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Pakeitimas 203
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šioje direktyvoje nustatoma elektroninių 
ryšių paslaugų, elektroninių ryšių tinklų, 
susijusių įrenginių ir susijusių paslaugų 
suderinta reguliavimo sistema bei tam tikri 
galinių įrenginių aspektai, siekiant 
palengvinti prieigą neįgaliems paslaugų 
gavėjams ir paskatinti elektroniniais 
ryšiais naudotis mažiau palankioje 
padėtyje esančius paslaugų gavėjus . Joje 
nustatomos nacionalinių reguliavimo 
institucijų užduotys ir procedūros, kurios 
užtikrintų, kad reguliavimo sistema būtų 
suderintai taikoma visoje Bendrijoje. 

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama plačiau išaiškinti aspektus galinių įrenginių, kurie gali užtikrinti visų 
telekomunikacijų paslaugų prieinamumą. 

Pakeitimas 204
Silvia–Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti galinių įrenginių prieinamumą, kad asmenims su negalia būtų sudaryta 
galimybė naudotis paslaugomis, kurios siūlomos informacinėje visuomenėje.

Pakeitimas 205
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 206
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas a (nauja)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
1 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 1 straipsnyje pridedama ši dalis:

„1a). Suderinta reguliavimo sistema turi 
skatinti vartotojų apsaugą elektroninių 
ryšių sektoriuje, užtikrindama tikslų ir 
išsamų informavimą visais būdais ir 
panaudojant visas priemones, taip pat 
tarifų skaidrumą ir paslaugų kokybę.

Be to, turi būti pripažintas vartotojų 
asociacijų vaidmuo konsultuojant 
visuomenę ir užtikrinta, kad institucijos 
arba atsakingi asmenys turėtų būtinus 
išteklius, kad galėtų užkirsti kelią 
galimam manipuliavimui ir efektyviai 
kovoti su bet kokiu sukčiavimu 
elektroninių ryšių paslaugų srityje. 

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pabrėžti, kad būtina vartotojų apsauga.
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Pakeitimas 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–2) 2 straipsnio a punktas pakeičiamas 
taip:
„a) elektroninių ryšių tinklas – perdavimo 
sistemos ir atitinkamais atvejais 
komutavimo ar maršruto parinkimo 
įranga bei kiti ištekliai arba neaktyvūs 
tinklo elementai, kurie leidžia perduoti 
signalus laidais, radijo, optinėmis ar 
kitomis elektromagnetinėmis 
priemonėmis, įskaitant palydovinius 
tinklus, fiksuoto (komutuojamas ir 
paketinis duomenų perdavimas, įskaitant 
internetą) ir judriojo ryšio antžeminius 
tinklus, elektros perdavimo kabelines 
sistemas, tokiu mastu, kokiu jos yra 
naudojamos signalams perduoti, radijo ir 
televizijos programų transliavimui 
naudojami tinklai ir kabelinės televizijos 
tinklai, neatsižvelgiant į perduodamos 
informacijos pobūdį;“

Or. xm

Pagrindimas

Patikslinamas apibrėžimas, nes jis labiau susijęs su elektroninių ryšių tinklais, o ne su viešųjų
ryšių tinklais. 
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Pakeitimas 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarpvalstybinės rinkos – rinkos, 
apimančios Bendriją arba nemažą jos 
dalį ir daugiau kaip vieną valstybę 
narę; 

b) tarpvalstybinės rinkos – rinkos, 
nustatytos pagal 15 straipsnio 4 dalį,
apimančios Bendriją arba nemažą jos 
dalį;

Or. es

Pagrindimas

Nuoroda į 15 straipsnio 4 dalį turėtų būti išsaugota, nes šioje dalyje nurodoma, kaip 
nustatomos tarpvalstybinės rinkos. 

Pakeitimas 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) viešasis ryšių tinklas – viešosioms 
arba beveik viešosioms elektroninių 
ryšių paslaugoms teikti naudojamas 
elektroninių ryšių tinklas, kuriuo iš 
vieno galinio taško į kitą galinį tašką, 
įskaitant neaktyvius tinklo elementus,

d) viešasis ryšių tinklas – viešosioms 
arba beveik viešosioms elektroninių 
ryšių paslaugoms teikti naudojamas 
elektroninių ryšių tinklas, kuriuo iš 
vieno galinio taško į kitą galinį tašką 
perduodama informacija; 
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perduodama informacija;

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti nuoseklumą, nes neaktyvių tinklo elementų sąvoka jau įtraukta į 
elektroninių ryšių tinklų apibrėžtį (2 straipsnio a punktas).

Pakeitimas 210
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti infrastruktūros plėtrą, galimybė naudotis takais neturėtų būti dirbtinai 
ribojama, t. y. suteikiama galimybė naudotis tik telekomunikacijų operatorių takais; turėtų 
būti galima naudotis visais esamais takais. Kuo daugiau takų bus panaudota, tuo didesnė bus 
tikimybė, kad per trečiųjų šalių tinklo plėtrą bus užtikrinta tvari konkurencija. Naujos kartos 
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paslaugos nebus teikiamos variniais laidais, kaip dabar; bus sukurta visiškai nauja 
infrastruktūra, kurios silpnoji vieta – fiziniai kanalai, kuriuose daromos jungtys. 

Pakeitimas 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išplėsti apibrėžimą įtraukiant tolesnius susijusių įrenginių pavyzdžius. 

Be to, formuluotė turėtų atitikti 2007 m. Direktyvos dėl prieigos prie elektroninių ryšių tinklų 
ir susijusių įrenginių projekto 12 straipsnio i punktą. 
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Pakeitimas 212
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sąskaitų pateikimo ir surinkimo paslaugos ir galimybė naudotis abonentų duomenų baze yra 
būtinos paslaugos, kuriuos telekomunikacijų operatorius, kontroliuojantis prieigą prie 
galutinių paslaugų gavėjų, turi užtikrinti informacinės tarnybos paslaugų teikėjams, kad būtų 
sudarytos galimybės informacijos paslaugų konkurencijai, kaip numatyta Direktyvoje dėl 
konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkose 5 straipsnyje. Galimybė 
susipažinti su informacija apie abonentus konkrečiai aptarta Universaliųjų paslaugų 
direktyvos25 straipsnio 2 dalyje. 
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Pakeitimas 213
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sąskaitų pateikimo ir surinkimo paslaugos ir galimybė naudotis abonentų duomenų baze yra 
būtinos paslaugos, kuriuos telekomunikacijų operatorius, kontroliuojantis prieigą prie 
galutinių paslaugų gavėjų, turi užtikrinti informacinės tarnybos paslaugų teikėjams, kad būtų 
sudarytos galimybės informacijos paslaugų konkurencijai, kaip numatyta Direktyvoje dėl 
konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkose 5 straipsnyje. Galimybė 
susipažinti su informacija apie abonentus konkrečiai aptarta Universaliųjų paslaugų 
direktyvos25 straipsnio 2 dalyje. 
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Pakeitimas 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sąskaitų pateikimo ir surinkimo paslaugos ir galimybė naudotis abonentų duomenų baze yra 
būtinos paslaugos, kuriuos telekomunikacijų operatorius, kontroliuojantis prieigą prie 
galutinių paslaugų gavėjų, turi užtikrinti informacinės tarnybos paslaugų teikėjams, kad būtų 
sudarytos galimybės informacijos paslaugų konkurencijai, kaip numatyta Direktyvoje dėl 
konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkose 5 straipsnyje. Galimybė 
susipažinti su informacija apie abonentus konkrečiai aptarta Universaliųjų paslaugų 
direktyvos25 straipsnio 2 dalyje.



AM\725136LT.doc 13/108 PE407.630v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, 
teikiamas pagal taikytinas Bendrijos ar 
nacionalines nuostatas.

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
kurių kitų saugos tarnybų veikimui, kurie 
sudaro techninę kliūtį bendram dažnių 
naudojimui ar gali kitaip smarkiai 
pabloginti, trukdyti ar nuolat pertraukti
radijo ryšio paslaugas, teikiamas pagal 
taikytinas tarptautines, Bendrijos ar 
nacionalines nuostatas. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų numatyti apribojimus ne tik tuo atveju, kai tokie trikdžiai pastebimi, 
bet ir tuo atveju, kai manoma, kad gali atsirasti žalingų trikdžių. Atsižvelgiant į trikdžių 
problemos rimtumą transliuojant ir teikiant dvipuses (gauti ir perduoti) paslaugas ypač 
svarbu numatyti apsaugą nuo žalingų trikdžių laikantis tarptautinių dažnių planų ir 
konkrečiai TTS Ženevos plano (GE–06). Reikia palikti erdvės, kad nacionalinėse teisinėse 
sistemose būtų galima užtikrinti bendrą spektro panaudojimą.

Pakeitimas 216
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
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kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, 
teikiamas pagal taikytinas Bendrijos ar 
nacionalines nuostatas;

kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar gali
kitaip smarkiai pabloginti, trukdyti ar 
nuolat pertraukti radijo ryšio paslaugas, 
teikiamas pagal taikytinas Bendrijos ar 
nacionalines nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų numatyti apribojimus ne tik tuo atveju, kai tokie trikdžiai pastebimi, 
bet ir tuo atveju, kai manoma, kad gali atsirasti žalingų trikdžių. Atitinkamai turėtų būti 
pakeista apibrėžtis.

Pakeitimas 217
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas
pagal taikytinas Bendrijos ar nacionalines 
nuostatas;

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų elektroninių ryšių paslaugų 
teikimui, pvz., radijo navigacijos tarnybos 
ar bet kurių kitų saugos tarnybų veikimui 
ar kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar 
nuolat pertraukia elektroninių ryšių 
paslaugas, teikiamas pagal taikytinas 
Bendrijos ar nacionalines nuostatas; 

Or. en

Pagrindimas

Pagal Universaliųjų paslaugų direktyvą judriojo ryšio tinklų operatoriai turi teikti aukštos 
kokybės paslaugas. Žalingieji trikdžiai kelia pavojų tiek judriojo ryšio tinklų operatorių 
paslaugų teikimui, tiek bet kurių kitų elektroninių ryšių paslaugų teikimui. Taigi tikslus 
žalingųjų trikdžių apibrėžimas turi apimti visas paslaugas, o ne tik tas, kurios atrodo ypač 
svarbios. 
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Pakeitimas 218
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
pagal taikytinas Bendrijos ar nacionalines 
nuostatas; 

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
pagal taikytinas Bendrijos nuostatas, 
tarptautinius dažnių naudojimo planus ar 
nacionalines nuostatas; 

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama, kad turėtų būti deramai atsižvelgiama taip pat į tarptautinius 
dažnių naudojimo planus. 

Pakeitimas 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
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pagal taikytinas Bendrijos ar nacionalines 
nuostatas; 

pagal taikytinas tarptautines, Bendrijos ar 
nacionalines nuostatas; 

Or. es

Pagrindimas

Šiame apibrėžime turėtų būti paminėtos ir tarptautinės, ir Bendrijos bei nacionalinės 
nuostatos. 

Pakeitimas 220
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
pagal taikytinas Bendrijos ar nacionalines 
nuostatas; 

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
pagal taikytinas tarptautines, Bendrijos ar 
nacionalines nuostatas; 

Or. en

Pakeitimas 221
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 

s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie kelia 
pavojų radijo navigacijos tarnybos ar bet 
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kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
pagal taikytinas Bendrijos ar nacionalines 
nuostatas; 

kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
pagal taikytinas tarptautines, Bendrijos ar 
nacionalines nuostatas; 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų numatyti apribojimus, kad būtų pašalinti pastebėti trikdžiai, taip pat ir 
tuo atveju, kai manoma, kad gali atsirasti žalingų trikdžių.

Būtina atsižvelgti į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) taisykles ir reglamentus.. 
Leidimus kai kurioms paslaugoms, pvz., palydovinio ryšio paslaugoms, gali išduoti ES 
nepriklausančių šalių ITU nacionalinės institucijos, net jei teikiamomis paslaugomis 
naudojamasi ES teritorijoje. 

Pakeitimas 222
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto ea punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio sa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) 2 straipsnyje pridedamas šis 
punktas:
„sa) viešai prieinamos – paslaugos, 
prieinamos plačiajai visuomenei pagal
suderintas komercines sąlygas;“ 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti sąvoką, kuri vartojama visame Direktyvos tekste, tačiau 
nevienodai suprantama nacionaliniuose teisės aktuose; dėl to telekomunikacijų paslaugų 
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teikėjų teisės, pareigos ir jiems tenkanti administracinė našta įvairiose šalyse labai skiriasi. 

Pakeitimas 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto ea punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
2 straipsnio sa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) 2 straipsnyje pridedamas šis 
punktas:
„sa) viešai prieinamos – paslaugos, 
prieinamos plačiajai visuomenei pagal
suderintas komercines sąlygas;“ 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti sąvoką, kuri vartojama visame Direktyvos tekste, tačiau 
nevienodai suprantama nacionaliniuose teisės aktuose; dėl to telekomunikacijų paslaugų 
teikėjų teisės, pareigos ir jiems tenkanti administracinė našta įvairiose šalyse labai skiriasi. 

Pakeitimas 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
3 straipsnio 3 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vykdytų savo įgaliojimus savarankiškai, 
nešališkai ir skaidriai. Už ex-ante rinkos 
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reguliavimo institucijos, vykdydamos 
kasdienines nacionalinėje teisėje, 
įgyvendinančioje Bendrijos teisę, 
nustatytas užduotis, nesiekia gauti arba 
vykdyti kitų institucijų nurodymų. Tik 
pagal 4 straipsnio nuostatas įsteigtos 
apeliacinės institucijos arba nacionaliniai 
teismai turi įgaliojimą sustabdyti 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimų galiojimą arba juos panaikinti. 

reguliavimą atsakingos nacionalinės
reguliavimo institucijos, vykdydamos 
kasdienines nacionalinėje teisėje, 
įgyvendinančioje Bendrijos teisę, 
nustatytas užduotis, nesiekia gauti arba 
vykdyti kitų institucijų nurodymų. Tik 
pagal 4 straipsnio nuostatas įsteigtos 
apeliacinės institucijos arba nacionaliniai 
teismai turi įgaliojimą sustabdyti 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimų galiojimą arba juos panaikinti. 

Or. es

Pagrindimas

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex–ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex–ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Pakeitimas 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
3 straipsnio 3 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vykdytų savo įgaliojimus savarankiškai, 
nešališkai ir skaidriai. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, vykdydamos 
kasdienines nacionalinėje teisėje, 
įgyvendinančioje Bendrijos teisę, 
nustatytas užduotis, nesiekia gauti arba 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vykdytų savo įgaliojimus savarankiškai, 
nešališkai, skaidriai ir laiku. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, vykdydamos 
kasdienines nacionalinėje teisėje, 
įgyvendinančioje Bendrijos teisę, 
nustatytas užduotis, nesiekia gauti arba
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vykdyti kitų institucijų nurodymų. Tik 
pagal 4 straipsnio nuostatas įsteigtos 
apeliacinės institucijos arba nacionaliniai 
teismai turi įgaliojimą sustabdyti 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimų galiojimą arba juos panaikinti.

vykdyti kitų institucijų nurodymų. Tik 
pagal 4 straipsnio nuostatas įsteigtos 
apeliacinės institucijos arba nacionaliniai 
teismai turi įgaliojimą sustabdyti 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimų galiojimą arba juos panaikinti.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 226
Silvia–Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
3 straipsnio 3 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vadovas arba jo pavaduotojas būtų 
atleistas iš pareigų tik tuomet, jei 
neatitinka sąlygų, reikalingų atlikti šias 
pareigas, kurios yra iš anksto 
numatytos nacionalinėje teisėje, arba 
yra kaltas dėl šiurkštaus nusižengimo. 
Sprendime atleisti nacionalinės 
reguliavimo institucijos vadovą iš 
pareigų turi būti nurodytos priežastys; 
atleidimo metu sprendimas turi būti 

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
vykdomosios tarybos nariai eina 
pareigas penkerius metus (kadencija 
gali būti atnaujinta). Valstybės narės 
užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos valdančiosios tarybos nariai 
būtų atleisti iš pareigų tik tuomet, jei 
neatitinka sąlygų, reikalingų atlikti šias 
pareigas, kurios yra iš anksto 
numatytos nacionalinėje teisėje, arba 
yra kalti dėl šiurkštaus nusižengimo. 
Sprendime atleisti nacionalinės 
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viešai paskelbtas. reguliavimo institucijos valdančiosios 
tarybos narį iš pareigų turi būti 
nurodytos priežastys; atleidimo metu 
sprendimas turi būti viešai paskelbtas. 

Or. ro

Pagrindimas

Šios nuostatos reikalingos siekiant užtikrinti reguliavimo instuticijos stabilumą ir 
nepriklausomumą. 

