso nuo patikimų perdavimo 
dažnių. 

Pakeitimas 149
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę.

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę. Šie tikslai turi atitikti 
kitus 22 konstatuojamojoje dalyje 
išdėstytus viešojo intereso tikslus.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiamas poreikis rasti valstybių narių kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimo ir kitų 22 konstatuojamojoje dalyje nurodytų tikslų pusiausvyrą. To reikia vien jau 
dėl proporcingumo, vieno svarbiausių Europos teisės principų.
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Pakeitimas 150
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę.

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo
nacionalinę teisę. Šie tikslai turėtų būti 
tinkamai suderinti su kitais 
22 konstatuojamojoje dalyje išdėstytais 
viešojo intereso tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Laikoma, kad kultūrinės ir kalbų įvairovės ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai. Todėl jos neabejotinai turi teisę nustatyti išimtis iš paslaugų 
neutralumo principo. Vis dėlto šis tikslas nėra svarbesnis už kitus 22 konstatuojamojoje 
dalyje nurodytus viešojo intereso tikslus. Pakeitime aiškiau išdėstoma, kad reikia subtilios ir 
tinkamos šių vienodos svarbos viešojo intereso tikslų pusiausvyros. Jokie kiti dalykai nebūtų 
suderinami su pagrindiniu Europos teisės principu – proporcingumu.

Pakeitimas 151
Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę.

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę. Šie tikslai turėtų būti 
tinkamai suderinti su kitais 
22 konstatuojamojoje dalyje išdėstytais 
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viešojo intereso tikslais.

Or. en

Pakeitimas 152
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę.

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės, 
valstybių narių garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos politikos priemonių ir 
žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo išimčių 
taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti palikta teisė apibrėžti savo vidaus garso ir vaizdo bei 
žiniasklaidos politikos priemonių taikymo sritį ir pobūdį.

Pakeitimas 153
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kadangi spektro specifinėms 
technologijoms arba paslaugoms skyrimas 
yra technologijų ir paslaugų neutralumo 
principo išimtis ir sumažina teikiamų 
paslaugų arba naudojamų technologijų 
pasirinkimo laisvę, toks spektro skyrimo 

Išbraukta.
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pasiūlymas turėtų būti skaidrus ir 
aptariamas surengus viešąsias 
konsultacijas.

Or. en

Pagrindimas

Teisinis suderinimas su 6 straipsnio 1 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kadangi spektro specifinėms 
technologijoms arba paslaugoms skyrimas 
yra technologijų ir paslaugų neutralumo 
principo išimtis ir sumažina teikiamų 
paslaugų arba naudojamų technologijų 
pasirinkimo laisvę, toks spektro skyrimo 
pasiūlymas turėtų būti skaidrus ir 
aptariamas surengus viešąsias 
konsultacijas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Teisinis suderinimas su technologijų ir paslaugų neutralumo principais.
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Pakeitimas 155
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Kadangi išimtys daro poveikį 
elektroninių ryšių paslaugų vidaus rinkos 
raidai, Komisija turėtų suderinti išimčių iš 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principų, išskyrus tuos principus, kuriais 
užtikrinamas kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
taikymo sritį ir pobūdį, atsižvelgdama į 
galimybių naudotis radijo dažniais ir jų 
veiksmingo naudojimo suderintas 
technines sąlygas pagal 2002 m. kovo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą 676/2002/EB dėl radijo spektro 
politikos teisinio reguliavimo pagrindų 
Europos bendrijoje (Sprendimas dėl 
radijo spektro)1.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinamas teisinis suderinamumas su mūsų pasiūlymu dėl 9c straipsnio pakeitimo.

Pakeitimas 156
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Siekiant vidaus rinkos tikslų taip pat (27) Siekiant vidaus rinkos tikslų taip pat 

                                               
1 OL L 108, 2002 4 24, p. 1.
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gali reikėti Bendrijos lygmeniu suderinti 
parduodamų dažnių juostų nustatymą, 
pardavimo sąlygas arba parduodamų 
teisių perdavimą specifinėse juostose, 
minimalų parduodamų teisių formatą, 
reikalavimus užtikrinti pagrindines 
galimybes naudotis spektru, 
prieinamumą, informacijos, būtinos 
vykdyti spektro prekybą, patikimumą ir 
reikalavimus apsaugoti konkurenciją bei 
užkirsti kelią spektro kaupimui. Todėl 
Komisija turėtų suteikti įgaliojimus 
priimti tokio suderinimo įgyvendinimo 
priemones. Šiose įgyvendinimo 
priemonėse turėtų būti deramai 
atsižvelgiama į tai, ar individualios 
naudojimo teisės buvo suteiktos 
komerciniu ar nekomerciniu pagrindu.

gali reikėti nustatyti parduodamų dažnių
juostas, centrinio prieinamumo ir 
galimybės naudotis reikalavimus, 
konkurencijos apsaugos ir spektro 
kaupimo prevencijos reikalavimus. Todėl 
Komisijai, remiantis Sprendimu dėl radijo 
spektro (676/2002/EB), turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti to suderinimo 
įgyvendinimo priemones. Šiose 
įgyvendinimo priemonėse turėtų būti 
deramai atsižvelgiama į tai, ar 
individualios naudojimo teisės buvo 
suteiktos komerciniu ar nekomerciniu 
pagrindu.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingos spektro koordinavimo Europos lygmeniu priemonės.

Pakeitimas 157
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Siekiant skatinti vidaus rinkos veikimą 
ir remti tarpvalstybinių paslaugų raidą, 
Komisijai turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
nustatyti Institucijai specifinius 
įpareigojimus numeracijos srityje. Be to, 
siekiant valstybių narių piliečiams, 
įskaitant keliaujančius ir neįgalius paslaugų 
gavėjus, sudaryti sąlygas naudotis tam 
tikromis paslaugomis skambinti tais 
pačiais žinomais numeriais visose 

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

pvz., informacijos apie abonentus teikimo 
paslaugomis, į Komisijos įgaliojimus 
priimti technines įgyvendinimo priemones 
taip pat turėtų būti įtrauktos, jei reikia, 
tarptautinio prisijungimo supaprastinimo 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta Europos numeracija duos daug naudos visoje Europoje teikiant naujas paslaugas, 
tačiau tai turės ir neigiamą poveikį, nes informacijos apie abonentus teikimo paslaugos 
liberalizuotos dar prieš įvykstant šiam derinimui.

Informacijos apie abonentus teikimo paslaugos Universaliųjų paslaugų direktyvos 
11 konstatuojamojoje dalyje laikomos būtina prieigos priemone. Siekiant skatinti bendrąją 
rinką būtina, kad Europos pilietis, nukeliavęs į kitas valstybes nares, galėtų susisiekti su 
tiesioginiu informacijos apie abonentus teikimo paslaugos teikėju ir gauti informaciją savo 
valstybės kalba.

