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Pakeitimas 460
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su šios direktyvos 8a straipsnio (naujo) 
nuostatomis ir 9 straipsnyje pateiktu paslaugų ir technologijų neutralumo apibrėžimu. Taip 
pat reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su Sprendimu dėl radijo spektro 
(676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris apima techninio įgyvendinimo priemones ir 
bendrojo intereso tikslus (naujas (d), kuris atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 straipsnio 
4 dalį), nuostatomis. Visi horizontalūs sprendimai dėl papildomų išimčių iš šių paslaugų ir 
technologijų neutralumo principų nėra esminės šios direktyvos nuostatos ir turėtų būti 
priimami iš dalies keičiant teisės aktus.

Pakeitimas 461
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su šios direktyvos 8a straipsnio (naujo) 
nuostatomis ir 9 straipsnyje pateiktu paslaugų ir technologijų neutralumo apibrėžimu. Taip 
pat reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su Sprendimu dėl radijo spektro 
(676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris apima techninio įgyvendinimo priemones ir 
bendrojo intereso tikslus (naujas (d), kuris atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 straipsnio 
4 dalį), nuostatomis. Visi horizontalūs sprendimai dėl papildomų išimčių iš šių paslaugų ir 
technologijų neutralumo principų nėra esminės šios direktyvos nuostatos ir turėtų būti 
priimami iš dalies keičiant teisės aktus.

Pakeitimas 462
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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skatinimą.

Or. en

Pagrindimas

Sąlygas, kuriomis radijo spektro naudojimo teisės gali būti perduodamos ar išnuomojamos, ir 
toliau turi nustatyti nacionalinės reguliavimo institucijos, kurioms tenka galutinė atsakomybė 
už spektro valdymą.

Pakeitimas 463
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindų direktyvoje Komisijai suteikiant radijo spektro sprendimo įgyvendinimo įgaliojimus, 
į Direktyvą reikia įterpti nuostatą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalies 
nuostatą. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turi kompetenciją kultūros ir žiniasklaidos 
politikos srityje, Komisija neturėtų spręsti, kurių transliavimo juostų naudojimo teisės gali 
būti perduodamos ar išnuomojamos. Pagal 9b straipsnį teisės perduodamos ar išnuomojamos 
taikant nacionalines procedūras; Komisija neturėtų šių procedūrų derinti. 
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Pakeitimas 464
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindų direktyvoje Komisijai suteikiant radijo spektro sprendimo įgyvendinimo įgaliojimus, 
į Direktyvą reikia įterpti nuostatą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalies 
nuostatą. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turi kompetenciją kultūros ir žiniasklaidos 
politikos srityje, Komisija neturėtų spręsti, kurių transliavimo juostų naudojimo teisės gali 
būti perduodamos ar išnuomojamos. Pagal 9b straipsnį teisės perduodamos ar išnuomojamos 
taikant nacionalines procedūras; Komisija neturėtų šių procedūrų derinti.

Pakeitimas 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatyti išimtį iš paslaugų ir 
technologijų neutralumo principo, taip 
pat suderinti išimčių iš šių principų 

Išbraukta.



AM\725139LT.doc 7/111 PE407.632v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

taikymo sritį ir pobūdį pagal 9 straipsnio 3 
ir 4 dalis, išskyrus išimtis, kuriomis 
siekiama užtikrinti kultūrinės ir kalbų 
įvairovės bei žiniasklaidos pliuralizmo 
skatinimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su šios direktyvos 8a straipsnio (naujo) 
nuostatomis ir 9 straipsnyje pateiktu paslaugų ir technologijų neutralumo apibrėžimu. Taip 
pat reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su Sprendimu dėl radijo spektro 
(676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris apima techninio įgyvendinimo priemones ir 
bendrojo intereso tikslus (naujas (d) ir kuris atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 
straipsnio 4 dalį, nuostatomis. Visi horizontalūs sprendimai dėl papildomų išimčių iš šių 
paslaugų ir technologijų neutralumo principų nėra esminės šios direktyvos nuostatos ir turėtų 
būti priimami iš dalies keičiant teisės aktus.