Pakeitimas 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
3 straipsnio 3 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vadovas arba jo pavaduotojas būtų 
atleistas iš pareigų tik tuomet, jei 
neatitinka sąlygų, reikalingų atlikti šias 
pareigas, kurios yra iš anksto 
numatytos nacionalinėje teisėje, arba 
yra kaltas dėl šiurkštaus nusižengimo. 
Sprendime atleisti nacionalinės 
reguliavimo institucijos vadovą iš 
pareigų turi būti nurodytos priežastys; 
atleidimo metu sprendimas turi būti 

Valstybės narės užtikrina, kad minėtos
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vadovas arba jo pavaduotojas būtų 
atleistas iš pareigų tik tuomet, jei 
neatitinka sąlygų, reikalingų atlikti šias 
pareigas, kurios yra iš anksto 
numatytos nacionalinėje teisėje, arba 
yra kaltas dėl šiurkštaus nusižengimo. 
Sprendime atleisti nacionalinės 
reguliavimo institucijos vadovą iš 
pareigų turi būti nurodytos priežastys; 
atleidimo metu sprendimas turi būti 
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viešai paskelbtas. viešai paskelbtas. 

Or. es

Pagrindimas

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex–ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex–ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Pakeitimas 228
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
3 straipsnio 3 dalies 3a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 3 straipsnio 3 dalyje įterpiamas šis 
papunktis:

„3a. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos iš savo pusės reikalauja 
ryšių paslaugų ir (arba) tinklų teikėjų 
pateikti informaciją ir dokumentus tik 
tokia apimtimi, kiek tai būtina siekiant 
atlikti valstybių narių joms pavestus 
uždavinius.“

Or. de
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Pagrindimas

Nepriklausomų ir nešališkų nacionalinių reguliavimo institucijų (NRI), kurių visa veikla 
vykdoma remiantis skaidrumo principu, sukūrimas, taip pat teisės teikti apeliaicnį skundą 
išplėtimas, yra labai sveikintinas reiškinys. Atitinkamos pareigos teikti informaciją ir 
dokumentus turi būti tinkamai ribojamos, kad dėl duomenų pateikimo ir jų tvarkymo 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms neatsirastų naujų, daug išlaidų reikalaujančių 
užduočių. 

Pakeitimas 229
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
3 straipsnio 3a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 3 straipsnyje pridedama ši dalis:
„3a. Valstybės narės užtikrina, kad BERT 
tikslus dėl geresnio reguliavimo 
koordinavimo ir darnos skatinimo 
aktyviai remtų atsakingos nacionalinės 
reguliavimo institucijos.
Valstybės narės užtikrina, jog 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų pakankamai finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, kad galėtų vykdyti 
joms pavestas užduotis ir dalyvauti bei 
prisidėti prie BERT veiklos. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi turėti atskirus 
metinius biudžetus, kurie turi būti 
skelbiami viešai.“

Or. en

Pagrindimas

3a dalies įtraukimas užtikrina, kad valstybės narės garantuotų Europos telekomunikacijų 
reguliavimo institucijų koordinatoriaus (BERT), kurį sudarytų visos nacionalinės reguliavimo 
institucijos, įsteigimą. BERT būtų įsteigtas kaip nacionalinių reguliavimo institucijų 
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asociacija, kuri nebūtų nepriklausomas juridinis asmuo, t.y. nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
nebūtų Bendrijos institucijų dalis. Tokiu būdu būtų išvengta visų prieštaravimų sprendimui 
MERONI byloje. 

Pakeitimas 230
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3b punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
3 straipsnio 3b dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) 3 straipsnyje pridedama ši dalis:
„3b. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
priimdamos sprendimus dėl savo šalių 
vidaus rinkos, kiek galima daugiau 
atsižvelgtų į BERT bendrąsias pozicijas.“

Or. en

Pakeitimas 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3c punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
3a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) Įtraukiamas šis straipsnis: 

„3a straipsnis
Valstybės narės, taikydamos Reglamente 
Nr. [.../.../EB]1 nustatytus būdus, kartu 
sukuria nacionalinių reguliavimo 
institucijų tinklą. 
1 Reglamentas, įsteigiantis nacionalinių 
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reguliavimo institucijų tinklą Europos 
elektroninių ryšių rinkai.“ 

Or. en

Pagrindimas

Europos elektroninių ryšių rinkos instituciją turėtų pakeisti nacionalinių reguliavimo 
institucijų tinklas. Europos elektroninių ryšių rinkos institucija yra pernelyg 
biurokratiška, jos sukūrimas prieštarauja subsidiarumo principui, taip pat ilgalaikiui 
tikslui pakeisti ex–ante reguliavimą konkurencijos teise, be to, ji nėra pakankamai 
nepriklausoma. 

Pakeitimas 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto 1 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
4 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniu lygmeniu veiktų 
veiksmingas mechanizmas, pagal kurį bet 
kuris paslaugų gavėjas ar įmonė, teikianti 
elektroninių ryšių tinklus ir (arba) 
paslaugas, kuriai turi įtakos nacionalinės 
reguliavimo institucijos sprendimas, 
turėtų teisę paduoti apeliacinei 
institucijai, nepriklausomai nuo 
suinteresuotųjų šalių, apeliacinį skundą 
dėl to sprendimo. Ši institucija, kuri gali 
būti teismas, turi turėti atitinkamas 
kvalifikacijas, kad galėtų vykdyti savo 
funkcijas. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į bylos esmę 
ir kad veiktų veiksmingas apeliacijų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniu lygmeniu veiktų veiksmingas 
mechanizmas, pagal kurį bet kuris 
paslaugų gavėjas ar įmonė, teikianti 
elektroninių ryšių tinklus ir (arba) 
paslaugas, kuriai turi įtakos nacionalinės 
reguliavimo institucijos sprendimas, turėtų 
teisę paduoti apeliacinei institucijai, 
nepriklausomai nuo suinteresuotųjų šalių, 
apeliacinį skundą dėl to sprendimo. Ši 
institucija, kuri gali būti teismas, turi turėti 
atitinkamas kvalifikacijas, kad galėtų 
vykdyti savo funkcijas. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgiama 
į bylos esmę ir kad veiktų veiksmingas 
apeliacijų mechanizmas. Valstybės narės 
apriboja laiko tarpą, per kurį leidžiama 
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mechanizmas. svarstyti tokias apeliacijas. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu apeliacinės procedūros gali trukti keletą metų, tačiau toks laikas yra per ilgas 
sprendžiant pirmines problemas. 

Pakeitimas 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto 1 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
4 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, 
galioja nacionalinės reguliavimo 
institucijos sprendimas, išskyrus tuos 
atvejus, kai nustatomos laikinosios 
priemonės. Laikinosios priemonės gali būti 
nustatytos, jeigu reikia skubiai sustabdyti 
sprendimo galiojimą tam, kad būtų 
užkirstas kelias didžiulei ir nepataisomai 
žalai, kurią gali patirti šių priemonių 
prašanti šalis ir jeigu jų reikia interesams 
suderinti. 

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, 
galioja nacionalinės reguliavimo 
institucijos sprendimas, išskyrus tuos 
atvejus, kai nustatomos laikinosios 
priemonės. Laikinosios priemonės gali būti 
nustatytos pagal atitinkamus 
nacionalinius teisės aktus, jeigu reikia 
skubiai sustabdyti sprendimo galiojimą 
tam, kad būtų užkirstas kelias didžiulei ir 
nepataisomai žalai, kurią gali patirti šių 
priemonių prašanti šalis ir jeigu jų reikia 
interesams suderinti.

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgta į skirtingas procedūrines teises įvairiose valstybėse narėse. 
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Pakeitimas 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto 1 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
4 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, 
galioja nacionalinės reguliavimo 
institucijos sprendimas, išskyrus tuos 
atvejus, kai nustatomos laikinosios 
priemonės. Laikinosios priemonės gali 
būti nustatytos, jeigu reikia skubiai 
sustabdyti sprendimo galiojimą tam, kad 
būtų užkirstas kelias didžiulei ir 
nepataisomai žalai, kurią gali patirti šių 
priemonių prašanti šalis ir jeigu jų reikia 
interesams suderinti. 

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, 
galioja nacionalinės reguliavimo 
institucijos sprendimas, išskyrus tuos 
atvejus, kai nustatomos laikinosios 
priemonės. Laikinosios priemonės gali būti 
nustatytos tik tuo atveju, jeigu reikia 
skubiai sustabdyti sprendimo galiojimą 
tam, kad būtų užkirstas kelias didžiulei ir 
nepataisomai žalai, kurią gali patirti šių 
priemonių prašanti šalis ir jeigu jų reikia 
interesams suderinti. 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti patikslinta, kad laikinosios priemonės negali būti nustatytos dėl kitų priežasčių.

Pakeitimas 235
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto 1a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
4 straipsnio 2a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Pridedama ši dalis:
„2a. Prieš priimant sprendimą 
apeliacinėms institucijoms turi būti 
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suteikta teisė prašyti BERT pateikti 
nuomonę.“

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai byla gali daryti poveikį vidaus rinkai, apeliacinėms institucijoms taip pat 
turėtų būti suteikta teisė konsultuotis su BERT. Šis mechanizmas palengvintų laipsnišką
harmonizavimą taikant Pagrindų direktyvą ir padidintų elektroninių ryšių rinkos reguliavimo 
nuoseklumą. 

Pakeitimas 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės renka informaciją apie 
apeliacijų objektus, prašymų apeliuoti 
skaičių, apeliacijų procedūrų trukmę, pagal 
1 dalį priimtų sprendimų nustatyti 
laikinąsias priemones skaičių ir tokių 
sprendimų priežastis. Valstybės narės 
kiekvienais metais pateikia šią informaciją 
Komisijai ir Europos elektroninių ryšių 
rinkos institucijai (toliau – Institucija). 

3. Valstybės narės renka informaciją apie 
prašymų apeliuoti skaičių, apeliacijų 
procedūrų trukmę ir sprendimų nustatyti 
laikinąsias priemones skaičių. Valstybės 
narės, atsakydamos į pagrįstą prašymą,
kiekvienais metais pateikia šią informaciją 
Komisijai. 

Or. es

Pagrindimas

Siekiama išvengti pernelyg didelio biurokratizmo ir nereikalingų išlaidų. 
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Pakeitimas 237
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės renka informaciją apie 
apeliacijų objektus, prašymų apeliuoti 
skaičių, apeliacijų procedūrų trukmę, pagal 
1 dalį priimtų sprendimų nustatyti 
laikinąsias priemones skaičių ir tokių 
sprendimų priežastis. Valstybės narės 
kiekvienais metais pateikia šią informaciją 
Komisijai ir Europos elektroninių ryšių 
rinkos institucijai (toliau – Institucija). 

3. Valstybės narės renka informaciją apie 
apeliacijų objektus, prašymų apeliuoti 
skaičių, apeliacijų procedūrų trukmę, pagal 
1 dalį priimtų sprendimų nustatyti 
laikinąsias priemones skaičių ir tokių 
sprendimų priežastis. Valstybės narės 
kiekvienais metais pateikia šią informaciją 
BERT. 

Or. de

Pagrindimas

Nepriklausomų ir nešališkų nacionalinių reguliavimo institucijų (NRI), kurių visa veikla 
vykdoma remiantis skaidrumo principu, sukūrimas, taip pat teisės teikti apeliaicnį skundą 
išplėtimas, yra labai sveikintinas reiškinys. Atitinkamos pareigos teikti informaciją ir 
dokumentus turi būti tinkamai ribojamos, kad dėl duomenų pateikimo ir jų tvarkymo 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms neatsirastų naujų, daug išlaidų reikalaujančių 
užduočių. 

Pakeitimas 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės renka informaciją apie 
apeliacijų objektus, prašymų apeliuoti 

3. Valstybės narės renka informaciją apie 
apeliacijų objektus, prašymų apeliuoti 
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skaičių, apeliacijų procedūrų trukmę, pagal 
1 dalį priimtų sprendimų nustatyti 
laikinąsias priemones skaičių ir tokių 
sprendimų priežastis. Valstybės narės 
kiekvienais metais pateikia šią informaciją 
Komisijai ir Europos elektroninių ryšių 
rinkos institucijai (toliau – Institucija). 

skaičių, apeliacijų procedūrų trukmę, pagal 
1 dalį priimtų sprendimų nustatyti 
laikinąsias priemones skaičių ir tokių 
sprendimų priežastis. Valstybės narės 
kiekvienais metais pateikia šią informaciją 
Komisijai ir nacionalinių reguliavimo 
institucijų tinklui. 

Or. en

Pagrindimas

Europos elektroninių ryšių rinkos instituciją turėtų pakeisti nacionalinių reguliavimo 
institucijų tinklas. Europos elektroninių ryšių rinkos institucija yra pernelyg 
biurokratiška, jos sukūrimas prieštarauja subsidiarumo principui, taip pat ilgalaikiui 
tikslui pakeisti ex–ante reguliavimą konkurencijos teise, be to, ji nėra pakankamai 
nepriklausoma. 

Pakeitimas 239
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios elektroninių ryšių tinklus ar 
paslaugas, pateiktų visą informaciją, taip 
pat ir finansinę informaciją, kurios reikia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atitikčiai su šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatomis ar pagal jas 
priimtais sprendimais užtikrinti. Taip pat 
reikalaujama, kad tos įmonės pateiktų 
informaciją, susijusią su būsimu tinklo 
plėtojimu ar paslaugų raida, kurie galėtų 
turėti įtakos konkurentams prieinamoms 
didmeninėms paslaugoms. Paprašius šios 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios elektroninių ryšių tinklus ar 
paslaugas, pateiktų visą informaciją, taip 
pat ir finansinę informaciją, kurios reikia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atitikčiai su šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatomis ar pagal jas 
priimtais sprendimais užtikrinti. Taip pat 
reikalaujama, kad tos įmonės pateiktų 
informaciją, susijusią su būsimu tinklo 
plėtojimu ar paslaugų raida, kurie galėtų 
turėti įtakos konkurentams prieinamoms 
didmeninėms paslaugoms. Paprašius šios 
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įmonės nedelsdamos pateikia tokią 
informaciją per tokius terminus ir taip 
išsamiai, kaip nurodo nacionalinė 
reguliavimo institucija. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos prašoma 
informacija turi atitikti jos vykdomą 
užduotį. Nacionalinė reguliavimo 
institucija nurodo priežastis, kodėl prašo 
informacijos. 

įmonės nedelsdamos pateikia tokią 
informaciją per tokius terminus ir taip 
išsamiai, kaip nurodo nacionalinė 
reguliavimo institucija. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos prašoma 
informacija turi atitikti jos vykdomą 
užduotį. Nacionalinė reguliavimo 
institucija nurodo priežastis, kodėl prašo 
informacijos, ir laikosi Bendrijos ir 
nacionalinių įstatymų dėl verslo 
konfidencialumo. 

Or. en

Pagrindimas

Informacijos, susijusios su būsimu tinklo plėtojimu ar paslaugų raida, perdavimas didina 
neapibrėžtumą ir kelia pavojų plėtrai. Todėl reikia užtikrinti, kad NRI informacijos 
reikalavimai atitiktų Bendrijos ir nacionalinius įstatymus dėl verslo konfidencialumo. 

Pakeitimas 240
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios elektroninių ryšių tinklus ar 
paslaugas, pateiktų visą informaciją, taip 
pat ir finansinę informaciją, kurios reikia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atitikčiai su šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatomis ar pagal jas 
priimtais sprendimais užtikrinti. Taip pat 
reikalaujama, kad tos įmonės pateiktų 
informaciją, susijusią su būsimu tinklo 
plėtojimu ar paslaugų raida, kurie galėtų 
turėti įtakos konkurentams prieinamoms 
didmeninėms paslaugoms. Paprašius šios 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios elektroninių ryšių tinklus ar 
paslaugas, pateiktų visą informaciją, taip 
pat ir finansinę informaciją, kurios reikia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atitikčiai su šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatomis ar pagal jas 
priimtais sprendimais užtikrinti. Paprašius 
šios įmonės nedelsdamos pateikia tokią 
informaciją per tokius terminus ir taip 
išsamiai, kaip nurodo nacionalinė 
reguliavimo institucija. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos prašoma 
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įmonės nedelsdamos pateikia tokią 
informaciją per tokius terminus ir taip 
išsamiai, kaip nurodo nacionalinė 
reguliavimo institucija. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos prašoma 
informacija turi atitikti jos vykdomą 
užduotį. Nacionalinė reguliavimo 
institucija nurodo priežastis, kodėl prašo 
informacijos. 

informacija turi atitikti jos vykdomą 
užduotį. Nacionalinė reguliavimo 
institucija nurodo priežastis, kodėl prašo 
informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas įtraukti nuostatą dėl informacijos, susijusios su būsimu tinklo plėtojimu ar 
paslaugų raida, yra probleminis, nes dalis šios informacijos greičiausiai gali būti viešai 
neatskleista informacija. Tokiems reikalavimams taikoma riba turėtų būti labai didelė. Tokiu 
atveju neaišku, koks būtų tikslas ir nauda reikalauti, kad operatoriai pateiktų institucijoms 
tokią informaciją.