Pakeitimas 158
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Siekiant skatinti vidaus rinkos veikimą 
ir remti tarpvalstybinių paslaugų raidą, 
Komisijai turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
nustatyti Institucijai specifinius 
įpareigojimus numeracijos srityje,
nepakenkiant esamoms paslaugoms. Be 
to, siekiant valstybių narių piliečiams, 
įskaitant keliaujančius ir neįgalius paslaugų 
gavėjus, sudaryti sąlygas tarptautiniu 
mastu naudotis būtinomis paslaugomis, 
pvz., informacijos apie abonentus teikimo 
paslaugomis, į Komisijos įgaliojimus 
priimti technines įgyvendinimo priemones 
taip pat turėtų būti įtrauktos, jei reikia, 
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principas arba mechanizmas. tarptautinio prisijungimo supaprastinimo 
priemonės. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinta Europos numeracija duos daug naudos visoje Europoje teikiant naujas paslaugas, 
tačiau tai turės ir neigiamą poveikį, nes informacijos apie abonentus teikimo paslaugos 
liberalizuotos dar prieš įvykstant šiam derinimui.

Informacijos apie abonentus teikimo paslaugos Universaliųjų paslaugų direktyvos 
11 konstatuojamojoje dalyje laikomos būtina prieigos priemone. Siekiant skatinti bendrąją 
rinką būtina, kad Europos pilietis, nukeliavęs į kitas valstybes nares, galėtų susisiekti su 
tiesioginiu informacijos apie abonentus teikimo paslaugos teikėju ir gauti informaciją savo 
valstybės kalba.

Pakeitimas 159
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Siekiant skatinti vidaus rinkos veikimą 
ir remti tarpvalstybinių paslaugų raidą, 
Komisijai turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
nustatyti Institucijai specifinius 
įpareigojimus numeracijos srityje. Be to, 
siekiant valstybių narių piliečiams, 
įskaitant keliaujančius ir neįgalius paslaugų 
gavėjus, sudaryti sąlygas tarptautiniu 
mastu naudotis būtinomis paslaugomis, 
pvz., informacijos apie abonentus teikimo 
paslaugomis, į Komisijos įgaliojimus 
priimti technines įgyvendinimo priemones 
taip pat turėtų būti įtrauktos, jei reikia, 
tarptautinio prisijungimo supaprastinimo 
priemonės.

Or. en



PE407.629v01-00 68/109 AM\725135LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Suderinta Europos numeracija duos daug naudos visoje Europoje teikiant naujas paslaugas, 
tačiau tai turės ir neigiamą poveikį, nes informacijos apie abonentus teikimo paslaugos 
liberalizuotos dar prieš įvykstant šiam derinimui, jau daug investuota į nacionalinius 
numeracijos planus ir atitinkamai į skirtingus numerius skirtingose valstybėse narėse. 
Siekiant skatinti bendrąją rinką būtina, kad Europos pilietis, nukeliavęs į kitas valstybes 
nares, galėtų susisiekti su tiesioginiu informacijos apie abonentus teikimo paslaugos teikėju ir 
gauti informaciją savo valstybės kalba.

Pakeitimas 160
Nikolaos Vakalis

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. Dalijimasis kanalais 
turėtų būti išplėstas ir apimti visą viešą 
infrastruktūrą (pvz., vanduo, nuotekos, 
elektra, dujos), kurią naudojant galima 
įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą 
siekiant sukurti vienodas sąlygas ir 
padidinti alternatyvios infrastruktūros 
plėtojimo galimybes.
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Or. en

Pagrindimas

Naujosios kartos paslaugos senaisiais vario kabeliais neveiks; reikės įrengti visiškai naują 
infrastruktūrą, kurios silpnoji vieta – kanalai, kuriais bus tiekiamas ryšys. Tikras dalijimasis 
kanalais, t. y. ne tik telekomų kanalais, bet ir visa viešąja infrastruktūra (pvz., elektros, dujų, 
nuotekų kanalais) suteikia galimybę daugiau negu vienam rinkos dalyviui naudotis 
infrastruktūra paslaugoms teikti. Visiems kanalams turi būti taikomi tie patys reguliavimo 
metodai, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 161
Anni Podimata

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. Dalijimasis kanalais 
turėtų būti išplėstas ir apimti visą viešą 
infrastruktūrą (vanduo, nuotekos, elektra, 
dujos), kurią naudojant galima įrengti 
elektroninių ryšių infrastruktūrą siekiant 
sukurti vienodas sąlygas ir padidinti 
alternatyvios infrastruktūros plėtojimo 
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galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Naujosios kartos paslaugos senaisiais vario kabeliais neveiks; reikės įrengti visiškai naują 
infrastruktūrą, kurios silpnoji vieta – kanalai, kuriais bus tiekiamas ryšys. Tikras dalijimasis 
kanalais, t. y. ne tik telekomų kanalais, bet ir, pvz., visa viešąja infrastruktūra (elektros, dujų, 
nuotekų kanalais) suteikia galimybę daugiau negu vienam rinkos dalyviui naudotis 
infrastruktūra paslaugoms teikti. Kanalams turi būti taikomi tie patys reguliavimo metodai, 
kad būtų sukurtos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 162
Catherine Trautmann

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 
sąžiningai, efektyviai, 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 
tinklo elementais ir su jais susijusia 
infrastruktūra, pvz., 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, 
ypač naujus optinių kabelių prieigos 
tinklus. Pirmiausia nacionalinėms 
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reguliavimo institucijoms turi būti 
suteikta teisė nustatyti operatoriams 
pareigą pateikti sąžiningą ir 
nediskriminuojantį standartinį pasiūlymą 
dėl prieigos prie jų kanalų.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas papildomas atsižvelgiant į 12 straipsnio pakeitimus. Naujiems rinkos dalyviams turi 
būti suteikta galimybė sąžiningomis ir nediskriminuojančiomis sąlygomis naudotis didelę 
įtaką rinkoje turinčių operatorių kanalais. Tai paspartins konkuravimą infrastruktūra ir 
perėjimą prie visiškai konkurencingos rinkos. Dalijimasis tinklo elementais ir su jais susijusia 
infrastruktūra gali pagreitinti naujų tinklų įrengimą, sumažinti jo finansinį poveikį ir poveikį 
aplinkai.

Pakeitimas 163
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Patikimas ir saugus informacijos 
perdavimas elektroninių ryšių tinklais 
tampa vis svarbesnis visai ekonomikai ir 
plačiajai visuomenei. Sistemos 
sudėtingumas, techniniai gedimai ar 
žmonių padarytos klaidos, taip pat avarijos 
arba išpuoliai gali turėti pasekmių fizinės 
infrastruktūros, kurią naudojant ES 
piliečiams teikiamos svarbios paslaugos, 
įskaitant e. valdžios paslaugas, veikimui 
arba galimybėms ja naudotis. Todėl 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
užtikrinti, kad būtų palaikomas viešųjų 
ryšių tinklų vientisumas ir saugumas. 
Institucija turėtų dalyvauti stiprinant 
elektroninių ryšių saugumo lygį, be kitų 
dalykų, skirdama ekspertus ir teikdama 
patarimus bei skatindama gerosios patirties 

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

mainus. ENISA ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų turėti 
reikiamas priemones, kad galėtų vykdyti 
pareigas, įskaitant įgaliojimus gauti 
pakankamai informacijos, kad galėtų 
įvertinti tinklų ar paslaugų saugumo lygį, 
bei išsamius ir patikimus duomenis apie 
faktinius su saugumu susijusius incidentus, 
kurie padarė nemažą įtaką tinklų veikimui 
ar paslaugų teikimui. Atsižvelgiant į tai, 
kad sėkmingas tinkamų saugumo 
priemonių taikymas nėra vienkartinis 
veiksmas, bet tęstinis taikymo, 
persvarstymo ir atnaujinimo procesas, 
turėtų būti reikalaujama, kad elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų teikėjai, 
atsižvelgdami į techninius laimėjimus, 
imtųsi priemonių pagal nustatytą riziką 
užtikrinti vientisumą ir saugumą.