Pakeitimas 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) suderinti draudimų, kuriems taikomi 
paslaugų ir technologijų neutralumo 
principai, nustatymą, taip pat suderinti 
išimčių iš šių principų taikymo sritį ir 
pobūdį pagal 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, 
išskyrus išimtis, kuriomis siekiama 
užtikrinti kultūrinės ir kalbų įvairovės bei 
žiniasklaidos pliuralizmo skatinimą, taip 
pat transliavimo paslaugų teikimą. 

Or. es
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Pagrindimas

The reason for deleting letters (b) and (c) is that the conditions imposed on such transfers, as 
well as the procedures, conditions and limits, must be determined in accordance with the 
subsidiarity principle.

In order to be consistent with the approach taken in the proposed Pakeitimas to Article 9, the 
application of the principles of technology and service neutrality should be the responsibility 
of the Member States, provided this is possible, through coordinated management of the 
spectrum at national level, and therefore harmonisation measures should involve 
identification of the bands to which these principles must of necessity apply.

Pakeitimas 467
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) nustatyti išimtį iš paslaugų ir 
technologijų neutralumo principo, taip pat 
suderinti išimčių iš šių principų taikymo 
sritį ir pobūdį. Visos išimtys taikomos
pagal 9 straipsnio 3 ir 4 dalis. 

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinama, kad visoms išimtims iš paslaugų ir technologijų neutralumo principų taikomos 9 
straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytos ribos, įskaitant ir nustatytas Komisijos. Antra, neaišku, 
kodėl pasiūlymuose neturėtų būti suderinti išimčių iš paslaugų ir technologijų neutralumo 
principų, susijusių su kultūrine ir kalbų įvairove bei žiniasklaidos pliuralizmu, taikymo sritis 
ir pobūdis.
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Pakeitimas 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, kurias siūloma priimti pagal komitologijos procedūrą, yra žymiai platesnės negu
tik „neesminiai“ šios direktyvos reikalavimai. Kita vertus, derinimas gali vykti ir sėkmingai 
vyko remiantis galiojančiu Radijo spektro sprendimu (676/2002/EB). Todėl straipsnio b ir c 
punktai turėtų būti išbraukti. Taip pat remiamasi 23 konstatuojamąja dalimi, pagal kurią 
kompetencija nustatant žiniasklaidos politiką priklauso valstybėms narėms. 

Pakeitimas 469
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios įgyvendinimo priemonės nedaro 
poveikio Bendrijos ar nacionalinio lygio 
priemonėms, kuriomis siekiama bendrojo 
intereso tikslų, ypač priemonėms, 
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susijusioms su kultūrinės ir kalbų 
įvairovės bei žiniasklaidos pliuralizmo 
skatinimu.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindų direktyvoje Komisijai suteikiant radijo spektro sprendimo įgyvendinimo įgaliojimus, 
į Direktyvą reikia įterpti nuostatą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalies 
nuostatą. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turi kompetenciją kultūros ir žiniasklaidos 
politikos srityje, Komisija neturėtų spręsti, kurių transliavimo juostų naudojimo teisės gali 
būti perduodamos ar išnuomojamos. Pagal 9b straipsnį teisės perduodamos ar išnuomojamos 
taikant nacionalines procedūras; Komisija neturėtų šių procedūrų derinti. 

Pakeitimas 470
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios įgyvendinimo priemonės nedaro 
poveikio Bendrijos ar nacionalinio lygio 
priemonėms, kuriomis siekiama bendrojo 
intereso tikslų, ypač priemonėms, 
susijusioms su kultūrinės ir kalbų 
įvairovės bei žiniasklaidos pliuralizmo 
skatinimu.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindų direktyvoje Komisijai suteikiant radijo spektro sprendimo įgyvendinimo įgaliojimus, 
į Direktyvą reikia įterpti nuostatą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalies 
nuostatą. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turi kompetenciją kultūros ir žiniasklaidos 
politikos srityje, Komisija neturėtų spręsti, kurių transliavimo juostų naudojimo teisės gali 
būti perduodamos ar išnuomojamos. Pagal 9b straipsnį teisės perduodamos ar išnuomojamos 
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taikant nacionalines procedūras; Komisija neturėtų šių procedūrų derinti. 