Pakeitimas 241
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios elektroninių ryšių tinklus ar 
paslaugas, pateiktų visą informaciją, taip 
pat ir finansinę informaciją, kurios reikia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atitikčiai su šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatomis ar pagal jas 
priimtais sprendimais užtikrinti. Taip pat 
reikalaujama, kad tos įmonės pateiktų 
informaciją, susijusią su būsimu tinklo 
plėtojimu ar paslaugų raida, kurie galėtų 
turėti įtakos konkurentams prieinamoms 
didmeninėms paslaugoms. Paprašius šios 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios elektroninių ryšių tinklus ar 
paslaugas, pateiktų visą informaciją, taip 
pat ir finansinę informaciją, kurios reikia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atitikčiai su šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatomis ar pagal jas 
priimtais sprendimais užtikrinti. Taip pat 
gali būti reikalaujama, kad tos įmonės 
pateiktų informaciją, susijusią su būsimu 
tinklo plėtojimu ar paslaugų raida, jei jau 
pasiekta pasirengimo juos įgyvendinti 
stadija ir yra pagrindo manyti, kad jie
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įmonės nedelsdamos pateikia tokią 
informaciją per tokius terminus ir taip 
išsamiai, kaip nurodo nacionalinė 
reguliavimo institucija. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos prašoma 
informacija turi atitikti jos vykdomą 
užduotį. Nacionalinė reguliavimo 
institucija nurodo priežastis, kodėl prašo 
informacijos. 

galėtų turėti įtakos konkurentams 
prieinamoms didmeninėms paslaugoms. 
Paprašius šios įmonės nedelsdamos 
pateikia tokią informaciją per tokius 
terminus ir taip išsamiai, kaip nurodo 
nacionalinė reguliavimo institucija. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
prašoma informacija turi atitikti jos 
vykdomą užduotį. Nacionalinė reguliavimo 
institucija nurodo priežastis, kodėl prašo 
informacijos. 

Or. de

Pagrindimas

Atrodo, kad reikalavime teikti informaciją dėl būsimos raidos susijusioms įmonėms 
priskiriami beveik pranašo gebėjimai; taigi dėl jo netikslumo išlieka klausimas, kokia 
konkrečiai turi būti raida, kad apie ją reikėtų pranešti. Siekiant, kad NRI įgaliojimai 
reikalauti tokios informacijos būtų proporcingi, o įmonėms būtų užtikrintas teisinis 
apibrėžtumas, reikalingas apribojantis patikslinimas. 

Pakeitimas 242
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus atvejus, kai taikoma 7 straipsnio 
10 dalis, 20 ar 21 straipsnis, ir atvejus, kai 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse numatyta kitaip, valstybės 
narės užtikrina, kad tais atvejais, kai 
nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 
šią direktyvą ar specifines direktyvas 
ketina taikyti priemones, darančias didelį 
poveikį atitinkamai rinkai, arba kai jos 
ketina numatyti apribojimus pagal 9 
straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį, 

Išskyrus atvejus, kai taikoma 7 straipsnio 
10 dalis, 20 ar 21 straipsnis, ir atvejus, kai 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse numatyta kitaip, valstybės 
narės užtikrina, kad tais atvejais, kai 
nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 
šią direktyvą ar specifines direktyvas 
ketina taikyti priemones, darančias didelį 
poveikį atitinkamai rinkai, arba kai jos 
ketina numatyti apribojimus pagal 9 
straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį, 
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suinteresuotoms šalims jos suteiktų 
galimybę per pagrįstai nustatytą laiką 
pateikti pastabas dėl planuojamos 
priemonės. 

suinteresuotoms šalims jos suteiktų 
galimybę per pagrįstai nustatytą laiką, 
kuris neturi būti trumpesnis nei 4 
savaitės, pateikti pastabas dėl 
planuojamos priemonės. 

Or. en

Pakeitimas 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus atvejus, kai taikoma 7 straipsnio 
10 dalis, 20 ar 21 straipsnis, ir atvejus, kai 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse numatyta kitaip, valstybės 
narės užtikrina, kad tais atvejais, kai 
nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 
šią direktyvą ar specifines direktyvas 
ketina taikyti priemones, darančias didelį 
poveikį atitinkamai rinkai, arba kai jos 
ketina numatyti apribojimus pagal 9 
straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį, 
suinteresuotoms šalims jos suteiktų
galimybę per pagrįstai nustatytą laiką 
pateikti pastabas dėl planuojamos 
priemonės. 

Išskyrus atvejus, kai taikoma 7 straipsnio 
10 dalis, 20 ar 21 straipsnis, ir atvejus, kai 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse numatyta kitaip, valstybės 
narės užtikrina, kad tais atvejais, kai 
nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 
šią direktyvą ar specifines direktyvas 
ketina taikyti priemones, darančias didelį 
poveikį atitinkamai rinkai, arba kai jos 
ketina numatyti apribojimus pagal 9 
straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį, ir kai 
jos daro žymų poveikį atitinkamai rinkai, 
suinteresuotoms šalims jos suteiktų 
galimybę per pagrįstai nustatytą laiką, 
kuris neturi būti trumpesnis nei šešios 
savaitės, pateikti pastabas dėl planuojamos 
priemonės. 

Or. es
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Pakeitimas 244
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus atvejus, kai taikoma 7 straipsnio 
10 dalis, 20 ar 21 straipsnis, ir atvejus, kai 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse numatyta kitaip, valstybės 
narės užtikrina, kad tais atvejais, kai 
nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 
šią direktyvą ar specifines direktyvas 
ketina taikyti priemones, darančias didelį 
poveikį atitinkamai rinkai, arba kai jos 
ketina numatyti apribojimus pagal 9
straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį, 
suinteresuotoms šalims jos suteiktų 
galimybę per pagrįstai nustatytą laiką 
pateikti pastabas dėl planuojamos 
priemonės. 

Išskyrus atvejus, kai taikoma 7 straipsnio 
10 dalis, 20 ar 21 straipsnis, ir atvejus, kai 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse numatyta kitaip, valstybės 
narės užtikrina, kad tais atvejais, kai 
nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 
šią direktyvą ar specifines direktyvas 
ketina taikyti priemones, darančias didelį 
poveikį atitinkamai rinkai, arba kai jos 
ketina numatyti apribojimus pagal 9 
straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį, 
suinteresuotoms šalims jos suteiktų 
galimybę per pagrįstai nustatytą laiką, 
kuris neturi būti trumpesnis nei 8
savaitės, pateikti pastabas dėl 
planuojamos priemonės. 

Or. en

Pagrindimas

„Geresnio reglamentavimo veiksmų plane“ (Komisijos komunikatas COM(2002) 704 galut. 
„Aukštesnės konsultavimosi ir dialogo kultūros link — Komisijos konsultavimosi su 
suinteresuotomis šalimis bendrieji principai ir minimalūs standartai“, 21 p.) Komisija nustatė 
8 savaičių laikotarpį. 

Pakeitimas 245
Silvia–Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 1a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Taip pat valstybės narės užtikrina 
elektroninių ryšių paslaugų prieinamumą 
asmenims su negalia. Komisija kasmet 
teikia Europos Parlamentui pranešimą 
dėl elektroninių ryšių paslaugų ir tam 
tikrų informacinės visuomenės paslaugų 
prieinamumo asmenims su negalia 
laipsnio.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant neįgalių asmenų integracijos visuomenėje būtina jiems užtikrinti informacinės 
visuomenės paslaugų prieinamumą. 

Pakeitimas 246
Erika Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
dalyvauja kuriant vidaus rinką ir, 
vykdydamos BERT veiklą, skaidriai 
bendradarbiauja viena su kita ir su 
Komisija, siekdamos užtikrinti, kad visose 
valstybėse narėse šios direktyvos ir 
specifinių direktyvų nuostatos būtų 
taikomos nuosekliai. Dėl to nacionalinės 
reguliavimo institucijos priima bendrąsias 
pozicijas dėl teisės aktų ir priemonių, 
kurie geriausiai tiktų sprendžiant 
konkurencijos problemas atitinkamose 
rinkose. 
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Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytas 7 straipsnio pakeitimas apibrėžia BERT skirtą vaidmenį. 

Pakeitimas 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
dalyvauja kuriant vidaus rinką ir dirba su 
Komisija ir BERT, siekdamos 8 
straipsnyje nustatytų tikslų ir siekdamos 
užtikrinti, kad visose valstybėse narėse šios 
direktyvos ir specifinių direktyvų nuostatos 
būtų taikomos nuosekliai. Dėl to jos 
pirmiausia dirba su Komisija ir BERT, 
siekdamos nustatyti, kokie teisės aktai ir 
kokios priemonės padėčiai ištaisyti 
geriausiai tinka vienai ar kitai situacijai 
rinkoje. 

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti nurodyta, kad reikia siekti bendrų Direktyvos tikslų. 
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Pakeitimas 248
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 249
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
prieš priimdamos priemones, skirtas 
reguliuoti didmeninei rinkai, įvertina 
rinkos iškraipymus mažmeniniu lygiu. 
Planuojant bet kokią priemonę, kuria 
nustatomas, iš dalies pakeičiamas arba 
panaikinamas operatoriaus įpareigojimas 
didmeninėje rinkoje, visų pirma turi būti 
kuo labiau atsižvelgta į kiekvieno dalyvio 
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įtaką rinkoje mažmeniniu lygiu.

Or. en

Pagrindimas

NRI, priimdama sprendimus dėl įvedamų reguliavimo priemonių, turėtų kuo labiau atsižvelgti 
į konkurenciją mažmeniniu lygiu. Todėl Direktyvoje turėtų būti tiksliai nurodyta, kad 
didmeninės rinkos reguliavimo priemonės priimamos atlikus rinkos iškraipymų mažmeniniu 
lygiu įvertinimo analizę.

Pakeitimas 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 3 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus kai pagal 7a straipsnį priimtose 
įgyvendinimo priemonėse numatyta kitaip, 
pasibaigus 6 straipsnyje nurodytoms 
konsultacijoms, jei nacionalinė 
reguliavimo institucija ketina imtis 
priemonių: 

3. Išskyrus kai pagal 7a straipsnį priimtose 
įgyvendinimo priemonėse numatyta kitaip, 
pasibaigus 6 straipsnyje nurodytoms 
konsultacijoms arba joms nepasibaigus, 
kai NRI taip nusprendžia dėl ypatingų 
priežasčių, jei nacionalinė reguliavimo 
institucija ketina imtis priemonių: 

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti didesnį lankstumą, o tai reikštų, kad ypatingais atvejais 
informacija Komisijai galėtų būti pranešama nepasibaigus nacionaliniam konsultacijų 
procesui. 
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Pakeitimas 251
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 3 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus kai pagal 7a straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, pasibaigus 6 straipsnyje 
nurodytoms konsultacijoms, jei
nacionalinė reguliavimo institucija ketina 
imtis priemonių:

3. Be 6 straipsnyje nurodytų konsultacijų, 
kai nacionalinė reguliavimo institucija 
ketina imtis priemonių: 

Or. en

Pakeitimas 252
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 3 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus kai pagal 7a straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, pasibaigus 6 straipsnyje 
nurodytoms konsultacijoms, jei nacionalinė 
reguliavimo institucija ketina imtis 
priemonių: 

3. Pasibaigus 6 straipsnyje nurodytoms 
konsultacijoms, jei nacionalinė 
reguliavimo institucija ketina imtis 
priemonių: 

Or. en
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Pakeitimas 253
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 3 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ji pateikia informaciją apie planuojamą 
priemonę, kuri yra prieinama Komisijai, 
Institucijai ir kitų valstybių narių 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms, 
kartu pagal 5 straipsnio 3 dalį nurodydama, 
kuo priemonė yra grindžiama, ir apie ją 
praneša Komisijai bei kitoms 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
Komisija gali teikti pastabas šiai 
reguliavimo institucijai tik vieną mėnesį. 
Vieno mėnesio termino pratęsti negalima.

ji tuo pat metu pateikia informaciją apie 
planuojamą priemonę, kuri yra prieinama 
Komisijai, kitų valstybių narių 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 
BERT, kartu pagal 5 straipsnio 3 dalį 
nurodydama, kuo priemonė yra 
grindžiama, ir apie ją praneša Komisijai bei 
kitoms nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos, BERT ir Komisija gali teikti 
pastabas šiai reguliavimo institucijai tik 
vieną mėnesį ar per 6 straipsnyje nurodytą 
laikotarpį, jei jis yra ilgesnis. Vieno 
mėnesio termino pratęsti negalima. 

Or. en

Pakeitimas 254
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 3 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ji pateikia informaciją apie planuojamą 
priemonę, kuri yra prieinama Komisijai, 
Institucijai ir kitų valstybių narių 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms, 
kartu pagal 5 straipsnio 3 dalį nurodydama, 
kuo priemonė yra grindžiama, ir apie ją 
praneša Komisijai bei kitoms 

ji pateikia informaciją apie planuojamą 
priemonę, kuri yra prieinama Komisijai, 
BERT ir kitų valstybių narių 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms, 
kartu pagal 5 straipsnio 3 dalį nurodydama, 
kuo priemonė yra grindžiama, ir apie ją 
praneša Komisijai bei kitoms 
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nacionalinėms reguliavimo institucijoms. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
Komisija gali teikti pastabas šiai 
reguliavimo institucijai tik vieną mėnesį. 
Vieno mėnesio termino pratęsti negalima. 

nacionalinėms reguliavimo institucijoms. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
Komisija gali teikti pastabas šiai 
reguliavimo institucijai tik vieną mėnesį. 
Vieno mėnesio termino pratęsti negalima. 

Or. en

Pakeitimas 255
Reino Paasilinna

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.
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Pakeitimas 256
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos veto teisė neturėtų būti išplėsta. Dabartinė sistema gali veikti be tolesnių
centralizuotų sprendimų ES lygmeniu. 

Pakeitimas 257
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Komisijos veto teisės išplėtimas yra nereikalingas ir duotų priešingus rezultatus. Dabartinė 
sistema bendrai davė gerus rezultatus. Centrinės institucijos veto teisė padidintų pavojų, kad 
visiems būtų taikomas „vieno kurpaliaus“ principas. Rinkos sąlygos įvairiose valstybėse 
narėse labai skiriasi, taigi galutiniai atskiri reguliavimo sprendimai turėtų būti priimami 
nacionaliniu lygiu atsižvelgiant į nacionalinę patirtį. Dabartinė sistema jau numato 
pakankamą Komisijos, kuri gali reikšti kritines pastabas dėl atskirų įpareigojimų (priemonių), 
dalyvavimą. NRI privalo kuo labiau atsižvelgti į tokias pastabas. 

Pakeitimas 258
Erika Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti suteikta teisinio gynimo priemonių veto teisė. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos geriau informuotos apie padėtį nacionlinėse rinkose ir turi 
glaudesnių ryšių su rinbkos dalyviais. Ši veto teisė užkirstų kelią nacionalinių reguliavimo 
institucijų konkurencijai, susijusiai su teisinio gynimo priemonių sritimi. Dėl veto prieš tam 
tikrą nacionalinės reguliavimo institucijos įvestą teisinio gynimo priemonę būtų ypač sunku 
panaudoti šią teisinio gynimo priemonę kitoje valstybėje narėje net ir tuomet, kai ši priemonė 
toje valstybėje ir būtų tinkama, atsižvelgiant į nacionalinės rinkos padėtį ir sąlygas.
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Pakeitimas 259
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali priimti sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
planuojamą priemonę panaikintų. Prieš 
priimdama sprendimą, Komisija atidžiai 
atsižvelgia į Institucijos nuomonę, 
pateiktą pagal Reglamento [... .../EB] 5 
straipsnį. Kartu su šiuo sprendimu 
pateikiama išsami ir objektyvi analizė, 
kodėl Komisija mano, kad planuojama 
priemonė neturėtų būti taikoma, ir 
specifiniai pasiūlymai, kaip planuojama 
priemonė turėtų būti pataisyta. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti suteikta teisinio gynimo priemonių veto teisė. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos geriau informuotos apie padėtį nacionlinėse rinkose ir turi 
glaudesnių ryšių su rinbkos dalyviais. Ši veto teisė užkirstų kelią nacionalinių reguliavimo 
institucijų konkurencijai, susijusiai su teisinio gynimo priemonių sritimi. Dėl veto prieš tam 
tikrą nacionalinės reguliavimo institucijos įvestą teisinio gynimo priemonę būtų ypač sunku 
panaudoti šią teisinio gynimo priemonę kitoje valstybėje narėje net ir tuomet, kai ši priemonė 
toje valstybėje ir būtų tinkama, atsižvelgiant į nacionalinės rinkos padėtį ir sąlygas.
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Pakeitimas 260
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali priimti sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
planuojamą priemonę panaikintų. Prieš 
priimdama sprendimą, Komisija atidžiai 
atsižvelgia į Institucijos nuomonę, 
pateiktą pagal Reglamento [... .../EB] 5 
straipsnį. Kartu su šiuo sprendimu 
pateikiama išsami ir objektyvi analizė, 
kodėl Komisija mano, kad planuojama 
priemonė neturėtų būti taikoma, ir 
specifiniai pasiūlymai, kaip planuojama 
priemonė turėtų būti pataisyta. 