Or. en

Pagrindimas

ENISA ir toliau bus vienintelė už tinklų ir paslaugų saugumą atsakinga institucija.

Pakeitimas 164
Nikolaos Vakalis

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. 

(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. ENISA
turėtų dalyvauti derinant atitinkamas 
technines ir organizacines saugumo 
priemones, teikdama ekspertų patarimus. 
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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.

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

Pagrindimas

ENISA ir toliau bus vienintelė už tinklų ir paslaugų saugumą atsakinga institucija.

Pakeitimas 165
Lambert van Nistelrooij

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, Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti technines 
įgyvendinimo priemones, skirtas tinkamam 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus 
rinkoje saugumo lygiui pasiekti, 
savireguliavimo iniciatyvoms nepasiekus 
tinkamo saugumo lygio vienos ar daugiau 
valstybių narių vidaus rinkoje. Kai 
manoma, kad techninės įgyvendinimo 
priemonės yra būtinos, nacionalinio lygio 
išlaidų sistema yra privaloma. 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 



PE407.629v01-00 74/109 AM\725135LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

vadovaujantis Pagrindų direktyva. 
Siekdamos vykdyti savo pareigas, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
turėti įgaliojimą tirti nurodymų 
nesilaikymo atvejus ir skirti baudas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomus saugumo užtikrinimo įgyvendinimo įgaliojimus suteikus nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir siūlomai Europos elektroninių ryšių rinkos institucijai, sprendimai nebus 
priimami laiku ir veiksmingai. Kai Komisija mano, kad reikia priimti technines įgyvendinimo 
priemones, turėtų būti taikomas išlaidų kompensavimo modelis. Tai sukurs pramonei, 
reguliavimo institucijoms ir Komisijai reikalingas paskatas pramonės atstovų iniciatyva 
vykdomomis savireguliavimo priemonėmis kurti ir įgyvendinti saugumo standartus.

Pakeitimas 166
Angelika Niebler

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 

Išbraukta.
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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, 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. de

Pagrindimas

Funkcinis vertikaliai integruotų telekomunikacijų įmonių atskyrimas yra milžiniškas ir 
neproporcingas įmonių teisių pažeidimas. Tokia drastiška konkurencijos užtikrinimo 
priemonė reikalinga tik tuo atveju, jeigu prieigos rinkų reguliavimo priemonėmis nepasiekta 
rezultatų arba gresia pavojus, kad jų nebus pasiekta. Vis dėlto aptikti šių trūkumų nepavyko 
netgi Komisijai. Priešingai, esamos nuostatos užtikrina konkurentų galimybę naudotis didelę 
įtaką rinkoje turinčio tinklo operatoriaus infrastruktūra.
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Pakeitimas 167
Erika Mann

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 

(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. Tam, kad būtų 
išvengta konkurencijos iškraipymo vidaus 
rinkoje, funkcinio atskyrimo pasiūlymus 
turėtų iš anksto patvirtinti Komisija.
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turėtų ypač daug dėmesio skirti 
produktams, 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

Funkcinis atskyrimas kai kuriose valstybėse narėse –  jau priimta tikrovė; priemonių padėčiai 
ištaisyti taikymas išskirtiniais atvejais – įdomi idėja, bet 2014 m. per persvarstymą ją reikėtų 
įvertinti iš naujo. Iki to laiko bus galima geriau suvokti, kaip funkcinis atskyrimas didins 
konkurenciją ir kartu sudarys galimybę investuoti į naują infrastruktūrą.

Pakeitimas 168
Ivo Belet

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 

(43) Funkcinio atskyrimo, pagal kurį 
reikalaujama, kad vertikaliai integruotas 
operatorius steigtų verslo subjektus, kurių 
veikla yra atskirta, tikslas – išskirtiniais 
atvejais, kai esamomis priemonėmis 
padėčiai ištaisyti nepasiekiami Pagrindų 
direktyvos 8 straipsnyje numatyti tikslai, 
užtikrinti, kad visiems teikėjams, įskaitant 
vertikaliai integruoto operatoriaus tiekimo 
skyrius, būtų tiekiami visiškai lygiaverčiai 
prieigos produktai. Funkcinį atskyrimą 
galima pateisinti kaip priemonę padėčiai 
ištaisyti, kai įrodyta, kad vis nepavyksta 
išvengti diskriminavimo keliose 
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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, 
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.

atitinkamose rinkose ir kai mažai tikimasi 
arba visai nesitikima, kad per pagrįstą 
laikotarpį atsiras infrastruktūros 
konkurencija po to, kai, vadovaujantis 
Europos nacionalinių reguliavimo 
institucijų gerąja patirtimi 
nediskriminavimo pareigų įgyvendinimo 
srityje, buvo įgyvendinta viena ar daugiau 
priemonių padėčiai ištaisyti, kurios, kaip 
manoma, buvo tinkamos. Vertinant 
konkuravimo infrastruktūra perspektyvas 
reikėtų nuodugniai atsižvelgti į esamą 
infrastruktūros konkurenciją tam tikrose 
geografinėse regiono, kuriame būtų 
taikomas funkcinis atskyrimas, vietovėse, 
ir į technologinę raidą, dėl kurios 
panašiomis aplinkybėmis infrastruktūros 
konkurencija pasiekta kitur. Be to, 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, 
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
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Pakeitimas 169
Paul Rübig

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. Funkcinį 
atskyrimą galima pateisinti kaip priemonę 
padėčiai ištaisyti, kai ji padėtų išvengti 
diskriminavimo keliose rinkose ir kai 
mažai tikimasi arba visai nesitikima, kad 
per pagrįstą laikotarpį atsiras veiksminga 
konkurencija. 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 rinkos, 
susijusios 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, 
kuriuos valdys atskiri verslo subjektai; taip 
pat turėtų būti atsižvelgiama į tinklo 
plėtojimo mastą ir technologinės pažangos 
laipsnį, nes šie veiksniai gali turėti įtakos 
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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.