Pakeitimas 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios įgyvendinimo priemonės nedaro 
poveikio Bendrijos ar nacionalinio lygio 
priemonėms, kuriomis siekiama bendrojo 
intereso tikslų, ypač susijusių su turinio 
reguliavimu ir audiovizualine politika. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su šios direktyvos 8a straipsnio (naujo) 
nuostatomis ir 9 straipsnyje pateiktu paslaugų ir technologijų neutralumo apibrėžimu. Taip 
pat reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su Sprendimu dėl radijo spektro 
(676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris apima techninio įgyvendinimo priemones ir 
bendrojo intereso tikslus (naujas (d )ir kuris atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 
straipsnio 4 dalį, nuostatomis. Visi horizontalūs sprendimai dėl papildomų išimčių iš šių 
paslaugų ir technologijų neutralumo principų nėra esminės šios direktyvos nuostatos ir turėtų 
būti priimami iš dalies keičiant teisės aktus.

Pakeitimas 472
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios įgyvendinimo priemonės nedaro 
poveikio Bendrijos ar nacionalinio lygio 
priemonėms, kuriomis siekiama bendrojo 
intereso tikslų, ypač susijusių su turinio 
reguliavimu ir audiovizualine politika.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su šios direktyvos 8a straipsnio (naujo) 
nuostatomis ir 9 straipsnyje pateiktu paslaugų ir technologijų neutralumo apibrėžimu. Taip 
pat reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su Sprendimu dėl radijo spektro 
(676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris apima techninio įgyvendinimo priemones ir 
bendrojo intereso tikslus (naujas (d) ir kuris atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 
straipsnio 4 dalį, nuostatomis. Visi horizontalūs sprendimai dėl papildomų išimčių iš šių 
paslaugų ir technologijų neutralumo principų nėra esminės šios direktyvos nuostatos ir turėtų 
būti priimami iš dalies keičiant teisės aktus.

Pakeitimas 473
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios įgyvendinimo priemonės nedaro 
poveikio Bendrijos ar nacionalinio lygio 
priemonėms, kuriomis siekiama bendrojo 
intereso tikslų, ypač susijusių su turinio 
reguliavimu ir audiovizualine politika. 

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su šios direktyvos 8a straipsnio (naujo) 
nuostatomis ir 9 straipsnyje pateiktu paslaugų ir technologijų neutralumo apibrėžimu. Taip 
pat reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su Sprendimu dėl radijo spektro 
(676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris apima techninio įgyvendinimo priemones ir 
bendrojo intereso tikslus (naujas (d) ir kuris atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 
straipsnio 4 dalį, nuostatomis. Visi horizontalūs sprendimai dėl papildomų išimčių iš šių 
paslaugų ir technologijų neutralumo principų nėra esminės šios direktyvos nuostatos ir turėtų 
būti priimami iš dalies keičiant teisės aktus.

Pakeitimas 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą. Įgyvendinti šios dalies 
nuostatas Komisijai gali padėti Institucija 
pagal Reglamento [.../EB] 10 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, kurias siūloma priimti pagal komitologijos procedūrą, yra žymiai platesnės negu
tik „neesminiai“ šios direktyvos reikalavimai. Kita vertus, derinimas gali vykti ir sėkmingai 
vyko remiantis galiojančiu Radijo spektro sprendimu (676/2002/EB). Todėl straipsnio b ir c 
punktai turėtų būti išbraukti. Taip pat remiamasi 23 konstatuojamąja dalimi, pagal kurią 
kompetencija nustatant žiniasklaidos politiką priklauso valstybėms narėms. 
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Pakeitimas 475
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies 
nuostatas Komisijai gali padėti Institucija 
pagal Reglamento [.../EB] 10 straipsnį.