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Vietoj Komisijos veto teisinio gynimo priemonėms, siūloma nauja „bendro reguliavimo“ 
procedūra, pagal kurią Komisija, BERT ir nacionalinė reguliavimo institucija glaudžiai 
bendradarbiauja. 

Pakeitimas 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali priimti sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
planuojamą priemonę panaikintų. Prieš 
priimdama sprendimą, Komisija atidžiai 
atsižvelgia į Institucijos nuomonę, pateiktą 
pagal Reglamento [... .../EB] 5 straipsnį. 
Kartu su šiuo sprendimu pateikiama išsami 
ir objektyvi analizė, kodėl Komisija mano, 
kad planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma, ir specifiniai pasiūlymai, kaip 
planuojama priemonė turėtų būti pataisyta. 

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali priimti sprendimą, 
susijusį su 4 dalies a ir b punktuose 
apibrėžta priemone, kuriame reikalaujama, 
kad atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija planuojamą priemonę 
panaikintų. Prieš priimdama sprendimą ir 
(arba) rekomendaciją, Komisija atidžiai 
atsižvelgia į BERT nuomonę. Kartu su šiuo 
sprendimu (arba) rekomendacija
pateikiama išsami ir objektyvi analizė, 
kodėl Komisija mano, kad planuojama 
priemonė neturėtų būti taikoma, ir 
specifiniai pasiūlymai, kaip planuojama 
priemonė turėtų būti pataisyta. 

Or. es

Pakeitimas 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali priimti sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
planuojamą priemonę panaikintų. Prieš 
priimdama sprendimą, Komisija atidžiai 
atsižvelgia į Institucijos nuomonę, 
pateiktą pagal Reglamento [... .../EB] 5 
straipsnį. Kartu su šiuo sprendimu 
pateikiama išsami ir objektyvi analizė, 
kodėl Komisija mano, kad planuojama 
priemonė neturėtų būti taikoma, ir 

5. Atsižvelgdama į 4 dalies a ir b 
punktuose apibrėžtas priemones ir per 4 
dalyje nurodytą dviejų mėnesių terminą 
Komisija gali priimti sprendimą, kuriame 
reikalaujama, kad atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija planuojamą 
priemonę panaikintų. Prieš priimdama 
sprendimą, Komisija atidžiai atsižvelgia į 
Institucijos nuomonę, pateiktą pagal
Reglamento [... .../EB] 5 straipsnį. Kartu su 
šiuo sprendimu pateikiama išsami ir 
objektyvi analizė, kodėl Komisija mano, 
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specifiniai pasiūlymai, kaip planuojama 
priemonė turėtų būti pataisyta. 

kad planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma, ir specifiniai pasiūlymai, kaip 
planuojama priemonė turėtų būti pataisyta. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų siekti subalansuotesnio sprendimo: vietoj Komisijos veto teisinio gynimo priemonėms, 
siūloma nauja „bendro reguliavimo“ procedūra, pagal kurią nacionalinė reguliavimo 
institucija ir nacionalinių reguliavimo institucijų tinklas glaudžiai bendradarbiauja. Siūlomos 
procedūros tikslas – atsižvelgiant į visų sinteresuotųjų šalių nuomonę surasti bendrą 
sprendimą, pagal kurį galima būtų įvesti tinkamą ir veiksmingą teisinio gynimo priemonę.

Pakeitimas 263
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali priimti sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
planuojamą priemonę panaikintų. Prieš 
priimdama sprendimą, Komisija atidžiai 
atsižvelgia į Institucijos nuomonę, pateiktą 
pagal Reglamento [... .../EB] 5 straipsnį. 
Kartu su šiuo sprendimu pateikiama išsami 
ir objektyvi analizė, kodėl Komisija mano, 
kad planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma, ir specifiniai pasiūlymai, kaip 
planuojama priemonė turėtų būti 
pataisyta. 

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali priimti sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
planuojamą priemonę panaikintų. Prieš 
priimdama sprendimą, Komisija atidžiai 
atsižvelgia į Institucijos nuomonę, pateiktą 
pagal Reglamento [... .../EB] 5 straipsnį. 
Kartu su šiuo sprendimu pateikiama išsami 
ir objektyvi analizė, kodėl Komisija mano, 
kad planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma. BERT parengia rekomendaciją 
dėl reguliavimo derinimo priemonės. Ši 
rekomendacija pateikiama nacionalinei 
reguliavimo institucijai. Nacionalinė 
reguliavimo institucija turi tinkamai 
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atsižvelgti į šią rekomendaciją, tačiau 
gali nuo jos nukrypti. Nukrypus nuo 
rekomendacijos Komisijai ir BERT turi 
būti pateiktos aiškios šio dalyko 
priežastys. 

Or. de

Pagrindimas

BERT turėtų būti suteikta teisė parengti rekomendaciją dėl reguliavimo derinimo 

priemonės. Ši rekomendacija pateikiama nacionalinei reguliavimo institucijai. Komisijai 
neturėtų būti leista reikalauti, kokia forma rekomendacija turėtų būti pateikta. Šiuo 
atveju susidarys sąlygos tinkamai pasinaudoti BERT sukaupta praktine patirtimi ir 
užkirsti kelią vienašališkam Komisijos galių augimui. Nacionalinė reguliavimo 
institucija turi tinkamai atsižvelgti į BERT rekomendaciją. Nukrypus nuo 
rekomendacijos Komisijai ir BERT turi būti pateiktos aiškios šio dalyko priežastys. 

Pakeitimas 264
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali priimti sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
planuojamą priemonę panaikintų. Prieš 
priimdama sprendimą, Komisija atidžiai 
atsižvelgia į Institucijos nuomonę, 
pateiktą pagal Reglamento [... .../EB] 5 
straipsnį. Kartu su šiuo sprendimu 

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali priimti sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
planuojamą priemonę panaikintų. Kartu su 
šiuo sprendimu pateikiama išsami ir 
objektyvi analizė, kodėl Komisija mano, 
kad planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma, ir specifiniai pasiūlymai, kaip 
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pateikiama išsami ir objektyvi analizė, 
kodėl Komisija mano, kad planuojama 
priemonė neturėtų būti taikoma, ir 
specifiniai pasiūlymai, kaip planuojama 
priemonė turėtų būti pataisyta. 

planuojama priemonė turėtų būti pataisyta.

Or. en

Pagrindimas

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Pakeitimas 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 5a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kalbant apie 4 straipsnio c punkte 
apibrėžtas priemones, jei kyla rimtų 
abejonių Komisija pradeda „bendro 
reguliavimo“ procedūrą, pagal kurią 
nacionalinė reguliavimo institucija ir 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
tinklas glaudžiai bendradarbiauja 
siekdamos (atsižvelgiant į visų 
suinteresuotųjų šalių nuomonę ir į tai, ar 
priemonė tinka vidaus rinkai) surasti 
bendrą sprendimą, pagal kurį galima būtų 
įvesti tinkamą ir veiksmingą su 
konkurencijos sritimi susijusią teisinio 
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gynimo priemonę. „Bendro reguliavimo“ 
procedūra jokiu būdu negali trukti ilgiau 
nei du mėnesius, kaip apibrėžta 4 dalyje.
Jei po „bendro reguliavimo“ procedūros 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
tinklas dviejų trečdalių daugumos balsais 
pripažįsta, kad priemonė tinkama, 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
įvesti šią priemonę. Jei nacionalinių 
reguliavimo institucijų tinklas to 
nepatvirtina, Komisija gali pareikšti rimtų 
abejonių ir priimti atitinkamą sprendimą, 
reikalaujantį, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija atsiimtų priemonės 
projektą.
Nacionalinė reguliavimo institucija turi 
teisę atsiimti priemonės projektą bet 
kurioje „bendro reguliavimo“ procedūros 
pakopoje.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų siekti labiau subalansuoto sprendimo: vietoj Komisijos veto teisinio gynimo 
priemonėms, siūloma nauja „bendro reguliavimo“ procedūra, pagal kurią nacionalinė 
reguliavimo institucija ir nacionalinių reguliavimo institucijų tinklas glaudžiai 
bendradarbiauja. Siūlomos procedūros tikslas – atsižvelgiant į visų sinteresuotųjų šalių 
nuomonę surasti bendrą sprendimą, pagal kurį galima būtų įvesti tinkamą ir veiksmingą 
teisinio gynimo priemonę.

Pakeitimas 266
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per tris mėnesius po to, kai pagal 5 dalį 
Komisija priima sprendimą, kuriame 
reikalaujama, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija panaikintų 
planuojamą priemonę, nacionalinė 
reguliavimo institucija planuojamą 
priemonę iš dalies pakeičia arba 
panaikina. Jeigu planuojama priemonė iš 
dalies keičiama, nacionalinė reguliavimo 
institucija vadovaudamasi 6 straipsnyje 
nurodyta procedūra pradeda viešąją 
konsultaciją ir pagal 3 dalies nuostatas 
vėl pateikia Komisijai informaciją apie iš 
dalies pakeistą planuojamą priemonę. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti suteikta teisinio gynimo priemonių veto teisė. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos geriau informuotos apie padėtį nacionlinėse rinkose ir turi 
glaudesnių ryšių su rinbkos dalyviais. Ši veto teisė užkirstų kelią nacionalinių reguliavimo 
institucijų konkurencijai, susijusiai su teisinio gynimo priemonių sritimi. Dėl veto prieš tam 
tikrą nacionalinės reguliavimo institucijos įvestą teisinio gynimo priemonę būtų ypač sunku 
panaudoti šią teisinio gynimo priemonę kitoje valstybėje narėje net ir tuomet, kai ši priemonė 
toje valstybėje ir būtų tinkama, atsižvelgiant į nacionalinės rinkos padėtį ir sąlygas.

Pakeitimas 267
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per tris mėnesius po to, kai pagal 5 dalį 
Komisija priima sprendimą, kuriame 
reikalaujama, kad nacionalinė 

Išbraukta.
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reguliavimo institucija panaikintų 
planuojamą priemonę, nacionalinė 
reguliavimo institucija planuojamą 
priemonę iš dalies pakeičia arba 
panaikina. Jeigu planuojama priemonė iš 
dalies keičiama, nacionalinė reguliavimo 
institucija vadovaudamasi 6 straipsnyje 
nurodyta procedūra pradeda viešąją 
konsultaciją ir pagal 3 dalies nuostatas 
vėl pateikia Komisijai informaciją apie iš 
dalies pakeistą planuojamą priemonę. 

Or. de

Pagrindimas

Vietoj Komisijos veto teisinio gynimo priemonėms, siūloma nauja „bendro reguliavimo“ 
procedūra, pagal kurią Komisija, BERT ir nacionalinė reguliavimo institucija glaudžiai 
bendradarbiauja.

Pakeitimas 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per tris mėnesius po to, kai pagal 5 dalį 
Komisija priima sprendimą, kuriame 
reikalaujama, kad nacionalinė reguliavimo 
institucija panaikintų planuojamą 
priemonę, nacionalinė reguliavimo 
institucija planuojamą priemonę iš dalies 
pakeičia arba panaikina. Jeigu planuojama 
priemonė iš dalies keičiama, nacionalinė 
reguliavimo institucija vadovaudamasi 6 
straipsnyje nurodyta procedūra pradeda 
viešąją konsultaciją ir pagal 3 dalies 
nuostatas vėl pateikia Komisijai 
informaciją apie iš dalies pakeistą 

6. Per šešis mėnesius po to, kai pagal 5 dalį 
Komisija priima sprendimą, kuriame 
reikalaujama, kad nacionalinė reguliavimo 
institucija panaikintų planuojamą 
priemonę, nacionalinė reguliavimo 
institucija planuojamą priemonę iš dalies 
pakeičia arba panaikina. Jeigu planuojama 
priemonė iš dalies keičiama, nacionalinė 
reguliavimo institucija vadovaudamasi 6 
straipsnyje nurodyta procedūra pradeda 
viešąją konsultaciją ir pagal 3 dalies 
nuostatas vėl pateikia Komisijai 
informaciją apie iš dalies pakeistą 
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planuojamą priemonę. planuojamą priemonę.

Or. es

Pagrindimas

Suderinta su ankstesne dalimi. Nacionalinei reguliavimo institucijai turėtų būti suteikta 
pakankamai laiko, kad ji galėtų lanksčiai priimti sprendimą dėl Komisijos pasiūlytos 
priemonės. 

Pakeitimas 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per tris mėnesius po to, kai pagal 5 dalį 
Komisija priima sprendimą, kuriame 
reikalaujama, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija panaikintų 
planuojamą priemonę, nacionalinė 
reguliavimo institucija planuojamą 
priemonę iš dalies pakeičia arba 
panaikina. Jeigu planuojama priemonė iš 
dalies keičiama, nacionalinė reguliavimo 
institucija vadovaudamasi 6 straipsnyje 
nurodyta procedūra pradeda viešąją 
konsultaciją ir pagal 3 dalies nuostatas vėl 
pateikia Komisijai informaciją apie iš 
dalies pakeistą planuojamą priemonę. 

6. Per tris mėnesius po to, kai pagal 5 arba 
5a dalis Komisija priima sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija panaikintų 
planuojamą priemonę, nacionalinė 
reguliavimo institucija planuojamą 
priemonę iš dalies pakeičia arba panaikina. 
Jeigu planuojama priemonė iš dalies 
keičiama, nacionalinė reguliavimo 
institucija vadovaudamasi 6 straipsnyje 
nurodyta procedūra pradeda viešąją 
konsultaciją ir pagal 3 dalies nuostatas vėl 
pateikia Komisijai informaciją apie iš 
dalies pakeistą planuojamą priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų siekti subalansuotesnio sprendimo: vietoj Komisijos veto teisinio gynimo priemonėms, 
siūloma nauja „bendro reguliavimo“ procedūra, pagal kurią nacionalinė reguliavimo 
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institucija ir nacionalinių reguliavimo institucijų tinklas glaudžiai bendradarbiauja. Siūlomos 
procedūros tikslas – atsižvelgiant į visų sinteresuotųjų šalių nuomonę surasti bendrą 
sprendimą, pagal kurį galima būtų įvesti tinkamą ir veiksmingą teisinio gynimo priemonę.

Pakeitimas 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija atidžiai atsižvelgia į kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
Komisijos pastabas ir po to, išskyrus 
atvejus, kai taikoma šio straipsnio 4 dalis, 
gali priimti planuojamą priemonę, o ją 
priėmusi apie tai praneša Komisijai. Kitos 
nacionalinės institucijos, atliekančios 
funkcijas pagal šią direktyvą arba 
specifines direktyvas, taip pat atidžiai 
atsižvelgia į Komisijos pastabas.

7. Atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija atidžiai atsižvelgia į kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
Komisijos pastabas ir po to, išskyrus 
atvejus, kai taikomos 4 straipsnio a ir b 
dalys, gali priimti planuojamą priemonę, o 
ją priėmusi apie tai praneša Komisijai. 
Kitos nacionalinės institucijos, atliekančios 
funkcijas pagal šią direktyvą arba 
specifines direktyvas, taip pat atidžiai 
atsižvelgia į Komisijos pastabas. Jei 
nacionalinė reguliavimo institucija
nusprendžia įvesti priemones 
nesivadovaudama pagal 5 dalies 
nuostatas parengta rekomendacija, ji 
paskelbia šių veiksmų priežastis ir 
pagrindą, taip pat praneša apie tai 
Komisijai.

Or. es

Pagrindimas

Suderinta su ankstesne dalimi. Nacionalinei reguliavimo institucijai turėtų būti suteikta 
pakankamai laiko, kad ji galėtų lanksčiai priimti sprendimą dėl Komisijos pasiūlytos 
priemonės.
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Pakeitimas 271
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija atidžiai atsižvelgia į kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
Komisijos pastabas ir po to, išskyrus 
atvejus, kai taikoma šio straipsnio 4 dalis, 
gali priimti planuojamą priemonę, o ją 
priėmusi apie tai praneša Komisijai. Kitos 
nacionalinės institucijos, atliekančios 
funkcijas pagal šią direktyvą arba 
specifines direktyvas, taip pat atidžiai 
atsižvelgia į Komisijos pastabas. 

7. Atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija atidžiai atsižvelgia į kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų,
BERT, ir Komisijos pastabas ir po to, 
išskyrus atvejus, kai taikoma šio straipsnio 
4 dalis, gali priimti planuojamą priemonę, 
o ją priėmusi apie tai praneša Komisijai. 