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 funkcinis atskyrimas gali sudaryti galimybę supaprastinti NRI atliekamą 
įgyvendinimą, reguliavimo institucijoms turėtų būti įmanoma šia priemone pasinaudoti 
profilaktiškai (siekiant pašalinti didelius nuolatinius trūkumus), o ne tik po to, kai 
įgyvendinimas nesėkmingas jau kurį laiką – tai reikštų, kad priemonės padėčiai ištaisyti 
neveiksmingos jau ilgesnį laiką (ir todėl nesusiformavo konkurencija). Svarbu, kad būtų 
pateikta nuoroda į „veiksmingą“ konkurenciją, nes tam tikra infrastruktūros konkurencija 
gali egzistuoti, tačiau jos gali nepakakti veiksmingiems apribojimams užtikrinti (kaip yra 
Jungtinėje Karalystėje).

Pakeitimas 170
<Members>Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli</Members>

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 

(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 
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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, 
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.

įpareigojimai, taip pat lengviau priversti 
šiuos įpareigojimus vykdyti. Išskirtiniais 
atvejais funkcinį atskyrimą galima 
pateisinti kaip priemonę padėčiai ištaisyti, 
kai ji padėtų išvengti diskriminavimo 
keliose rinkose ir kai mažai tikimasi arba 
visai nesitikima, kad per pagrįstą laikotarpį 
atsiras veiksminga konkurencija. 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, 
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 funkcinis atskyrimas gali sudaryti galimybę supaprastinti Institucijos ir 
reguliuojamo operatoriaus atliekamą įgyvendinimą, reguliavimo institucijoms turėtų būti 
įmanoma šia priemone pasinaudoti profilaktiškai (siekiant pašalinti didelius nuolatinius 
trūkumus), o ne tik po to, kai įgyvendinimas nesėkmingas jau kurį laiką – tai reikštų, kad 
priemonės padėčiai ištaisyti neveiksmingos jau ilgesnį laiką (ir todėl nesusiformavo 
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konkurencija). Svarbu, kad būtų pateikta nuoroda į „veiksmingą“ konkurenciją, nes tam tikra 
infrastruktūros konkurencija gali egzistuoti, tačiau jos gali nepakakti veiksmingiems rinkoje 
dominuojančio operatoriaus apribojimams užtikrinti (kaip yra Jungtinėje Karalystėje).

Pakeitimas 171
Mary Honeyball

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 

(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 ji padėtų išvengti diskriminavimo 
keliose atitinkamose rinkose ir kai mažai 
tikimasi arba visai nesitikima, kad per 
pagrįstą laikotarpį atsiras veiksminga
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 



AM\725135LT.doc 83/109 PE407.629v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

planuodamos priemonę padėčiai ištaisyti, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
ypač daug dėmesio skirti produktams, 
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.

planuodamos priemonę padėčiai ištaisyti, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
ypač daug dėmesio skirti produktams, 
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

Pakeitimas 172
Patrizia Toia

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

(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 ji padėtų išvengti diskriminavimo 
keliose rinkose ir kai mažai tikimasi arba 
visai nesitikima, kad per pagrįstą laikotarpį 
atsiras veiksminga konkurencija. Tačiau 



PE407.629v01-00 84/109 AM\725135LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

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, 
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.

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, 
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

Šiame straipsnyje numatytos derinimo priemonės, net jeigu ir įgyvendinamojo pobūdžio, 
skirtos reguliuoti pagrindiniams spektro valdymo aspektams. Todėl ypač svarbu 
derinamuosius Komisijos veiksmus paremti išsamiu techninių ir eksploatacinių galimybių ir 
minėtų priemonių poveikio įvertinimu, kurį turėtų atlikti kompetentingos tarptautinės įstaigos, 
pvz., CEPT (ECC) ir ETSI. Be to, remdamasi geresnio reglamentavimo principais, Komisija 
turi veikti skaidriai ir konsultuotis su suinteresuotais rinkos dalyviais.
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Pakeitimas 173
Rebecca Harms

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 ji padėtų išvengti diskriminavimo 
keliose rinkose ir kai mažai tikimasi arba 
visai nesitikima, kad per pagrįstą laikotarpį 
atsiras veiksminga konkurencija. 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, 
kuriuos valdys atskiri verslo subjektai; taip 
pat turėtų būti atsižvelgiama į tinklo 
plėtojimo mastą ir technologinės pažangos 
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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.

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 funkcinis atskyrimas gali sudaryti galimybę supaprastinti Institucijos ir 
reguliuojamo operatoriaus atliekamą įgyvendinimą, reguliavimo institucijoms turėtų būti 
įmanoma šia priemone pasinaudoti profilaktiškai (siekiant pašalinti didelius nuolatinius 
trūkumus), o ne tik po to, kai įgyvendinimas nesėkmingas jau ilgą laiką.

Pakeitimas 174
Gunnar Hökmark

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

(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 yra kliūčių užtikrinti 
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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, 
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.

nediskriminavimą keliose atitinkamose 
rinkose ir kai mažai tikimasi arba visai 
nesitikima, kad per pagrįstą laikotarpį 
atsiras veiksminga naujos 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, 
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 funkcinis atskyrimas gali sudaryti galimybę supaprastinti reguliavimo ir kitų 
institucijų atliekamą įgyvendinimą, reguliavimo institucijoms turėtų būti įmanoma šia 
priemone pasinaudoti profilaktiškai (siekiant pašalinti didelius nuolatinius trūkumus), o ne tik 
po to, kai įgyvendinimas nesėkmingas jau ilgą laiką – tai reikštų, kad priemonės padėčiai 
ištaisyti neveiksmingos jau kurį laiką (ir todėl nesusiformavo konkurencija). Svarbu, kad būtų 
pateikta nuoroda į „veiksmingą“ konkurenciją, nes tam tikra infrastruktūros konkurencija 
gali egzistuoti, tačiau jos gali nepakakti veiksmingiems rinkoje dominuojančio operatoriaus 
apribojimams užtikrinti.
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Pakeitimas 175
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Funkcinio atskyrimo taikymas 
neturėtų trukdyti veikti atitinkamiems 
skirtingų verslo subjektų koordinavimo 
mechanizmams siekiant užtikrinti, kad 
būtų ginamos kontroliuojančiosios 
bendrovės ekonominės ir valdymo 
priežiūros teisės.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Funkcinis vertikaliai integruotų telekomunikacijų įmonių atskyrimas yra milžiniškas ir 
neproporcingas įmonių teisių pažeidimas. Tokia drastiška konkurencijos užtikrinimo 
priemonė reikalinga tik tuo atveju, jeigu prieigos rinkų reguliavimo priemonėmis nepasiekta 
rezultatų arba gresia pavojus, kad jų nebus pasiekta. Vis dėlto aptikti šių trūkumų nepavyko 
netgi Komisijai. Priešingai, esamos nuostatos užtikrina konkurentų galimybę naudotis didelę 
įtaką rinkoje turinčio tinklo operatoriaus infrastruktūra.