Šiame straipsnyje numatytos priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 22 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu. 

Or. en

Pakeitimas 476
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies nuostatas 
Komisijai gali padėti Institucija pagal 
Reglamento [.../EB] 10 straipsnį. 

a–c punktuose numatytos priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 22 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies nuostatas 
Komisijai gali padėti RSCP. 
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Or. en

Pagrindimas

Pagrindų direktyvoje Komisijai suteikiant radijo spektro sprendimo įgyvendinimo įgaliojimus, 
į Direktyvą reikia įterpti nuostatą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalies 
nuostatą. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turi kompetenciją kultūros ir žiniasklaidos 
politikos srityje, Komisija neturėtų spręsti, kurių transliavimo juostų naudojimo teisės gali 
būti perduodamos ar išnuomojamos. Pagal 9b straipsnį teisės perduodamos ar išnuomojamos 
taikant nacionalines procedūras; Komisija neturėtų šių procedūrų derinti. 

Pakeitimas 477
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies 
nuostatas Komisijai gali padėti Institucija 
pagal Reglamento [.../EB] 10 straipsnį. 

Pirmos dalies a–c punktuose numatytos
priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies nuostatas 
Komisijai gali padėti RSCP. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindų direktyvoje Komisijai suteikiant radijo spektro sprendimo įgyvendinimo įgaliojimus, 
į Direktyvą reikia įterpti nuostatą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalies 
nuostatą. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turi kompetenciją kultūros ir žiniasklaidos 
politikos srityje, Komisija neturėtų spręsti, kurių transliavimo juostų naudojimo teisės gali 
būti perduodamos ar išnuomojamos. Pagal 9b straipsnį teisės perduodamos ar išnuomojamos 
taikant nacionalines procedūras; Komisija neturėtų šių procedūrų derinti. 
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Pakeitimas 478
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies 
nuostatas Komisijai gali padėti Institucija 
pagal Reglamento [.../EB] 10 straipsnį. 

Priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Įgyvendinti 
pirmos dalies a–c punktų nuostatas 
Komisijai gali padėti RSCP. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su šios direktyvos 8a straipsnio (naujo) 
nuostatomis ir 9 straipsnyje pateiktu paslaugų ir technologijų neutralumo apibrėžimu. Taip 
pat reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su Sprendimu dėl radijo spektro 
(676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris apima techninio įgyvendinimo priemones ir 
bendrojo intereso tikslus (naujas (d) ir kuris atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 
straipsnio 4 dalį, nuostatomis. Visi horizontalūs sprendimai dėl papildomų išimčių iš šių 
paslaugų ir technologijų neutralumo principų nėra esminės šios direktyvos nuostatos ir turėtų 
būti priimami iš dalies keičiant teisės aktus.

Pakeitimas 479
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies 
nuostatas Komisijai gali padėti Institucija 
pagal Reglamento [.../EB] 10 straipsnį. 

Priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Įgyvendinti 
pirmos dalies a–c punktų nuostatas 
Komisijai gali padėti RSCP.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su šios direktyvos 8a straipsnio (naujo) 
nuostatomis ir 9 straipsnyje pateiktu paslaugų ir technologijų neutralumo apibrėžimu. Taip 
pat reikėtų užtikrinti teisinį nuostatų suderinamumą su Sprendimu dėl radijo spektro 
(676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris apima techninio įgyvendinimo priemones ir 
bendrojo intereso tikslus (naujas (d) ir kuris atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 
straipsnio 4 dalį, nuostatomis. Visi horizontalūs sprendimai dėl papildomų išimčių iš šių 
paslaugų ir technologijų neutralumo principų nėra esminės šios direktyvos nuostatos ir turėtų 
būti priimami iš dalies keičiant teisės aktus.