Or. en

Pakeitimas 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu planuojama priemonė buvo iš 
dalies pakeista pagal 6 dalį, Komisija gali 
priimti sprendimą, kuriame reikalaujama, 
kad nacionalinė reguliavimo institucija 
per nurodytą terminą nustatytų specifinį 
įpareigojimą pagal Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 9–13 a 
straipsnius ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį. 

Išbraukta.
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Priimdama tokį sprendimą Komisija 
siekia tų pačių politikos tikslų, kurie yra 
keliami nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir kurie išdėstyti 8 
straipsnyje. Prieš priimdama sprendimą, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 6 straipsnį, ypač išsamiai 
apibūdindama nustatomą įpareigojimą.

Or. es

Pagrindimas

Apibrėžimmo išaiškinimas, kadangi tai daugiau susiję su elektroninių ryšių tinklais, o ne su 
viešaisiais ryšių tinklais.

Pakeitimas 273
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu planuojama priemonė buvo iš 
dalies pakeista pagal 6 dalį, Komisija gali 
priimti sprendimą, kuriame reikalaujama, 
kad nacionalinė reguliavimo institucija 
per nurodytą terminą nustatytų specifinį 
įpareigojimą pagal Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 9–13 a 
straipsnius ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį. 

Išbraukta.

Priimdama tokį sprendimą Komisija 
siekia tų pačių politikos tikslų, kurie yra 
keliami nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir kurie išdėstyti 8 
straipsnyje. Prieš priimdama sprendimą, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 



PE407.630v01-00 58/108 AM\725136LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 6 straipsnį, ypač išsamiai 
apibūdindama nustatomą įpareigojimą.

Or. de

Pagrindimas

Nėra reikalo, kad sprendimus, kuriuos anksčiau priimdavo nacionalinės reguliavimo 
institucijos, pagal naują sistemą priimtų ES lygmens taryba.

Pakeitimas 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu planuojama priemonė buvo iš 
dalies pakeista pagal 6 dalį, Komisija gali 
priimti sprendimą, kuriame reikalaujama, 
kad nacionalinė reguliavimo institucija 
per nurodytą terminą nustatytų specifinį 
įpareigojimą pagal Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 9–13 a 
straipsnius ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį. 

Išbraukta.

Priimdama tokį sprendimą Komisija 
siekia tų pačių politikos tikslų, kurie yra 
keliami nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir kurie išdėstyti 8 
straipsnyje. Prieš priimdama sprendimą, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 6 straipsnį, ypač išsamiai 
apibūdindama nustatomą įpareigojimą.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas taptų rimtu precedentu, susijusiu su vidaus rinką teteisės aktais, 
kadangi ES institucija priims sprendimą vietoj nacionalinės institucijos. Tai visiškai suardytų 
ES sutartyje apibrėžtų nuostatų (dėl tikrinimo ir pusiausvyros) sistemą, kuri numato, kad 
nacionalinės institucijos įgyvendina Bendrijos teisės aktus, priežiūrą vykdo Teisingumo 
Teismas, o Komisija gali pradėti pažeidimo procedūrą. 

Pakeitimas 275
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu planuojama priemonė buvo iš 
dalies pakeista pagal 6 dalį, Komisija gali 
priimti sprendimą, kuriame reikalaujama, 
kad nacionalinė reguliavimo institucija 
per nurodytą terminą nustatytų specifinį 
įpareigojimą pagal Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 9–13 a 
straipsnius ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį. 

Išbraukta.

Priimdama tokį sprendimą Komisija 
siekia tų pačių politikos tikslų, kurie yra 
keliami nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir kurie išdėstyti 8 
straipsnyje. Prieš priimdama sprendimą, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 6 straipsnį, ypač išsamiai 
apibūdindama nustatomą įpareigojimą.

Or. en

Pagrindimas

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
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have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Pakeitimas 276
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu planuojama priemonė buvo iš 
dalies pakeista pagal 6 dalį, Komisija gali 
priimti sprendimą, kuriame reikalaujama, 
kad nacionalinė reguliavimo institucija 
per nurodytą terminą nustatytų specifinį 
įpareigojimą pagal Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 9–13 a 
straipsnius ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį. 

Išbraukta.

Priimdama tokį sprendimą Komisija 
siekia tų pačių politikos tikslų, kurie yra 
keliami nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir kurie išdėstyti 8 
straipsnyje. Prieš priimdama sprendimą, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 6 straipsnį, ypač išsamiai 
apibūdindama nustatomą įpareigojimą.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos veto teisės išplėtimas yra nereikalingas ir duotų priešingus rezultatus. Dabartinė 
sistema bendrai davė gerus rezultatus. Centrinės institucijos veto teisė padidintų pavojų, kad 
visiems būtų taikomas „vieno kurpaliaus“ principas. Rinkos sąlygos įvairiose valstybėse 
narėse labai skiriasi, taigi galutiniai atskiri reguliavimo sprendimai turėtų būti priimami 
nacionaliniu lygiu atsižvelgiant į nacionalinę patirtį. Dabartinė sistema jau numato 
pakankamą Komisijos, kuri gali reikšti kritines pastabas dėl atskirų įpareigojimų (priemonių), 
dalyvavimą. NRI privalo kuo labiau atsižvelgti į tokias pastabas.

Pakeitimas 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Įpareigojimas pateikti Komisijai priemonių projektus jau apibrėžtas 7 šio straipsnio dalyje. 

Pakeitimas 278
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7 straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 279
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
–7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Įterpiamas šis –7a straipsnis:
„–7a straipsnis

Nuoseklaus teisinio gynimo priemonių 
taikymo tvarka

1. Jeigu nacionalinė reguliavimo 
institucija ketina taikant 16 straipsnį 
kartu su Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 5 ir 9–13, 13a ir 13b 
straipsniais ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį nustatyti, iš dalies pakeisti arba 
panaikinti operatoriaus įpareigojimą, 
Komisija ir kitų valstybių narių 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
per vieną mėnesį nuo pranešimo apie 
planuojamą priemonę pateikti pastabas 
atitinkamai nacionalinei reguliavimo 
institucijai.
2. Jeigu planuojama priemonė yra 
susijusi su įpareigojimo nustatymu, 
pakeitimu iš dalies arba panaikinimu 
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Komisija per tą patį laikotarpį gali 
pranešti atitinkamai nacionalinei 
reguliavimo institucijai ir Europos 
telekomunikacijų reguliavimo institucijų 
koordinatoriui (BERT) priežastis, kodėl ji 
mano, kad planuojama priemone 
sukuriamos kliūtys bendrojoje rinkoje ir 
kodėl ji turi rimtų abejonių dėl to, ar ji yra 
suderinama su Bendrijos teise. Tokiu 
atveju planuojamos priemonės negalima 
priimti dar du mėnesius nuo Komisijos 
pranešimo. Jeigu tokio pranešimo nėra, 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija gali priimti planuojamą 
priemonę, atidžiai atsižvelgdama į visas 
Komisijos arba kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų pateiktas pastabas.
3. per 2 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
laikotarpį Komisija, BERT ir atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, atsižvelgiant į 8 straipsnyje 
nustatytą tikslą, kartu atsižvelgdamos į 
rinkos dalyvių nuomonę ir poreikį 
užtikrinti nuoseklios reguliavimo 
praktikos plėtrą.
Per tą dviejų mėnesių laikotarpį BERT 
paprastosios daugumos sprendimu priima 
pagrįstą nuomonę, kurioje patvirtinamas 
planuojamos priemonės tinkamumas ir 
veiksmingumas arba nurodoma, kad 
planuojama priemonė turėtų būti iš dalies 
pakeista bei pateikiami konkretūs 
pasiūlymai kaip. Ši nuomonė skelbiama 
viešai.
Komisija, atidžiai atsižvelgdama į šią 
nuomonę, gali priimti rekomendaciją, 
kurioje būtų apibrėžta, kad atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija turėtų 
iš dalies pakeisti planuojamą priemonę, ir 
būtų pateikti pasiūlymai kaip tai padaryti.
Nacionalinė reguliavimo institucija turi 
atidžiai atsižvelgti į šią rekomendaciją. Jei 
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nacionalinė reguliavimo institucija 
nesilaiko rekomendacijos, ji pateikia 
pagrįstą paaiškinimą, kodėl taip elgiasi.“

Or. en

Pagrindimas

Panašus į pranešėjo pateiktą 17 pakeitimą. Atskirtos funkcijos turėtų būti vertinamos kaip ir 
visos kitos teisinio gynimo priemonės.

Reikia išaiškinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos nėra įpareigotos griežtai laikytis 
Komisija ir BERT požiūrio. Jei BERT ir Komisija pateikia nenuoseklią rekomendaciją, tai 
gali sukelti teisinį neapibrėžtumą. 

Pakeitimas 280
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
–7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Įterpiamas šis –7a straipsnis:
„–7a straipsnis

Nuoseklaus teisinio gynimo priemonių 
taikymo tvarka

1. Jeigu nacionalinė reguliavimo 
institucija ketina taikant 16 straipsnį 
kartu su Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 5 ir 9–13 straipsniais ir 
Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyva) 17 straipsnį nustatyti, 
iš dalies pakeisti arba panaikinti 
operatoriaus įpareigojimą, Komisija ir 
kitų valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali per vieną 
mėnesį nuo pranešimo apie planuojamą 
priemonę pateikti pastabas atitinkamai 
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nacionalinei reguliavimo institucijai.
2. Jeigu planuojama priemonė yra 
susijusi su įpareigojimo nustatymu, 
pakeitimu iš dalies arba panaikinimu 
Komisija per tą patį laikotarpį gali 
pranešti atitinkamai nacionalinei 
reguliavimo institucijai ir Europos 
telekomunikacijų reguliavimo institucijų 
koordinatoriui (BERT) priežastis, kodėl ji 
mano, kad planuojama priemone 
sukuriamos kliūtys bendrojoje rinkoje ir 
kodėl ji turi rimtų abejonių dėl to, ar ji yra 
suderinama su Bendrijos teise. Tokiu 
atveju planuojamos priemonės negalima 
priimti dar du mėnesius nuo Komisijos 
pranešimo.
Jeigu tokio pranešimo nėra, atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
priimti planuojamą priemonę, atidžiai 
atsižvelgdama į visas Komisijos arba kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
pateiktas pastabas.
3. per 2 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
laikotarpį Komisija, BERT ir atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, atsižvelgiant į 8 straipsnyje 
nustatytą tikslą, kartu atsižvelgdamos į 
rinkos dalyvių nuomonę ir poreikį 
užtikrinti nuoseklios reguliavimo 
praktikos plėtrą.
Per tą dviejų mėnesių laikotarpį BERT 
paprastosios daugumos sprendimu priima 
pagrįstą nuomonę, kurioje patvirtinamas 
planuojamos priemonės tinkamumas ir 
veiksmingumas arba nurodoma, kad 
planuojama priemonė turėtų būti iš dalies 
pakeista bei pateikiami konkretūs 
pasiūlymai kaip. Ši nuomonė skelbiama 
viešai.
Jei BERT priima pagrįstą nuomonę, 
kurioje nurodoma, kad planuojama 
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priemonė turėtų būti iš dalies pakeista, 
Komisija, atidžiai atsižvelgdama į šią 
nuomonę, gali priimti pagrįstą sprendimą, 
kuriame būtų reikalaujama, kad 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija iš dalies pakeistų planuojamą 
priemonę, ir būtų pateikti pasiūlymai
kaip.
Jei BERT priima pagrįstą nuomonę, 
kurioje patvirtinamas planuojamos 
priemonės tinkamumas ir veiksmingumas, 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija gali priimti planuojamą 
priemonę, atidžiai atsižvelgdama į visas 
Komisijos ir BERT rekomendacijas.
4. Per tris mėnesius po to, kai pagal 3 dalį 
Komisija priima pagrįstą sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija iš dalies pakeistų 
planuojamą priemonę, nacionalinė 
reguliavimo institucija planuojamą 
priemonę iš dalies pakeičia arba 
panaikina. Jeigu planuojama priemonė iš 
dalies keičiama, nacionalinė reguliavimo 
institucija vadovaudamasi 6 straipsnyje 
nurodyta procedūra, pradeda viešąją 
konsultaciją ir pagal 7 straipsnio 
nuostatas vėl pateikia Komisijai 
informaciją apie iš dalies pakeistą 
planuojamą priemonę.“

Or. de

Pagrindimas

Vietoj Komisijos veto teisinio gynimo priemonėms, siūloma nauja „bendro reguliavimo“ 
procedūra, pagal kurią Komisija, BERT ir nacionalinė reguliavimo institucija glaudžiai 
bendradarbiauja.
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Pakeitimas 281
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
–7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Įterpiamas šis –7a straipsnis:
„–7a straipsnis

Nuoseklaus teisinio gynimo priemonių 
taikymo tvarka

1. Jeigu nacionalinė reguliavimo 
institucija ketina taikant 16 straipsnį 
kartu su Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 5 ir 9–13, 13a ir 13b 
straipsniais ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį nustatyti, iš dalies pakeisti arba 
panaikinti operatoriaus įpareigojimą, 
Komisija ir kitų valstybių narių 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
per vieną mėnesį nuo pranešimo apie 
planuojamą priemonę pateikti pastabas 
atitinkamai nacionalinei reguliavimo 
institucijai.
2. Komisija per tą patį laikotarpį gali 
pranešti atitinkamai nacionalinei 
reguliavimo institucijai ir Europos 
telekomunikacijų reguliavimo institucijų 
koordinatoriui (BERT) priežastis, kodėl ji 
mano, kad planuojama priemone 
sukuriamos kliūtys bendrojoje rinkoje ir 
kodėl ji turi rimtų abejonių dėl to, ar ji yra 
suderinama su Bendrijos teise. Tokiu 
atveju planuojamos priemonės negalima 
priimti dar du mėnesius nuo Komisijos 
pranešimo.
Jeigu tokio pranešimo nėra, atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
priimti planuojamą priemonę, atidžiai 
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atsižvelgdama į visas Komisijos arba 
BERT pastabas.
3. per 2 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
laikotarpį Komisija, BERT ir atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, atsižvelgiant į 8 straipsnyje 
nustatytą tikslą, kartu atsižvelgdamos į 
rinkos dalyvių nuomonę ir poreikį 
užtikrinti nuoseklios reguliavimo 
praktikos plėtrą.
Per tą dviejų mėnesių laikotarpį BERT 
paprastosios daugumos sprendimu priima 
pagrįstą nuomonę, kurioje patvirtinamas 
planuojamos priemonės tinkamumas ir 
veiksmingumas arba nurodoma, kad 
planuojama priemonė turėtų būti iš dalies 
pakeista bei pateikiami konkretūs 
pasiūlymai kaip. Ši nuomonė skelbiama 
viešai.
Komisija, atidžiai atsižvelgdama į šią 
nuomonę, gali priimti pagrįstą sprendimą, 
kuriame būtų reikalaujama, kad 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija iš dalies pakeistų planuojamą 
priemonę, ir būtų pateikti pasiūlymai kaip 
tai padaryti.
4. Per tris mėnesius po to, kai pagal 3 dalį 
Komisija priima pagrįstą sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija iš dalies pakeistų 
planuojamą priemonę, nacionalinė 
reguliavimo institucija planuojamą 
priemonę iš dalies pakeičia arba 
panaikina. Jeigu planuojama priemonė iš 
dalies keičiama, nacionalinė reguliavimo 
institucija vadovaudamasi 6 straipsnyje 
nurodyta procedūra, pradeda viešąją 
konsultaciją ir pagal 7 straipsnio 
nuostatas vėl pateikia Komisijai 
informaciją apie iš dalies pakeistą 
planuojamą priemonę.“



AM\725136LT.doc 69/108 PE407.630v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. en

Pagrindimas

Komisijos veto teisė reikalinga tam, kad būtų užtikrinta, jog nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir reguliavimo institucijų koordinatorius (BERT) būtų tinkamai skatinami veikti 
bendros rinkos, o ne atskirų nacionalinių rinkų, naudai. Manoma, kad reikalavimas paskelbti 
BERT nuomonę ir įpareigojimas Komisijai atidžiai atsižvelgti į šią nuomonę – pakankami 
apribojimai, neleidžiantys Komisijai priimti netinkamą sprendimą. Šiame pakeitime atskirtos 
funkcijos vertinamos kaip ir visos kitos priemonės.