Pakeitimas 176
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Jei vertikaliai integruota įmonė 
nutaria perduoti didelę dalį arba visą 
vietos prieigos tinklą atskiram juridiniam 
asmeniui, priklausančiam skirtingiems 
savininkams, arba atskirai įsteigtam 
verslo subjektui, kuris užsiims prieigos 
produktais, nacionalinė reguliavimo 
institucija turėtų įvertinti numatomo 

Išbraukta.
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sandorio poveikį visiems 
reglamentuojančio pobūdžio 
įpareigojimams, kurie buvo nustatyti 
vertikaliai integruotam operatoriui 
siekiant užtikrinti, kad nauja tvarka 
atitiktų Direktyvą 2002/19/EB (Prieigos 
direktyvą) ir Direktyvą 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyvą). 
Atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija turėtų atlikti naują rinkų, 
kuriose veikia atskirtas subjektas, tyrimą 
ir atitinkamai nustatyti, palikti tuos 
pačius, pakeisti arba panaikinti 
įpareigojimus. Šiuo tikslu nacionalinė 
reguliavimo institucija turėtų galėti 
prašyti įmonės pateikti informacijos.

Or. de

Pagrindimas

Savanoriškas tinklų pardavimas neturėtų būti teisiškai reglamentuojamas. Bet kokį galimą 
poveikį konkurencijai reikėtų svarstyti atsižvelgiant į esamas valstybių narių ir Europos 
konkurencijos taisykles. Šį Komisijos pasiūlymo punktą reikėtų atmesti.

Pakeitimas 177
Alexander Alvaro

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) Galimybė iš anksto ir bet kuriuo 
metu pasirinkti operatorių visada turėtų 
išlikti prieinama galutiniams vartotojams, 
nepaisant technologijos, nes tai –
pagrindinis konkurencijos ramstis. 
Nuostata, kuria suteikiamas įgaliojimas 
nustatyti tokią pareigą, dėl nuoseklumo 
išbraukta iš Direktyvos 2002/22/EB ir 
įtraukta į Direktyvą 2002/19/EB.
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Or. de

Pagrindimas

Jeigu teisinė galimybė iš anksto ir vėliau pasirinkti operatorių dingsta, net jei ir laikinai, tai 
padaro neatitaisomą žalą konkurencijai, konkurentai labai sumažina investicijas į 
infrastruktūrą ir išardo netgi tą infrastruktūrą, į kurią jau investuota.

Pakeitimas 178
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) Nors tikslinga, kad kai kuriomis 
aplinkybėmis nacionalinė reguliavimo 
agentūra turėtų nustatyti įpareigojimus 
operatoriams, kurie neturi didelės įtakos 
rinkoje tam, kad būtų pasiekti tam tikri 
tikslai, kaip antai ryšys tarp galutinių 
paslaugos gavėjų arba paslaugų sąveika, 
vis dėlto būtina užtikrinti, kad tokie 
įpareigojimai būtų nustatyti pagal 
reguliavimo sistemą ir visų prima laikantis 
joje numatytų pranešimo procedūrų.

(46) Nors tikslinga, kad kai kuriomis 
aplinkybėmis nacionalinė reguliavimo 
agentūra turėtų nustatyti įpareigojimus 
operatoriams, kurie neturi didelės įtakos 
rinkoje tam, kad būtų pasiekti tam tikri 
tikslai, kaip antai ryšys tarp galutinių 
paslaugos gavėjų arba paslaugų sąveika,
arba kad būtų siekiama veiksmingumo, 
tvarios konkurencijos ir kuo didesnės 
naudos galutiniams vartotojams, vis dėlto 
būtina užtikrinti, kad tokie įpareigojimai 
būtų nustatyti pagal reguliavimo sistemą ir 
visų prima laikantis joje numatytų 
pranešimo procedūrų.

Or. en

Pagrindimas

Dabar nereguliuojami prieigos operatoriai ima milžiniškus mokesčius už informacijos apie 
abonentus teikimo paslaugos skambučių sujungimą ir kartu mažina šių paslaugų teikėjų 
galimybes nustatyti savas mažmenines kainas. Prieigos operatoriai neturi jokio pagrindo imti
kitokius mokesčius negu už kitas panašias sujungimo paslaugas, sudarytas iš srauto 
perdavimo į sujungimo vietas ir iš jų. Norint suteikti galutiniams paslaugų gavėjams galimybę 
gauti visą informacijos apie abonentus teikimo paslaugų konkurencijos teikiamą naudą ir 
sudaryti galimybes visiškai pašalinti informacijos apie abonentus teikimo universaliųjų 
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paslaugų reguliavimą mažmeniniu lygmeniu, šias problemas reikia spręsti.

Pakeitimas 179
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Komisija turi įgaliojimą priimti 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
pritaikyti prieigos prie skaitmeninės 
televizijos ir radijo paslaugų, nurodytų I 
priede, sąlygas prie rinkos pokyčių ir 
technologinės pažangos. Ta pati nuostata 
taikoma ir II priede pateiktam 
trumpiausiam sąrašui, kuris turi būti viešai 
paskelbtas, kad būtų laikomasi skaidrumo 
įpareigojimo. 

(47) Komisija turi įgaliojimą priimti 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
pritaikyti prieigos prie skaitmeninės 
televizijos ir radijo paslaugų, nurodytų I 
priede, sąlygas prie rinkos pokyčių ir 
technologinės pažangos. Ta pati nuostata 
taikoma ir II priede pateiktam 
trumpiausiam sąrašui, kuris turi būti viešai 
paskelbtas, kad būtų laikomasi skaidrumo 
įpareigojimo. Be to, Komisijai turėtų būti 
suteikta teisė prieigos operatoriams 
nustatyti didmeninio sujungimo pareigą 
galutinių paslaugos gavėjų atžvilgiu ir 
taip užtikrinti, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų visapusiškai naudotis 
informacijos apie abonentus teikimo 
paslaugų konkurencija. Šios paslaugos 
yra būtina naudojimosi elektroninių ryšių 
paslaugomis priemonė ir yra ypač 
svarbios pagyvenusiems ir neįgaliesiems 
paslaugų gavėjams. Didmeninės 
priemonės ypač patartinos tada, kai jos 
padėtų panaikinti universaliųjų paslaugų 
reguliavimą mažmeniniu lygmeniu ir 
leistų pereiti prie visiškai konkurencingos 
aplinkos.

Or. en

Pagrindimas

Dabar nereguliuojami prieigos operatoriai ima milžiniškus mokesčius už informacijos apie 
abonentus teikimo paslaugos skambučių sujungimą ir kartu mažina šių paslaugų teikėjų 
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galimybes nustatyti savas mažmenines kainas (žr., pvz., naujosios Komisijos rekomendacijos 
dėl rinkų 41 psl.). Prieigos operatoriai neturi jokio pagrindo imti kitokius mokesčius negu už 
kitas panašias sujungimo paslaugas, sudarytas iš srauto perdavimo į sujungimo vietas ir iš jų. 
Norint suteikti galutiniams paslaugų gavėjams galimybę gauti visą informacijos apie 
abonentus teikimo paslaugų konkurencijos teikiamą naudą ir sudaryti galimybes visiškai 
pašalinti informacijos apie abonentus teikimo universaliųjų paslaugų reguliavimą 
mažmeniniu lygmeniu, šias problemas reikia spręsti.