Pakeitimas 282
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
–7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Įterpiamas šis –7a straipsnis:
„–7a straipsnis

Nuoseklaus teisinio gynimo priemonių 
taikymo tvarka

1. Jeigu nacionalinė reguliavimo 
institucija ketina taikant 16 straipsnį 
kartu su Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 5 ir 9–13, 13a ir 13b 
straipsniais ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį nustatyti, iš dalies pakeisti arba 
panaikinti operatoriaus įpareigojimą, 
Komisija ir kitų valstybių narių 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
per vieną mėnesį nuo pranešimo apie 
planuojamą priemonę pateikti pastabas 
atitinkamai nacionalinei reguliavimo 
institucijai.
2. Jeigu planuojama priemonė yra 
susijusi su įpareigojimo, išskyrus 
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Direktyvos 200/19/EB (Prieigos direktyva) 
13a ir 13b straipsniuose nustatytus 
įpareigojimus, nustatymu, pakeitimu iš 
dalies arba panaikinimu Komisija per tą 
patį laikotarpį gali pranešti atitinkamai 
nacionalinei reguliavimo institucijai ir 
Europos telekomunikacijų reguliavimo 
institucijų koordinatoriui (BERT) 
priežastis, kodėl ji mano, kad planuojama 
priemone sukuriamos kliūtys bendrojoje 
rinkoje ir kodėl ji turi rimtų abejonių dėl 
to, ar ji yra suderinama su Bendrijos teise. 
Tokiu atveju planuojamos priemonės 
negalima priimti dar du mėnesius nuo 
Komisijos pranešimo.
Jeigu tokio pranešimo nėra, atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
priimti planuojamą priemonę, atidžiai 
atsižvelgdama į visas Komisijos arba kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
pateiktas pastabas.
3. per 2 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
laikotarpį Komisija, BERT ir atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, atsižvelgiant į 8 straipsnyje 
nustatytą tikslą, kartu atsižvelgdamos į 
rinkos dalyvių nuomonę ir poreikį 
užtikrinti nuoseklios reguliavimo 
praktikos plėtrą.
Per tą dviejų mėnesių laikotarpį BERT 
paprastosios daugumos sprendimu priima 
pagrįstą nuomonę, kurioje patvirtinamas 
planuojamos priemonės tinkamumas ir 
veiksmingumas arba nurodoma, kad 
planuojama priemonė turėtų būti iš dalies 
pakeista bei pateikiami konkretūs 
pasiūlymai kaip. Ši nuomonė skelbiama 
viešai.
Jei BERT priima pagrįstą nuomonę, 
kurioje nurodoma, kad planuojama 
priemonė turėtų būti iš dalies pakeista, 
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Komisija, atidžiai atsižvelgdama į šią 
nuomonę, gali priimti pagrįstą sprendimą, 
kuriame būtų reikalaujama, kad 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija iš dalies pakeistų planuojamą 
priemonę, ir būtų pateikti pasiūlymai kaip 
tai padaryti.
Jei BERT priima pagrįstą nuomonę, 
kurioje patvirtinamas planuojamos 
priemonės tinkamumas ir veiksmingumas, 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija gali priimti planuojamą 
priemonę, atidžiai atsižvelgdama į visas 
Komisijos ir BERT rekomendacijas.
4. Jeigu planuojama priemonė yra 
susijusi su Direktyvos 200/19/EB 
(Prieigos direktyva) 13a ir 13b 
straipsniuose nurodyto įpareigojimo, 
nustatymu, pakeitimu iš dalies arba
panaikinimu, planuojama priemonė 
negali būti priimta dar šešis mėnesius nuo 
7 straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos, kad būtų užtikrinta, kad 
pasinaudota visomis priemonėmis, 
apibrėžtomis 16 straipsnyje kartu su 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos
direktyva) 5 ir 9–13 straipsniais ir 
Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyva) 17 straipsniu.
Per šį šešių mėnesių laikotarpį (apibrėžtą 
pirmoje dalyje) Komisija, BERT ir 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija glaudžiai bendradarbiauja 
siekdamos nustatyti tinkamiausią ir 
veiksmingiausią priemonę, atsižvelgiant į 
8 straipsnyje nustatytą tikslą, kartu 
atsižvelgdamos į rinkos dalyvių nuomonę 
ir poreikį užtikrinti nuoseklios 
reguliavimo praktikos plėtrą.
Per šį šešių mėnesių laikotarpį BERT 
paprastos daugumos sprendimu paskelbia 
pagrįstą nuomonę, kurioje patvirtinamas 
planuojamos priemonės tinkamumas ir 
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veiksmingumas arba nurodoma, kad 
planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma. Ši nuomonė skelbiama viešai.
Tik tada, jei Komisija ir BERT patvirtina 
planuojamos priemonės tinkamumą ir 
veiksmingumą, atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija gali priimti 
planuojamą priemonę, atidžiai 
atsižvelgdama į visas Komisijos ir BERT 
rekomendacijas.
5. Per šešis mėnesius po to, kai pagal 3 
dalį Komisija priima pagrįstą sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija iš dalies pakeistų 
planuojamą priemonę, nacionalinė 
reguliavimo institucija planuojamą 
priemonę iš dalies pakeičia arba 
panaikina. Jeigu planuojama priemonė iš 
dalies keičiama, nacionalinė reguliavimo 
institucija vadovaudamasi 6 straipsnyje 
nurodyta procedūra, pradeda viešąją 
konsultaciją ir pagal 7 straipsnio 
nuostatas vėl pateikia Komisijai 
informaciją apie iš dalies pakeistą 
planuojamą priemonę.

Or. fr

Pagrindimas

Ypač svarbu iki šešių mėnesių pratęsti laikotarpį, per kurį, remiantis 8 straipsnyje numatytais 
uždaviniais, galima būtų nustatyti pačią veiksmingiausią ir tinkamiausią priemonę. Komisija
ir BERT kvalifikuota balsų dauguma turi patvirtinti nacionalinė reguliavimo institucijos 
ketinimą iš dalies keisti priemonė projektą. Kita vertus, nacionalinė reguliavimo institucija 
turi tinkamai atsižvelgti į Komisijos ir BERT pateiktas pastabas.
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Pakeitimas 283
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
–7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Įterpiamas šis –7a straipsnis:
„–7a straipsnis

Nuoseklaus teisinio gynimo priemonių 
taikymo tvarka

1. Jeigu nacionalinė reguliavimo 
institucija ketina taikant 16 straipsnį 
kartu su Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 5 ir 9–13, 13a ir 13b 
straipsniais ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį nustatyti, iš dalies pakeisti arba 
panaikinti operatoriaus įpareigojimą, 
Komisija ir kitų valstybių narių 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
per vieną mėnesį nuo pranešimo apie 
planuojamą priemonę pateikti pastabas 
atitinkamai nacionalinei reguliavimo 
institucijai.
2. Jeigu planuojama priemonė yra 
susijusi su įpareigojimo, išskyrus 
Direktyvos 200/19/EB (Prieigos direktyva) 
13a ir 13b straipsniuose nustatytus 
įpareigojimus, nustatymu, pakeitimu iš 
dalies arba panaikinimu Komisija per tą 
patį laikotarpį gali pranešti atitinkamai 
nacionalinei reguliavimo institucijai ir 
Europos telekomunikacijų reguliavimo 
institucijų koordinatoriui (BERT) 
priežastis, kodėl ji mano, kad planuojama 
priemone sukuriamos kliūtys bendrojoje 
rinkoje ir kodėl ji turi rimtų abejonių dėl 
to, ar ji yra suderinama su Bendrijos teise. 
Tokiu atveju planuojamos priemonės 
negalima priimti dar du mėnesius nuo 



PE407.630v01-00 74/108 AM\725136LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Komisijos pranešimo.
Jeigu tokio pranešimo nėra, atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
priimti planuojamą priemonę, atidžiai 
atsižvelgdama į visas Komisijos arba kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
pateiktas pastabas.
3. per 2 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
laikotarpį Komisija, BERT ir atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, atsižvelgiant į 8 straipsnyje 
nustatytą tikslą, kartu atsižvelgdamos į 
rinkos dalyvių nuomonę ir poreikį 
užtikrinti nuoseklios reguliavimo 
praktikos plėtrą.
Per tą dviejų mėnesių laikotarpį BERT 
paprastosios daugumos sprendimu priima 
pagrįstą nuomonę, kurioje patvirtinamas 
planuojamos priemonės tinkamumas ir 
veiksmingumas arba nurodoma, kad 
planuojama priemonė turėtų būti iš dalies 
pakeista bei pateikiami konkretūs 
pasiūlymai kaip. Ši nuomonė skelbiama 
viešai.
Jei BERT priima pagrįstą nuomonę, 
kurioje nurodoma, kad planuojama 
priemonė turėtų būti iš dalies pakeista, 
Komisija, atidžiai atsižvelgdama į šią 
nuomonę, gali priimti pagrįstą sprendimą, 
kuriame būtų reikalaujama, kad 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija iš dalies pakeistų planuojamą 
priemonę, ir būtų pateikti pasiūlymai kaip 
tai padaryti.
Jei BERT priima pagrįstą nuomonę, 
kurioje patvirtinamas planuojamos 
priemonės tinkamumas ir veiksmingumas, 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija gali priimti planuojamą 
priemonę, atidžiai atsižvelgdama į visas 
Komisijos ir BERT rekomendacijas.
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4. Jeigu planuojama priemonė yra 
susijusi su Direktyvos 200/19/EB 
(Prieigos direktyva) 13a ir 13b 
straipsniuose nurodyto įpareigojimo, 
nustatymu, pakeitimu iš dalies arba 
panaikinimu, planuojama priemonė 
negali būti priimta dar du mėnesius nuo 7 
straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos.
Per šį dviejų mėnesių laikotarpį Komisija, 
BERT ir atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija glaudžiai 
bendradarbiauja siekdamos nustatyti 
tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, atsižvelgiant į 8 straipsnyje 
nustatytą tikslą, kartu atsižvelgdamos į 
rinkos dalyvių nuomonę ir poreikį 
užtikrinti nuoseklios reguliavimo 
praktikos plėtrą.
Per tą dviejų mėnesių laikotarpį BERT 
paprastos daugumos sprendimu paskelbia 
pagrįstą nuomonę, kurioje patvirtinamas 
planuojamos priemonės tinkamumas ir 
veiksmingumas arba nurodoma, kad 
planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma. Ši nuomonė skelbiama viešai.
Tik tada, jei Komisija ir BERT patvirtina 
planuojamos priemonės tinkamumą ir 
veiksmingumą, atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija gali priimti 
planuojamą priemonę, atidžiai 
atsižvelgdama į visas Komisijos ir BERT 
rekomendacijas.
5. Per tris mėnesius po to, kai pagal 3 dalį 
Komisija priima pagrįstą sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija iš dalies pakeistų 
planuojamą priemonę, nacionalinė 
reguliavimo institucija planuojamą 
priemonę iš dalies pakeičia arba 
panaikina. Jeigu planuojama priemonė iš 
dalies keičiama, nacionalinė reguliavimo 
institucija vadovaudamasi 6 straipsnyje 
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nurodyta procedūra, pradeda viešąją 
konsultaciją ir pagal 7 straipsnio 
nuostatas vėl pateikia Komisijai 
informaciją apie iš dalies pakeistą 
planuojamą priemonę.

Or. en

Pakeitimas 284
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
–7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Įterpiamas šis –7a straipsnis:
„–7a straipsnis

Nuoseklaus teisinio gynimo priemonių 
taikymo tvarka

1. Jeigu nacionalinė reguliavimo 
institucija ketina taikant 16 straipsnį 
kartu su Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 5 ir 9–13, 13a ir 13b 
straipsniais ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį nustatyti, iš dalies pakeisti arba 
panaikinti operatoriaus įpareigojimą, 
Komisija ir kitų valstybių narių 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
per vieną mėnesį nuo pranešimo apie 
planuojamą priemonę pateikti pastabas 
atitinkamai nacionalinei reguliavimo 
institucijai.
2. Jeigu planuojama priemonė yra 
susijusi su įpareigojimo, išskyrus 
Direktyvos 200/19/EB (Prieigos direktyva) 
13a ir 13b straipsniuose nustatytus 
įpareigojimus, nustatymu, pakeitimu iš 
dalies arba panaikinimu Komisija per tą 
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patį laikotarpį gali pranešti atitinkamai 
nacionalinei reguliavimo institucijai ir 
Europos telekomunikacijų reguliavimo 
institucijų koordinatoriui (BERT) 
priežastis, kodėl ji mano, kad planuojama 
priemone sukuriamos kliūtys bendrojoje 
rinkoje ir kodėl ji turi rimtų abejonių dėl 
to, ar ji yra suderinama su Bendrijos teise. 
Tokiu atveju planuojamos priemonės 
negalima priimti dar du mėnesius nuo 
Komisijos pranešimo.
Jeigu tokio pranešimo nėra, atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
priimti planuojamą priemonę, atidžiai 
atsižvelgdama į visas Komisijos arba kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
pateiktas pastabas.
3. per 2 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
laikotarpį Komisija, BERT ir atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, atsižvelgiant į 8 straipsnyje 
nustatytą tikslą, kartu atsižvelgdamos į 
rinkos dalyvių nuomonę ir poreikį 
užtikrinti nuoseklios reguliavimo 
praktikos plėtrą.
Per tą dviejų mėnesių laikotarpį BERT 
paprastosios daugumos sprendimu priima 
pagrįstą nuomonę, kurioje patvirtinamas 
planuojamos priemonės tinkamumas ir 
veiksmingumas arba nurodoma, kad 
planuojama priemonė turėtų būti iš dalies 
pakeista bei pateikiami konkretūs 
pasiūlymai kaip. Ši nuomonė skelbiama 
viešai.
Jei BERT priima pagrįstą nuomonę, 
kurioje nurodoma, kad planuojama 
priemonė turėtų būti iš dalies pakeista, 
Komisija, atidžiai atsižvelgdama į šią 
nuomonę, gali priimti pagrįstą sprendimą, 
kuriame būtų reikalaujama, kad 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
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institucija iš dalies pakeistų planuojamą 
priemonę, ir būtų pateikti pasiūlymai kaip 
tai padaryti.
Jei BERT priima pagrįstą nuomonę, 
kurioje patvirtinamas planuojamos 
priemonės tinkamumas ir veiksmingumas, 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija gali priimti planuojamą 
priemonę, atidžiai atsižvelgdama į visas 
Komisijos ir BERT rekomendacijas.
4. Jeigu planuojama priemonė yra 
susijusi su Direktyvos 200/19/EB 
(Prieigos direktyva) 13a ir 13b 
straipsniuose nurodyto įpareigojimo, 
nustatymu, pakeitimu iš dalies arba 
panaikinimu, planuojama priemonė 
negali būti priimta dar du mėnesius nuo 7 
straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos.
Per šį dviejų mėnesių laikotarpį Komisija, 
BERT ir atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija glaudžiai 
bendradarbiauja siekdamos nustatyti 
tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, atsižvelgiant į 8 straipsnyje 
nustatytą tikslą, kartu atsižvelgdamos į 
rinkos dalyvių nuomonę ir poreikį 
užtikrinti nuoseklios reguliavimo 
praktikos plėtrą.
Per tą dviejų mėnesių laikotarpį BERT 
paprastos daugumos sprendimu paskelbia 
pagrįstą nuomonę, kurioje patvirtinamas 
planuojamos priemonės tinkamumas ir 
veiksmingumas arba nurodoma, kad 
planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma. Ši nuomonė skelbiama viešai.
Tik tada, jei Komisija ir BERT patvirtina 
planuojamos priemonės tinkamumą ir 
veiksmingumą, atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija gali priimti 
planuojamą priemonę, atidžiai 
atsižvelgdama į visas Komisijos ir BERT 
rekomendacijas.
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5. Per tris mėnesius po to, kai pagal 3 dalį 
Komisija priima pagrįstą sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija iš dalies pakeistų 
planuojamą priemonę, nacionalinė 
reguliavimo institucija planuojamą 
priemonę iš dalies pakeičia arba 
panaikina. Jeigu planuojama priemonė iš 
dalies keičiama, nacionalinė reguliavimo 
institucija vadovaudamasi 6 straipsnyje 
nurodyta procedūra, pradeda viešąją 
konsultaciją ir pagal 7 straipsnio 
nuostatas vėl pateikia Komisijai 
informaciją apie iš dalies pakeistą 
planuojamą priemonę.“

Or. en

Pakeitimas 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali nustatyti įgyvendinimo 
nuostatas, susijusias su 7 straipsniu, 
kuriame apibrėžiama informacijos, 
pateiktinos reikalaujamuose pranešimuose 
pagal 7 straipsnio 3 dalį, forma, turinys ir 
išsamumo lygis, aplinkybės, kuriomis 
reikia pateikti pranešimus bei terminų 
apskaičiavimas. 

1. Po viešų konsultacijų ir konsultacijų su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis
Komisija gali priimti rekomendaciją, 
apibrėžiančią informacijos, pateiktinos 
reikalaujamuose pranešimuose pagal 7 
straipsnio 3 dalį, forma, turinys ir 
išsamumo lygis, aplinkybės, kuriomis 
reikia pateikti pranešimus bei terminų 
apskaičiavimas. 

Or. es
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Pagrindimas

Pakeitimų forma, turinys ir išsamumo lygis apibrėžti galiojančioje 2003 m. liepos 23 d.
Komisijos rekomendacijoje, nuostatos dėl terminų ir konsultacijų – Direktyvos 2002/20/EB 7 
straipsnyje. Pasiūlytoje redakcijoje (tektas atitinka 15 straipsnio 1 dalį) priemonė labiau 
konsoliduota. 

Pakeitimas 286
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali nustatyti įgyvendinimo 
nuostatas, susijusias su 7 straipsniu, 
kuriame apibrėžiama informacijos, 
pateiktinos reikalaujamuose pranešimuose 
pagal 7 straipsnio 3 dalį, forma, turinys ir 
išsamumo lygis, aplinkybės, kuriomis 
reikia pateikti pranešimus bei terminų 
apskaičiavimas. 

1. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į 
BERT nuomonę, gali apibrėžti
rekomendacijas ir (arba) gaires, susijusias 
su 7 straipsniu, kuriame apibrėžiama 
informacijos, pateiktinos reikalaujamuose 
pranešimuose pagal 7 straipsnio 3 dalį, 
forma, turinys ir išsamumo lygis, 
aplinkybės, kuriomis reikia pateikti 
pranešimus bei terminų apskaičiavimas. 

Or. en

Pakeitimas 287
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali nustatyti įgyvendinimo 
nuostatas, susijusias su 7 straipsniu, 
kuriame apibrėžiama informacijos, 

1. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į 
BERT nuomonę, turi teisę apibrėžti
rekomendacijas ir (arba) gaires, susijusias 
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pateiktinos reikalaujamuose pranešimuose 
pagal 7 straipsnio 3 dalį, forma, turinys ir 
išsamumo lygis, aplinkybės, kuriomis 
reikia pateikti pranešimus bei terminų 
apskaičiavimas. 

su 7 straipsniu, kuriame apibrėžiama 
informacijos, pateiktinos reikalaujamuose 
pranešimuose pagal 7 straipsnio 3 dalį, 
forma, turinys ir išsamumo lygis, 
aplinkybės, kuriomis reikia pateikti 
pranešimus bei terminų apskaičiavimas. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad rengdama rekomendaciją Komisija atsižvelgtų į BERT nuomonę.

Pakeitimas 288
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali nustatyti įgyvendinimo 
nuostatas, susijusias su 7 straipsniu, 
kuriame apibrėžiama informacijos, 
pateiktinos reikalaujamuose pranešimuose 
pagal 7 straipsnio 3 dalį, forma, turinys ir 
išsamumo lygis, aplinkybės, kuriomis 
reikia pateikti pranešimus bei terminų 
apskaičiavimas. 

1. Komisija gali nustatyti įgyvendinimo 
nuostatas, susijusias su 7 straipsniu, 
kuriame apibrėžiama informacijos, 
pateiktinos reikalaujamuose pranešimuose 
pagal 7 straipsnio 3 dalį, forma ir turinys 
aplinkybės, kuriomis reikia pateikti 
pranešimus bei terminų apskaičiavimas. 

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata skirtingoms rinkoms būtų taikoma skirtingai. Visi rinkos tyrimai turi remtis 
atitinkamais pamatiniais reikalavimais. 

Dėl įgyvendinimo nuostatų gali smarkia padidėti pramonei tenkanti išlaidų našta. Šiuo atveju 
reikėtų pradėti naują teisėkūros procedūrą.



PE407.630v01-00 82/108 AM\725136LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
taikant 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tebėra neaišku, ką reiškia 2 dalyje nurodyta sąvoka „neesminės nuostatos“. Dėl šių 
įgyvendinimo nuostatų gali smarkia padidėti įmonėms tenkanti išlaidų našta. ES lygmens 
teisėkūros procedūros metu reikėtų ypatingai tikrinti visus galimus pakeitimus arba įpareigoti 
tai daryti valstybes nares. 

Pakeitimas 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 

Išbraukta.
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taikant 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

Or. es

Pagrindimas

Suderinta su 1 dalies pakeitimu, kadangi rekomendacija negali keisti esminių šios direktyvos 
nuostatų. 

Pakeitimas 291
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
taikant 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelė taikytina reguliavimo procedūra – rekomendacija, dėl kurios turėtų būti 
konsultuojamasi su BERT. 
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Pakeitimas 292
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
taikant 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata skirtingoms rinkoms būtų taikoma skirtingai. Visi rinkos tyrimai turi remtis 
atitinkamais pamatiniais reikalavimais. 

Dėl įgyvendinimo nuostatų gali smarkiai padidėti pramonei tenkanti išlaidų našta. Šiuo atveju 
reikėtų pradėti naują teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 293
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
taikant 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 

Išbraukta.
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reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 294
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
taikant 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

2. 1 dalyje nurodytos priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
taikant 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą
skubos procedūrą. Dėl skubos procedūros 
būtina konsultuotis su BERT.

Or. en

Pagrindimas

Dėl 7 straipsnyje apibrėžtų įgyvendinimo nuostatų turėtų būti konsultuojamasi su BERT.

Pakeitimas 295
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto a punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 1 dalies 2 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus tuos atvejus, kai su radijo dažniais 
susijusiame 9 straipsnyje nurodyta kitaip, 
valstybės narės atidžiai atsižvelgia į tai, jog 
yra pageidautina, kad jų reguliavimas 
technologiniu požiūriu būtų neutralus, ir 
užtikrina, kad vykdydamos šioje 
direktyvoje ir specifinėse direktyvose 
nurodytas užduotis, ypač tas, kuriomis 
siekiama užtikrinti veiksmingą 
konkurenciją, to paties principo laikytųsi 
nacionalinės reguliavimo institucijos.

Išskyrus tuos atvejus, kai su radijo dažniais 
susijusiame 9 straipsnyje nurodyta kitaip 
arba tam, kad būtų įvykdyti 2–4
pastraipose nurodyti tikslai, valstybės 
narės atidžiai atsižvelgia į tai, jog yra 
pageidautina, kad jų reguliavimas 
(kiekvienoje aiškiai apibrėžtoje rinkoje) 
technologiniu požiūriu būtų neutralus, ir 
užtikrina, kad vykdydamos šioje 
direktyvoje ir specifinėse direktyvose 
nurodytas užduotis, ypač tas, kuriomis 
siekiama užtikrinti veiksmingą 
konkurenciją, to paties principo laikytųsi 
nacionalinės reguliavimo institucijos.

Or. de

Pagrindimas

Technologijų neutralumo principas reikalingas tam, kad nebūtų žlugdomos būsimos 
technologijų naujovės, tačiau jo taikymas turi būti ribojamas, jei jis tiesiogiai prieštarautų 
pagrindiniams reguliavimo tikslams.

Pakeitimas 296
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto a punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrindamos, kad paslaugų gavėjai, 
įskaitant neįgalius, vyresnio amžiaus ir 
specialių socialinių poreikių paslaugų 
gavėjus, galėtų rinktis naudingiausią 
paslaugą, kainą ir kokybę, 

a) užtikrindamos, kad paslaugų gavėjai, 
įskaitant neįgalius, vyresnio amžiaus ir 
specialių socialinių poreikių paslaugų 
gavėjus, galėtų rinktis naudingiausią 
paslaugą, kainą ir kokybę ir kad būtų 
kompensuotos bendros papildomos 
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išlaidos, susidariusios tiekėjams įvedus 
visuomenei palankias nuostatas,

Or. de

Pagrindimas

Išaiškinimas. Uždrausta išplėsti nuostatas dėl įsipareigojimų ir apibrėžtas įpareigojimas 
kompensuoti (pateikus atitinkamus įrodymus) bendras papildomas išlaidas, susidariusias 
tiekėjams įvedus visuomenei palankias nuostatas. Nuostata, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi parengti atitinkamą turinį nėra tinkama.

Pakeitimas 297
Gabriele Albertini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) užtikrindamos, kad elektroninių ryšių 
sektoriuje, pirmiausia suteikiant galimybę 
naudotis visais tinklais, nebūtų 
konkurencijos iškraipymų ir ribojimo;

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus teikimo paslaugos yra būtinos neįgaliesiems ir pagyvenusiems 
paslaugų gavėjams, taip pat visiems kitiems gavėjams. Ypač svarbu, kad šios paslaugos būtų 
prieinamos iš visų telekomunikacijų tinklų.
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Pakeitimas 298
Stefano Zappalà

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) užtikrindamos, kad elektroninių ryšių 
sektoriuje, pirmiausia suteikiant galimybę 
naudotis visais tinklais, nebūtų 
konkurencijos iškraipymų ir ribojimo;

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus teikimo paslaugos yra būtinos neįgaliesiems ir pagyvenusiems 
paslaugų gavėjams, taip pat visiems kitiems gavėjams. Ypač svarbu, kad šios paslaugos būtų 
prieinamos iš visų telekomunikacijų tinklų.

Pakeitimas 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot–Schoepges

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) užtikrindamos, kad elektroninių ryšių 
sektoriuje, pirmiausia teikiant turinį ir 
suteikiant galimybę naudotis visais 
tinklais, nebūtų konkurencijos iškraipymų 
ir ribojimo;

Or. en
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Pagrindimas

Informacijos apie abonentus teikimo paslaugos yra būtinos neįgaliesiems ir pagyvenusiems 
paslaugų gavėjams, taip pat visiems kitiems gavėjams. Ypač svarbu, kad šios paslaugos būtų 
prieinamos iš visų telekomunikacijų tinklų.

Pakeitimas 300
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Išaiškinimas. Uždrausta išplėsti nuostatas dėl įsipareigojimų ir apibrėžtas įpareigojimas 
kompensuoti (pateikus atitinkamus įrodymus) bendras papildomas išlaidas, susidariusias 
tiekėjams įvedus visuomenei palankias nuostatas. Nuostata, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi parengti atitinkamą turinį nėra tinkama.

Pakeitimas 301
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 302
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus teikimo paslaugos yra būtinos neįgaliesiems ir pagyvenusiems 
paslaugų gavėjams, taip pat visiems kitiems gavėjams. Ypač svarbu, kad šios paslaugos būtų 
prieinamos iš visų telekomunikacijų tinklų.

Pakeitimas 303
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) užtikrindamos, kad elektroninių ryšių 
sektoriuje, pirmiausia teikiant turinį ir 
suteikiant galimybę naudotis visais 
tinklais, nebūtų konkurencijos iškraipymų 
ir ribojimo;

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus teikimo paslaugos yra būtinos neįgaliesiems ir pagyvenusiems 
paslaugų gavėjams, taip pat visiems kitiems gavėjams. Ypač svarbu, kad šios paslaugos būtų 
prieinamos iš visų telekomunikacijų tinklų.

Pakeitimas 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės investicijos, kurios gali būti svarbi paskata plačiaruočio ryšio tinklams 
vystyti, neiškraipytų rinkos darbo ir neskatintų nesąžiningos konkurencijos su privačiu 
sektoriumi. Dėl to nacionalinės reguliavimo institucijos, skatindamos telekomunikacijų 
sektoriaus konkurenciją, turėtų atsižvelgti į bendras valstybės pagalbos taisykles.
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Pakeitimas 305
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto c punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dirbdamos su Komisija ir Institucija, 
siekdamos užtikrinti, kad būtų sukurta 
nuosekli reguliavimo praktika ir nuosekliai 
taikoma ši direktyva ir specifinės 
direktyvos.

d) dirbti pagal BERT programą, siekiant
užtikrinti, kad būtų sukurta nuosekli 
reguliavimo praktika, kuri atsižvelgtų į 
šios direktyvos tikslus ir konkrečias 
nacionalinių rinkų sąlygas, ir būtų 
nuosekliai taikoma ši direktyva ir 
specifinės direktyvos. 

Or. de

Pagrindimas

Direktyvų nuostatos taikomos nacionalinėse rinkose, turinčiose visiškai skirtingas išsivystymo 
ir konkurencijos sąlygas. Dėl to ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas nacionalinių rinkų 
sąlygoms, t.y. rinkos, kuriose jau vyrauja veiksminga konkurencija, neturėtų būti per daug 
reguliuojamos, o, kita vertus, neturėtų būti stabdomas konkurencijos vystymasis rinkose, 
kuriose ji išvystyta  nepakankamai. Tam labiausiai tinka BERT programa. 

Pakeitimas 306
Marian–Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto ca punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) 2 dalis papildoma šiuo punktu:
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„(da) vis dėlto tose šalyse, kuriose 
fiksuotojo ryšio infrastruktūra 
nepakankamai išplėtota ir kuriose 
fiksuotojo ir plačiajuosčio ryšio paslaugų 
suteikiama nedaug, nacionalinės 
reguliavimo institucijos pirmenybę turėtų 
teikti investicijų skatinimui, o ne 
konkurencijos stiprinimui.“

Or. en

Pakeitimas 307
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto ca punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Įterpiama ši dalis:
„3a. Nacionalinės reguliavimo institucijos
siekia sukurti tinkamą reguliavimo 
aplinką investicijoms į naujus tinklus 
skatinti; su infrastruktūra susijusi 
konkurencija sudarytų unikalias 
galimybes naujovėms diegti. Ši 
reguliavimo aplinka inter alia turėtų būti: 
(a) nuspėjama visą laikotarpį, kurio reikia 
didelėms investicijoms įgyvendinti; 
(b) skatinti geografiniu požiūriu kuo 
platesnę su infrastruktūra susijusią 
konkurenciją; 
(c) užtikrinti, kad galima būtų didinti 
konkurencingumą remiantis sparčia 
geografinio pobūdžio plėtra ir skatinti 
diegti tinklus; 
(d) pritraukti finansų rinkų išteklių, kurie 
būtų skirti investicijoms į naujausių tinklų 
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vystymą; 
(e) leisti sudaryti lanksčius savanoriškus 
komercinius susitarimus dėl investicijų ir 
rizikos pasidalijimo tarp operatorių, 
kuriančių naujus tinklus; 
(f) atsižvelgti į ilgojo laikotarpio sąlygas, 
reikalingas investicijoms į infrastruktūrą 
susigrąžinti; 
(g) skatinti ypatingą paslaugų, teikiamų 
naudojant naują infrastruktūrą, 
mažmeninių kainų lankstumą (laikantis 
skaidrumo principo).“ 

Or. en

Pagrindimas

Pažangių naujos kartos tinklų kūrimo programoje numatytos paskatos inovacijoms ir 
investicijoms turėtų būti apibrėžtos taip, kad galimiems investuotojams būtų užtikrintas 
reguliavimo aplinkos aiškumas, nuspėjamumas ir stabilumas. 

Pakeitimas 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto ea punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 2 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) 4 dalyje įterpiamas šis ga punktas:
"(ga) užtikrindamos įmonių, kurios teikia 
elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas, ir 
sektorių, kurie saugo ir skatina naudoti 
teisėtą turinį elektroninių ryšių tinkluose
ir teikiant paslaugas, bendradarbiavimą.“

Or. en
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Pagrindimas

 This Pakeitimas is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co–operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.