Pakeitimas 180
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Komisija turi įgaliojimą priimti 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
pritaikyti prieigos prie skaitmeninės 
televizijos ir radijo paslaugų, nurodytų I 
priede, sąlygas prie rinkos pokyčių ir 
technologinės pažangos. Ta pati nuostata 
taikoma ir II priede pateiktam 
trumpiausiam sąrašui, kuris turi būti viešai 
paskelbtas, kad būtų laikomasi skaidrumo 
įpareigojimo. 

(47) Komisija turi įgaliojimą priimti 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
pritaikyti prieigos prie skaitmeninės 
televizijos ir radijo paslaugų, nurodytų I 
priede, sąlygas prie rinkos pokyčių ir 
technologinės pažangos. Ta pati nuostata 
taikoma ir II priede pateiktam 
trumpiausiam sąrašui, kuris turi būti viešai 
paskelbtas, kad būtų laikomasi skaidrumo 
įpareigojimo. Be to, Komisijai turėtų būti 
suteikta teisė prieigos operatoriams 
nustatyti didmeninio sujungimo pareigą 
galutinių paslaugos gavėjų atžvilgiu ir 
taip užtikrinti, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų visapusiškai naudotis 
informacijos apie abonentus teikimo 
paslaugų konkurencija. Šios paslaugos 
yra būtina naudojimosi elektroninių ryšių 
paslaugomis priemonė ir yra ypač 
svarbios pagyvenusiems ir neįgaliesiems 
paslaugų gavėjams. Didmeninės 
priemonės ypač patartinos tada, kai jos 
padėtų panaikinti universaliųjų paslaugų 
reguliavimą mažmeniniu lygmeniu ir 
leistų pereiti prie visiškai konkurencingos 
aplinkos.
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Or. en

Pagrindimas

Dabar nereguliuojami prieigos operatoriai ima milžiniškus mokesčius už informacijos apie 
abonentus teikimo paslaugos skambučių sujungimą ir kartu mažina šių paslaugų teikėjų 
galimybes nustatyti savas mažmenines kainas (žr., pvz., naujosios Komisijos rekomendacijos 
dėl rinkų 41 psl.). Prieigos operatoriai neturi jokio pagrindo imti kitokius mokesčius negu už 
kitas panašias sujungimo paslaugas, sudarytas iš srauto perdavimo į sujungimo vietas ir iš jų. 
Norint suteikti galutiniams paslaugų gavėjams galimybę gauti visą informacijos apie 
abonentus teikimo paslaugų konkurencijos teikiamą naudą ir sudaryti galimybes visiškai 
pašalinti informacijos apie abonentus teikimo universaliųjų paslaugų reguliavimą 
mažmeniniu lygmeniu, šias problemas reikia spręsti.

Pakeitimas 181
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Komisija turi įgaliojimą priimti 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
pritaikyti prieigos prie skaitmeninės 
televizijos ir radijo paslaugų, nurodytų I 
priede, sąlygas prie rinkos pokyčių ir 
technologinės pažangos. Ta pati nuostata 
taikoma ir II priede pateiktam 
trumpiausiam sąrašui, kuris turi būti viešai 
paskelbtas, kad būtų laikomasi skaidrumo 
įpareigojimo.

(47) Komisija turi įgaliojimą priimti 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
pritaikyti prieigos prie skaitmeninės 
televizijos ir radijo paslaugų, nurodytų I 
priede, sąlygas prie rinkos pokyčių ir 
technologinės pažangos. Ta pati nuostata 
taikoma ir II priede pateiktam 
trumpiausiam sąrašui, kuris turi būti viešai 
paskelbtas, kad būtų laikomasi skaidrumo 
įpareigojimo. Be to, Komisijai gali būti 
suteikta teisė prieigos operatoriams 
nustatyti didmeninio sujungimo pareigą 
galutinių paslaugos gavėjų atžvilgiu ir 
taip užtikrinti, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų visapusiškai naudotis 
informacijos apie abonentus teikimo 
paslaugų konkurencija. Šios paslaugos 
yra būtina naudojimosi elektroninių ryšių 
paslaugomis priemonė ir yra ypač 
svarbios pagyvenusiems ir neįgaliesiems 
paslaugų gavėjams. 
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Or. en

Pagrindimas

Dabar nereguliuojami prieigos operatoriai ima milžiniškus mokesčius už informacijos apie 
abonentus teikimo paslaugos skambučių sujungimą ir kartu mažina šių paslaugų teikėjų 
galimybes nustatyti savas mažmenines kainas. Norint suteikti galutiniams paslaugų gavėjams 
galimybę gauti visą informacijos apie abonentus teikimo paslaugų konkurencijos teikiamą 
naudą ir sudaryti galimybes visiškai pašalinti informacijos apie abonentus teikimo 
universaliųjų paslaugų reguliavimą mažmeniniu lygmeniu, šias problemas reikia spręsti.

Pakeitimas 182
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
47a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) Jeigu Bendrijos elektroninių ryšių 
priemonių ir spektro politikai įgyvendinti 
reikia priimti derinimo priemones, 
susijusias ne tik su techninio 
įgyvendinimo priemonėmis, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
siūlymą dėl teisės akto.

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, kurias taikant reguliavimo sistema papildoma naujomis svarbiomis nuostatomis, 
turi būti nagrinėjamos siūlyme dėl teisės akto. Komitologijos procedūrą galima taikyti tik 
neesminiams elementams.
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Pakeitimas 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
47a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) Jeigu Bendrijos elektroninių ryšių 
priemonių ir spektro politikai įgyvendinti 
reikia priimti derinimo priemones, 
susijusias ne tik su techninio 
įgyvendinimo priemonėmis, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
siūlymą dėl teisės akto.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti teisinį suderinamumą su Sprendimo 1999/468/EB 
7a konstatuojamąja dalimi ir 1 straipsnio 2 dalimi: priemonės, kurias taikant reguliavimo 
sistema papildoma naujomis svarbiomis nuostatomis, turi būti nagrinėjamos pasiūlyme dėl 
teisės akto. Komitologijos procedūrą galima taikyti tik neesminiams elementams.

Pakeitimas 184
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
47a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) Jeigu Bendrijos elektroninių ryšių 
priemonių ir spektro politikai įgyvendinti 
reikia priimti derinimo priemones, 
susijusias ne tik su techninio 
įgyvendinimo priemonėmis, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
siūlymą dėl teisės akto.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti teisinį suderinamumą su Sprendimo 1999/468/EB 
7a konstatuojamąja dalimi ir 1 straipsnio 2 dalimi:  Priemonės, kurias taikant reguliavimo 
sistema papildoma naujomis svarbiomis nuostatomis, turi būti nagrinėjamos siūlyme dėl 
teisės akto. Komitologijos procedūrą galima taikyti tik neesminiams elementams.

Pakeitimas 185
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Pradėjus reikalauti paslaugų ir 
technologijų neutralumo priimant 
skyrimo ir skirstymo sprendimus, taip pat 
išaugus galimybėms perduoti vienos 
įmonės teises kitai įmonei, turėtų atsirasti 
daugiau laisvės ir priemonių visuomenei 
naudoti elektroninius ryšius, teikti garso 
bei vaizdo žiniasklaidos paslaugas, o 
kartu būti lengviau siekti bendrojo 
intereso tikslų. Taigi, net ir nesuteikiant 
individualių spektro naudojimo teisių, 
būtų geriau vykdomi tam tikri bendrojo 
intereso įpareigojimai, nustatyti 
transliuotojams, teikiantiems garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugas. Specifinių 
kriterijų skiriant spektro dalį 
transliuotojams naudojimas būti 
pateisinamas tik tuomet, jei tokių kriterijų 
naudojimas būtų esminis siekiant tam 
tikro nacionalinėje teisėje nustatyto 
bendrojo intereso tikslo. Su bendrojo 
intereso tikslų siekimu susijusios 
procedūros visomis aplinkybėmis turėtų 
būti skaidrios, objektyvios, proporcingos 
ir nediskriminuojančios.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 21 ir 22 konstatuojamųjų dalių pakeitimų pagrindimą.

Pakeitimas 186
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Pradėjus reikalauti paslaugų ir 
technologijų neutralumo priimant 
skyrimo ir skirstymo sprendimus, taip pat 
išaugus galimybėms perduoti vienos 
įmonės teises kitai įmonei, turėtų atsirasti 
daugiau laisvės ir priemonių visuomenei 
naudoti elektroninius ryšius, teikti garso 
bei vaizdo žiniasklaidos paslaugas, o 
kartu būti lengviau siekti bendrojo 
intereso tikslų. Taigi, net ir nesuteikiant 
individualių spektro naudojimo teisių, 
būtų geriau vykdomi tam tikri bendrojo 
intereso įpareigojimai, nustatyti 
transliuotojams, teikiantiems garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugas. Specifinių 
kriterijų skiriant spektro dalį 
transliuotojams naudojimas būti 
pateisinamas tik tuomet, jei tokių kriterijų 
naudojimas būtų esminis siekiant tam 
tikro nacionalinėje teisėje nustatyto 
bendrojo intereso tikslo. Su bendrojo 
intereso tikslų siekimu susijusios 
procedūros visomis aplinkybėmis turėtų 
būti skaidrios, objektyvios, proporcingos 
ir nediskriminuojančios.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų be apribojimų spręsti dėl būtinųjų išimčių kultūros srityje.
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Pakeitimas 187
Dominique Vlasto

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 188
Anne Laperrouze

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
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti palikta galimybė taikyti ar nustatyti sistemą, pagal kurią 
įpareigojimas mokėti spektro naudojimo mokesčius būtų pakeičiamas įpareigojimu 
įgyvendinti su bendruoju interesu susijusius tikslus. Tokia sistema, padedanti pasiekti 
žiniasklaidos pliuralizmo tikslų, yra paplitusi praktika naudojant antžeminius transliavimo 
dažnius.

Pakeitimas 189
Rebecca Harms

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 190
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, 
nė vienam spektro naudotojui neturėtų 

Išbraukta.
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būti panaikintas įpareigojimas mokėti 
mokesčius ar rinkliavas, nustatytus už 
naudojimąsi spektru.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 191
Erna Hennicot-Schoepges

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

Pagrindimas

Ši koncepcija gali lemti mokesčių taikymą visiems palydovinio perdavimo būdams:  ir 
vartotojų priimamiems, ir siunčiamiems signalams. Ji prieštarauja ES bendrojoje rinkoje 
vyraujantiems licencijavimo išimčių, laisvo priėmimo principams ir principui, kad turi būti 
šalinamos kliūtys palydovinėmis antenomis priimti paslaugas tarpvalstybiniu mastu.
Šią koncepciją bus sunku įgyvendinti – tai priverstų palydovinių antenų turėtojus jas 
registruoti ir lemtų sudėtingą administravimą.
Valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė toliau taikyti ar nustatyti sistemą, pagal kurią 
įpareigojimas mokėti naudojimo mokesčius būtų pakeičiamas įpareigojimu įgyvendinti 
konkrečius su bendruoju interesu susijusius tikslus, kaip įprasta antžeminių transliavimo 
dažnių atveju.



AM\725135LT.doc 101/109 PE407.629v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 192
Mary Honeyball

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 193
Catherine Trautmann

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.

(50) Bet koks (visiškas ar dalinis) 
atleidimas nuo įpareigojimo mokėti 
mokesčius ar rinkliavas, nustatytus už 
naudojimąsi spektru, turėtų būti 
objektyvus ir skaidrus bei paremtas 
kitomis visuotinės svarbos prievolėmis, 
nustatytomis nacionalinėje teisėje.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiamas I. Guardanso pateiktas 8 pakeitimas. Valstybėms narėms turi būti palikta 
galimybė taikyti ar nustatyti sistemą, pagal kurią įpareigojimas mokėti naudojimo mokesčius 
būtų pakeičiamas įpareigojimu įgyvendinti su bendruoju interesu susijusius tikslus. Tokios 
sistemos įprastos, turint mintyje antžeminius dažnius, siekiant žiniasklaidos pliuralizmo tikslų.
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Pakeitimas 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.

(50) Bet koks (visiškas ar dalinis) 
atleidimas nuo įpareigojimo mokėti 
mokesčius ar rinkliavas, nustatytus už 
naudojimąsi spektru, turėtų būti 
objektyvus ir skaidrus bei paremtas 
kitomis visuotinės svarbos prievolėmis, 
nustatytomis nacionalinėje teisėje.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti palikta galimybė taikyti ar nustatyti sistemą, pagal kurią 
įpareigojimas mokėti naudojimo mokesčius būtų pakeičiamas įpareigojimu įgyvendinti 
konkrečius su bendruoju interesu susijusius tikslus. Tokios sistemos yra įprastos antžeminio 
transliavimo dažnių srityje, siekiant žiniasklaidos pliuralizmo tikslų.

Pakeitimas 195
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) Atsižvelgiant į ribojantį poveikį 
laisvai prieigai prie radijo dažnių, turėtų 
būti ribojama individualių naudojimo 
teisių, kurios negali būti parduodamos, 
galiojimo trukmė. Kai į naudojimo teises 
yra įtraukta nuostata dėl galiojimo 
atnaujinimo, valstybės narės pirmiausia 
turėtų atlikti persvarstymą, įskaitant 
viešąsias konsultacijas, atsižvelgdamos į 
rinką, aprėptį ir technologinę pažangą. 

(51) Atsižvelgiant į ribojantį poveikį 
laisvai prieigai prie radijo dažnių, turėtų 
būti ribojama individualių naudojimo 
teisių, kurios negali būti parduodamos, 
galiojimo trukmė. Kai į naudojimo teises 
yra įtraukta nuostata dėl galiojimo 
atnaujinimo, valstybės narės pirmiausia 
turėtų atlikti persvarstymą, įskaitant 
viešąsias konsultacijas, atsižvelgdamos į 
rinką, aprėptį ir technologinę pažangą. 
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Atsižvelgiant į spektro trūkumą, įmonėms 
suteiktos individualios teisės turėtų būti 
reguliariai peržiūrimos. Atlikdamos tokią 
peržiūrą, valstybės narės turėtų derinti 
teisių turėtojų interesus ir poreikį skatinti 
pradėti spektro prekybą, taip pat lankstesnį 
spektro naudojimą išduodant, jei įmanoma, 
bendruosius leidimus.