Pakeitimas 309
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto ea punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Įterpiama ši dalis:
„4a. Nacionalinės reguliavimo institucijos
siekia sukurti tinkamą reguliavimo 
aplinką investicijoms į naujus tinklus 
skatinti ir su infrastruktūra susijusi 
konkurencijai skatinti.
Ši reguliavimo aplinka inter alia turėtų:
(a) skatinti su rinka susijusias investicijas 
ir inovacijas, įskaitant galimybę sudaryti 
lanksčius savanoriškus komercinius 
susitarimus dėl investicijų ir rizikos 
pasidalijimo;
(b) skatinti kuo platesnę su infrastruktūra 
susijusią konkurenciją;
(c) užtikrinti kainų lankstumą, įskaitant 
paslaugų kainų diferencijavimą pagal 
geografinį paplitimą ir kokybę; 
(d) nediegti bereikalingų reguliavimo 
srities apribojimų tais atvejais, kai įmonės 
sudaro komercinius susitarimus; 
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(e) skatinti savalaikes investicijas, 
įskaitant galimybę gauti palankesnes 
sąlygas ankstyvoms investicijoms į naujas 
technologijas ir infrastruktūras; 
(f) tinkamai atsižvelgti į vietines sąlygas ir 
atitinkamos geografinės rinkos 
konkurencingumo lygį; 
(g) būti nuspėjama visą laikotarpį, kurio 
reikia didelėms investicijoms į naują 
infrastruktūrą susigrąžinti.“

Or. en

Pagrindimas

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll–out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments–sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Pakeitimas 310
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto ea punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) 4 straipsnyje įterpiama ši 4a dalis: 

„4a. Siekdamos 2, 3 ir 4 straipsniuose 
apibrėžtų politinių tikslų nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi sukurti 
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tinkamą reguliavimo aplinką 
investicijoms į naujus tinklus skatinti; ši 
reguliavimo aplinka turėtų bent jau: 
(a) užtikrinti teisinį apibrėžtumą visą 
laikotarpį, kurio reikia didelėms 
investicijoms įgyvendinti; 
(b) skatinti geografiniu požiūriu kuo 
platesnę su infrastruktūra susijusią 
konkurenciją; 
(c) užtikrinti, kad galima būtų didinti 
konkurencingumą remiantis sparčia 
geografinio pobūdžio plėtra ir skatinti 
diegti tinklus; 
(d) pritraukti finansų rinkų išteklių, kurie 
būtų skirti investicijoms į naujausių tinklų 
vystymą; 
(e) leisti sudaryti lanksčius savanoriškus 
komercinius susitarimus dėl investicijų ir 
rizikos pasidalijimo tarp operatorių, 
kuriančių naujus tinklus; 
(f) atsižvelgti į ilgojo laikotarpio sąlygas, 
reikalingas investicijoms į infrastruktūrą 
susigrąžinti, ir skatinti ypatingą paslaugų, 
teikiamų naudojant naują infrastruktūrą, 
mažmeninių kainų lankstumą.“

Or. de

Pagrindimas

Dabartinė reguliavimo aplinka turi būti pritaikyta naujiems investicijų srities iššūkiams, 
susijusiems su naujos kartos tinklų vystymu. Teisės aktų nuostatos turi sudaryti sąlygas rinkos 
dalyviams investuoti naujos kartos tinklus. Taigi reikia atsižvelgti ir į galimą riziką.
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Pakeitimas 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto ea punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) 8 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4a. Nacionalinės reguliavimo institucijos
siekia sukurti tinkamą reguliavimo 
aplinką investicijoms į naujus tinklus 
skatinti; su infrastruktūra susijusiai
konkurencija sudarytų unikalias 
galimybes naujovėms diegti ir 
reguliavimui sumažinti. Ši reguliavimo 
aplinka inter alia turėtų būti: 
(a) nuspėjama visą laikotarpį, kurio reikia 
didelėms investicijoms įgyvendinti; 
(b) skatinti geografiniu požiūriu kuo 
platesnę su infrastruktūra susijusią 
konkurenciją; 
(c) užtikrinti, kad galima būtų didinti 
konkurencingumą remiantis sparčia 
geografinio pobūdžio plėtra ir skatinti 
diegti tinklus; 
(d) pritraukti finansų rinkų išteklių, kurie 
būtų skirti investicijoms į naujausių tinklų 
vystymą; 
(e) leisti sudaryti lanksčius savanoriškus 
komercinius susitarimus dėl investicijų ir 
rizikos pasidalijimo tarp operatorių, 
kuriančių naujus tinklus; 

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė reguliavimo aplinka turi būti pritaikyta naujiems investicijų srities iššūkiams, 
susijusiems su naujos kartos tinklų vystymu. Teisės aktų nuostatos turi sudaryti sąlygas rinkos 
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dalyviams investuoti naujos kartos tinklus. Taigi reikia atsižvelgti ir į galimą riziką.

Pakeitimas 312
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto ea punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) 8 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4a. Nacionalinės reguliavimo institucijos
siekia sukurti tinkamą reguliavimo 
aplinką investicijoms į naujus tinklus ir
su infrastruktūra susijusiai konkurencijai 
skatinti.
Ši reguliavimo aplinka inter alia turėtų:
(a) skatinti su rinka susijusias investicijas 
ir inovacijas, įskaitant galimybę sudaryti 
lanksčius savanoriškus komercinius 
susitarimus dėl investicijų ir rizikos 
pasidalijimo;
(b) skatinti kuo platesnę su infrastruktūra 
susijusią konkurenciją;

Or. en

Pagrindimas

Naujoje 5 dalyje siekiama apibrėžti, kad dabartinė reguliavimo aplinka būtų pritaikyta 
naujiems investicijų srities iššūkiams Europoje, susijusiems su naujos kartos tinklų vystymu. 
Teisės aktų nuostatos turi sudaryti sąlygas rinkos dalyviams investuoti naujos kartos tinklus. 
Taigi reikia atsižvelgti ir į galimą riziką. Šiuo atžvilgiu naujoje dalyje apibrėžta ši nuostata: 
skatinti su rinka susijusias investicijas ir inovacijas, įskaitant galimybę sudaryti lanksčius 
savanoriškus komercinius susitarimus dėl investicijų ir rizikos pasidalijimo. 
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Pakeitimas 313
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8 straipsnio 4a dalies (naujos) c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 8 straipsnio 4a dalyje įterpiamas šis 
punktas:

(c) nustatydamos ex–ante reguliavimo 
prievoles tik tada, kai nėra veikiančios 
konkurencijos ir, kai tik ji susikuria, tas 
prievoles nedelsiant palengvindamos arba 
panaikindamos;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 20 pakeitimu.

Pakeitimas 314
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Įterpiamas šis 8a straipsnis:
„8a straipsnis

Radijo spektro politikos koordinavimas 
Bendrijoje

1. Valstybės narės rengdamos strateginius 
planus ir derindamos radijo dažnių 
naudojimą Bendrijoje bendradarbiauja 



AM\725136LT.doc 101/108 PE407.630v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

tarpusavyje ir su Komisija.
2. Valstybės narės užtikrina politikos 
principų koordinavimą ir, jei reikia, 
derina radijo spektro prieinamumo ir 
veiksmingo naudojimo sąlygas, kurios yra 
reikalingos vidaus rinkai sukurti ir veikti.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie radijo dažnių 
paskirstymą, praeinamumą ir naudojimą 
Bendrijoje būtų derinama ir teikiama 
laiku.
4. Siekiant padėti įvykdyti 1–3 dalyse 
nurodytus tikslus, įsteigiamas Radijo 
spektro politikos komitetas (RSPK).
RSPK teikia rekomendacijas Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai radijo 
spektro politikos klausimais. 
RSPK sudaro po vieną kiekvienos 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
atsakingos už radijo spektro politiką 
atitinkamoje valstybėje narėje, aukšto 
rango atstovą. Komisija yra balso teisės 
neturintis narys.
5. Europos Parlamento, Tarybos, 
Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
RSPK priima nuomones paprasta balsų 
dauguma. Kiekviena valstybė narė turi po 
vieną balsą, Komisija balsuoti negali.
6. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į RSPK 
nuomonę, kas trejus metus nustato 
bendrus politikos tikslus ir išleidžia 
neprivalomas gaires dėl Bendrijos spektro 
politikos plėtros.
7. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į RSPK 
nuomonę, gali siūlyti teisėkūros 
priemones, kuriomis būtų galima siekti 
bendrų 7 dalyje nurodytų politikos tikslų.
8. RSPK teikia metinę veiklos ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en
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Pagrindimas

Išbraukti pranešėjo parengto 23 pakeitimo 4 ir 9 punktai. Tik geriau suderinus politikos 
principus, bus galima pasiekti spektro valdymo ES pažangos.

Pakeitimas 315
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Įterpiamas šis 8a straipsnis:
„8a straipsnis

Radijo spektro politikos koordinavimas 
Bendrijoje

1. Valstybės narės, rengdamos 
strateginius planus ir derindamos radijo 
dažnių naudojimą Bendrijoje, 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su
Komisija. Jos užtikrina spektro politikos 
krypčių ir kitos nacionalinės ar ES 
politikos, pvz., žiniasklaidos politikos, 
darną.
2. Valstybės narės užtikrina politikos 
krypčių koordinavimą ir, jei reikia, derina 
radijo spektro prieinamumo ir veiksmingo 
naudojimo sąlygas, kurios yra reikalingos 
vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
atsižvelgdamos į ekonominius, politinius, 
kultūrinius, sveikatos apsaugos ir 
socialinius aspektus, susijusius su radijo 
spektro naudojimu.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie radijo dažnių 
paskirstymą, praeinamumą ir naudojimą 
Bendrijoje būtų derinama ir teikiama 
laiku.
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4. Valstybės narės užtikrina, kad 
Bendrijos interesai, kurių ji turi 
tarptautinėse organizacijose, būtų 
derinami, jeigu radijo spektro naudojimas 
veikia Bendrijos politiką.
5. Siekiant padėti įvykdyti 1–4 dalyse 
nurodytus tikslus, įsteigiamas Radijo 
spektro politikos komitetas (RSPK). 
RSPK teikia rekomendacijas Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai radijo 
spektro politikos klausimais.
RSPK sudaro po vieną kiekvienos 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
atsakingos už radijo spektro politiką ir 
(arba) žiniasklaidos priežiūrą 
atitinkamoje valstybėje narėje, aukšto 
rango atstovą. Komisija yra balso teisės 
neturintis narys.
6. Europos Parlamento, Tarybos, 
Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
RSPK priima nuomones kvalifikuota 
balsų dauguma. Kiekviena valstybė narė 
turi po vieną balsą, Komisija balsuoti 
negali.
7. Komisija, kiek tik įmanoma 
atsižvelgdama į RSPK nuomonę, kas 
trejerius metus nustato bendrus politikos 
tikslus ir skelbia neprivalomas Bendrijos 
spektro politikos plėtros gaires.
8. Komisija, kiek tik įmanoma 
atsižvelgdama į RSPK nuomonę, gali 
siūlyti teisėkūros priemones, kuriomis 
būtų galima siekti bendrų 7 dalyje 
nurodytų politikos tikslų.
9. Jeigu reikia užtikrinti veiksmingą 
Bendrijos interesų, kurių ji turi 
tarptautinėse organizacijose, derinimą, 
Komisija gali, RSPK sutikus, siūlyti 
Europos Parlamentui ir Tarybai suteikti 
derybų įgaliojimą.
10. RSPK teikia Europos Parlamentui, 
valstybėms narėms, BERT ir Tarybai 
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metinę veiklos ataskaitą.“

Or. en

Pagrindimas

Planuojant ES lygmens radijo spektro strategiją reikia laikytis privalomų tarptautinių 
susitarimų ir atsižvelgti į šios srities valstybių narių kompetenciją. Tik geriau suderinus 
politikos kryptis, bus galima pasiekti spektro valdymo ES pažangos. Siūloma, kad naujas 
tinkamesnės sudėties komitetas, kurį turi sudaryti po vieną kiekvienos valstybes narės 
telekomunikacijų reguliavimo ir žiniasklaidos priežiūros institucijos atstovą (taigi, būtų 
atsižvelgta į esamus perdavimo reguliavimo ir turinio reguliavimo sąsajas), padėtų plėtoti 
integruotą ES spektro politiką.

Pakeitimas 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Įterpiamas šis 8a straipsnis:
„8a straipsnis

Radijo spektro politikos koordinavimas 
Bendrijoje

1. Valstybės narės, rengdamos 
strateginius planus ir derindamos radijo 
dažnių naudojimą Bendrijoje, 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su 
Komisija. Jos užtikrina spektro politikos 
krypčių ir kitos nacionalinės ar ES 
politikos, pvz., žiniasklaidos politikos, 
darną.
2. Valstybės narės užtikrina politikos 
krypčių koordinavimą ir, jei reikia, derina 
radijo spektro prieinamumo ir veiksmingo 
naudojimo sąlygas, kurios yra reikalingos 
vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
atsižvelgdamos į ekonominius, politinius, 
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kultūrinius, sveikatos apsaugos ir 
socialinius aspektus, susijusius su radijo 
spektro naudojimu.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie radijo dažnių 
paskirstymą, praeinamumą ir naudojimą 
Bendrijoje būtų derinama ir teikiama 
laiku.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
Bendrijos interesai, kurių ji turi 
tarptautinėse organizacijose, būtų 
derinami, jeigu radijo spektro naudojimas 
veikia Bendrijos politiką.
5. Siekiant padėti įvykdyti 1–4 dalyse 
nurodytus tikslus, įsteigiamas Radijo 
spektro politikos komitetas (RSPK). RSPK 
teikia rekomendacijas Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai radijo 
spektro politikos klausimais. RSPK 
sudaro po vieną kiekvienos nacionalinės 
reguliavimo institucijos, atsakingos už 
radijo spektro politiką ir (arba) 
žiniasklaidos priežiūrą atitinkamoje 
valstybėje narėje, aukšto rango atstovą. 
Komisija yra balso teisės neturintis narys.
6. Europos Parlamento, Tarybos, 
Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
RSPK priima nuomones kvalifikuota 
balsų dauguma. Kiekviena valstybė narė 
turi po vieną balsą, Komisija balsuoti 
negali.
7. Komisija, kiek tik įmanoma 
atsižvelgdama į RSPK nuomonę, kas 
trejerius metus nustato bendrus politikos 
tikslus ir skelbia neprivalomas Bendrijos 
spektro politikos plėtros gaires.
8. Komisija, kiek tik įmanoma 
atsižvelgdama į RSPK nuomonę, gali 
siūlyti teisėkūros priemones, kuriomis 
būtų galima siekti bendrų 7 dalyje 
nurodytų politikos tikslų.
9. Jeigu reikia užtikrinti veiksmingą 
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Bendrijos interesų, kurių ji turi 
tarptautinėse organizacijose, derinimą, 
Komisija gali, RSPK sutikus, siūlyti 
Europos Parlamentui ir Tarybai suteikti 
derybų įgaliojimą.
10. RSPK teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai metinę veiklos ataskaitą.“

Or. en

Pagrindimas

Planuojant ES lygmens radijo spektro strategiją reikia laikytis privalomų tarptautinių 
susitarimų ir atsižvelgti į šios srities valstybių narių kompetenciją. Tik geriau suderinus 
politikos kryptis, bus galima pasiekti spektro valdymo ES pažangos.

Siūloma, kad naujas tinkamesnės sudėties komitetas, kurį turi sudaryti po vieną kiekvienos 
valstybes narės telekomunikacijų reguliavimo ir žiniasklaidos priežiūros institucijos atstovą 
(taigi, būtų atsižvelgta į esamus perdavimo reguliavimo ir turinio reguliavimo sąsajas), 
padėtų plėtoti integruotą ES spektro politiką.

Pakeitimas 317
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Įterpiamas šis 8a straipsnis:
„8a straipsnis

Radijo spektro politikos koordinavimas 
Bendrijoje

1. Valstybės narės, rengdamos 
strateginius planus ir derindamos radijo 
dažnių naudojimą Bendrijoje, 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su 
Komisija. Jos užtikrina spektro politikos 
krypčių ir kitos nacionalinės ar ES 
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politikos, pvz., žiniasklaidos politikos, 
darną.
2. Valstybės narės užtikrina politikos 
krypčių koordinavimą ir, jei reikia, derina 
radijo spektro prieinamumo ir veiksmingo 
naudojimo sąlygas, kurios yra reikalingos 
vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
atsižvelgdamos į ekonominius, politinius, 
kultūrinius, sveikatos apsaugos ir 
socialinius aspektus, susijusius su radijo 
spektro naudojimu.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie radijo dažnių 
paskirstymą, praeinamumą ir naudojimą 
Bendrijoje būtų derinama ir teikiama 
laiku.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
Bendrijos interesai, kurių ji turi 
tarptautinėse organizacijose, būtų 
derinami, jeigu radijo spektro naudojimas 
veikia Bendrijos politiką.
5. Siekiant padėti įvykdyti 1–4 dalyse 
nurodytus tikslus, įsteigiamas Radijo 
spektro politikos komitetas (RSPK). RSPK 
teikia rekomendacijas Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai radijo 
spektro politikos klausimais. RSPK 
sudaro po vieną kiekvienos nacionalinės 
reguliavimo institucijos, atsakingos už 
radijo spektro politiką ir (arba) 
žiniasklaidos priežiūrą atitinkamoje 
valstybėje narėje, aukšto rango atstovą. 
Komisija yra balso teisės neturintis narys.
6. Europos Parlamento, Tarybos, 
Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
RSPK priima nuomones kvalifikuota 
balsų dauguma. Kiekviena valstybė narė 
turi po vieną balsą, Komisija balsuoti 
negali.
7. Komisija, kiek tik įmanoma 
atsižvelgdama į RSPK nuomonę, kas 
trejerius metus nustato bendrus politikos 
tikslus ir skelbia neprivalomas Bendrijos 
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spektro politikos plėtros gaires.
8. Komisija, kiek tik įmanoma 
atsižvelgdama į RSPK nuomonę, gali 
siūlyti teisėkūros priemones, kuriomis 
būtų galima siekti bendrų 7 dalyje 
nurodytų politikos tikslų.
9. Jeigu reikia užtikrinti veiksmingą 
Bendrijos interesų, kurių ji turi 
tarptautinėse organizacijose, derinimą, 
Komisija gali, RSPK sutikus, siūlyti 
Europos Parlamentui ir Tarybai suteikti 
derybų įgaliojimą.
10. RSPK teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai metinę veiklos ataskaitą.“

Or. en

Pagrindimas

Planuojant ES lygmens radijo spektro strategiją reikia laikytis privalomų tarptautinių 
susitarimų ir atsižvelgti į šios srities valstybių narių kompetenciją. Tik geriau suderinus 
politikos kryptis, bus galima pasiekti spektro valdymo ES pažangos.

Siūloma, kad naujas tinkamesnės sudėties komitetas, kurį turi sudaryti po vieną kiekvienos 
valstybes narės telekomunikacijų reguliavimo ir žiniasklaidos priežiūros institucijos atstovą 
(taigi, būtų atsižvelgta į esamus perdavimo reguliavimo ir turinio reguliavimo sąsajas), 
padėtų plėtoti integruotą ES spektro politiką.
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