Atlikdamos tokią peržiūrą, valstybės narės 
turėtų derinti teisių turėtojų ir vartotojų 
interesus (atsižvelgdamos į esamas 
investicijas, galimybę investuoti daugiau, 
diegti naujoves, poreikį užtikrinti verslo 
apibrėžtumą) ir poreikį skatinti pradėti 
spektro prekybą, taip pat lankstesnį spektro 
naudojimą išduodant, jei įmanoma, 
bendruosius leidimus.

Or. en

Pagrindimas

Persvarstant dabartines radijo spektro naudojimo teises turi būti:

- atsižvelgiama į tam tikrų ryšių pramonės sektorių, pvz., palydovų operatorių, verslo 
modelius; ir

- skatinamos Europos pramonei naudingos investicijos į šiuos sektorius ir jų naujovės.

Pvz., į palydovinę sistemą investuojama keletas projektavimo ir statybos metų. Vidutinė 
iškelto palydovo veikimo trukmė – 15-20 metų. Siekiant užtikrinti verslo apibrėžtumą, 
investicijas ir naujovių kūrimą gyvybiškai svarbu, kad būtų galima teisėtai tikėtis, kad 
leidimas tam laikotarpiui bus atnaujinamas.

Pakeitimas 196
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
57a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57a) Vykdant veiklą pagal šią direktyvą, 
turėtų būti pripažįstamas tarptautinių ir 
regioninių organizacijų, pvz., 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
(ITU) ir Europos pašto ir 
telekomunikacijų administracijų 
konferencijos (EPTK) darbas, susijęs su 
radijo spektro valdymu, siekiant užtikrinti 
veiksmingą spektro naudojimo valdymą ir 
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suderinimą visoje Bendrijoje. Valstybės 
narės ir Komisija, įgyvendindamos šios 
direktyvos nuostatas, turėtų pripažinti 
tarptautinių susitarimų, kuriuos pagal 
ITU radijo reglamentus pasirašė valstybės 
narės, turinį.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 197
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
58a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58a) Komisija, bendradarbiaudama su 
BERT, turėtų stebėti infrastruktūros 
konkurencijos raidą elektroninių ryšių 
sektoriuje. Konkrečių sektorių ex-ante 
reguliavimą Komisija turėtų persvarstyti 
2014 m. sausio mėn. ir įvertinti laipsniško 
šio reguliavimo panaikinimo procesą 
kartu siekdama įtvirtinti šį reguliavimą 
valstybėse narėse ir žemesnio nei 
nacionalinio lygmens rinkose, kuriose 
infrastruktūros konkurencijos pasiekti dar 
neįmanoma.

Or. en
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Pakeitimas 198
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) Pagrindų, Prieigos ir Leidimų 
direktyvoms įgyvendinti būtinos priemonės 
turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 
28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, 
nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgaliojimais įgyvendinimo 
tvarką.

(59) Pagrindų, Prieigos ir Leidimų 
direktyvoms įgyvendinti būtinos priemonės 
turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 
28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, 
nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgaliojimais įgyvendinimo 
tvarką. Europos Komisija neturėtų taikyti 
įgyvendinimo priemonių, galinčių turėti 
neigiamą poveikį valstybių narių kultūros 
ir žiniasklaidos politikos tikslams.

Or. en

Pagrindimas

Žinant išplėstus Europos Komisijai suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus, siūloma apsauginė 
nuostata būtina.

Pakeitimas 199
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
59 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) Pagrindų, Prieigos ir Leidimų 
direktyvoms įgyvendinti būtinos priemonės 
turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 
28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, 
nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgaliojimais įgyvendinimo 
tvarką.

(59) Pagrindų, Prieigos ir Leidimų 
direktyvoms įgyvendinti būtinos priemonės 
turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 
28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, 
nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgaliojimais įgyvendinimo 
tvarką. Europos Komisija neturėtų taikyti 
įgyvendinimo priemonių, galinčių turėti 
neigiamą poveikį valstybių narių kultūros 
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ir žiniasklaidos politikos tikslams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 200
Angelika Niebler

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 
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 

Išbraukta.



AM\725135LT.doc 107/109 PE407.629v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

minėto sprendimo 5a straipsnio 6 dalyje 
numatytą skubos procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Teise priimti Komisijos siūlomas gaires taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu labai 
apribojamos Parlamento teisės, todėl ją reikėtų atmesti.

Pakeitimas 201
Rebecca Harms

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 
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 

(60) Pirmiausia Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pagal Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje numatytu 
pranešimu, su derinimu, atliekamu 
numeracijos srityse, taip pat tinklų ir 
paslaugų saugumo klausimais, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu, ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu. 
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. Atsižvelgiant į tai, kad 
reguliavimo procedūra su tikrinimu 
laikantis įprastai taikomo laikotarpio gali 
tam tikromis išimtinėmis aplinkybėmis 
sukliudyti laiku priimti įgyvendinimo 
priemones, Europos Parlamentas, Taryba 
ir Komisija turėtų veikti operatyviai ir 
užtikrinti, kad šios priemonės būtų 
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procedūrai įprastai taikomo laikotarpio, 
Komisija turėtų galėti taikyti pirmiau 
minėto sprendimo 5a straipsnio 6 dalyje 
numatytą skubos procedūrą. 

priimtos laiku.

Or. en

Pagrindimas

Derinimo priemonės, kurias taikant reguliavimo sistema papildoma naujais svarbiais 
pasiūlymais, turi būti nagrinėjamos pasiūlyme dėl teisės akto. Komitologijos procedūrą 
galima taikyti tik neesminiams elementams.

Pakeitimas 202
Patrizia Toia

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 
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 

(60) Pirmiausia Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pagal Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje numatytu 
pranešimu, su derinimu, atliekamu spektro 
ir numeracijos srityse, taip pat tinklų ir 
paslaugų saugumo klausimais, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu, ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu. 
Taip pat pagal Pagrindų ir Leidimų 
direktyvas Komisijai turėtų būti suteiktas 
įgaliojimas suderinti reguliavimo taikymą 
visoje Europoje teikiamoms paslaugoms, 
pvz., globalioms telekomunikacijų 
paslaugoms. 
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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,

Or. en

Pagrindimas

60-oje konstatuojamojoje dalyje išvardyti Komisijai suteikiami įgaliojimai.  Vienas iš šių 
įgaliojimų yra įgaliojimas derinti reguliavimo sistemos nuostatų įgyvendinimą.  Pirmiausia 
turėtų būti derinamas šių nuostatų taikymas visoje Europoje teikiamoms paslaugoms.  
Globalių telekomunikacijų paslaugos (GTS), sujungiančios tarptautinių korporacijų, 
veikiančių skirtingose Europos šalyse ir dažnai skirtinguose žemynuose, biurus, yra 
ryškiausias visoje Europoje teikiamų paslaugų, kurioms taikomas nacionalines reguliavimo 
nuostatas turėtų suderinti Komisija, pavyzdys.
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