Pakeitimas 480
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
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straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies nuostatas 
Komisijai gali padėti Institucija pagal 
Reglamento [.../EB] 10 straipsnį. 

straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies nuostatas 
Komisijai gali padėti Institucija pagal 
Reglamento [.../EB] 10 straipsnį. Komisija 
priima šias priemones atsižvelgdama į 
atitinkamų techninių ir standartizacijos 
organizacijų įvertinimą ir po konsultacijų 
su suinteresuotosiomis šalimis.

Or. en

Pagrindimas

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.

Pakeitimas 481
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies nuostatas 
Komisijai gali padėti Institucija pagal 

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies nuostatas 
Komisijai gali padėti Institucija pagal 
Reglamento [.../EB] 10 straipsnį. Komisija 
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Reglamento [.../EB] 10 straipsnį. priima šias priemones atsižvelgdama į 
atitinkamų techninių ir standartizacijos 
organizacijų įvertinimą ir po konsultacijų 
su suinteresuotosiomis šalimis.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje numatytomis derinimo priemonėmis, net jeigu jos yra įgyvendinamojo 
pobūdžio, siekiama reguliuoti pagrindinius spektro valdymo aspektus. Todėl nepaprastai 
svarbu paremti Komisijos derinimo veiklą išsamiu šių priemonių techninio ir eksploatacinio 
tinkamumo bei poveikio įvertinimu, kurį turi atlikti kompetentingos tarptautinės 
organizacijos, pvz., CEPT/EBB ir ETSI. 

Pakeitimas 482
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9ca straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Įterpiamas šis straipsnis:

„9ca straipsnis

1. Įgyvendinant šią direktyvą, valstybės 
narės ir Komisija, siekdamos visoje 
Bendrijoje užtikrinti veiksmingą spektro 
naudojimą ir efektyvų jo valdymą, 
atsižvelgia į Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos taisykles ir 
reglamentus, ypač radijo ryšio 
reglamentus, kurie praėjus tam tikram 
laikui iš dalies keičiami.

2. Komisija stebi įvykius ir reiškinius, 
kurie yra susiję su radijo spektru 
trečiosiose šalyse ir tarptautinėse 
organizacijose, įskaitant Tarptautinę 
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telekomunikacijų sąjungą, ir kurie gali 
turėti poveikį šios direktyvos 
įgyvendinimui.

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
bet kokius de jure ar de facto keblumus, 
kilusius dėl galiojančių tarptautinių 
susitarimų, trečiųjų šalių ir tarptautinių 
organizacijų, įskaitant Tarptautinę 
telekomunikacijų sąjungą, ir susijusius su 
šios direktyvos įgyvendinimu.

4. Komisija reguliariai teikia šio 
straipsnio 1–3 dalių nuostatų taikymo 
rezultatų ataskaitą Parlamentui ir Tarybai 
ir, jeigu reikia, gali siūlyti priemones, 
reikalingas užtikrinti šios direktyvos 
principų ir tikslų įgyvendinimą. Jei 
būtina, susitariama dėl bendrųjų politikos 
tikslų siekiant užtikrinti valstybių narių 
veiklos koordinavimą.

5. Priemonės, kurių imamasi pagal šį 
straipsnį, nepažeidžia Bendrijos ir 
valstybių narių teisių ir įsipareigojimų, 
kurie nustatyti atitinkamuose 
tarptautiniuose susitarimuose.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti našų spektro naudojimą, svarbu, kad operatoriai laikytųsi pranešimo ir 
koordinavimo procedūrų, nustatytų remiantis tarptautinėmis privalomomis taisyklėmis ir TTS 
procedūromis, ir galėtų jomis remtis. Taip būtų galima užtikrinti sėkmingą tinklo ar sistemos 
koordinavimą ir naudojimą. Administracijų tarptautinės teisės ir įsipareigojimai, susiję su jų 
ar kitų administracijų dažnių paskyrimais, atsiranda paskyrimus įregistravus Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos pagrindiniame tarptautiniame registre arba paskyrimus suderinus 
su Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos dažnių planu.
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Pakeitimas 483
Erna Hennicot–Schoepges, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 10a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/20/EB
9ca straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Įterpiamas šis straipsnis:

„9ca straipsnis

1. Komisija stebi įvykius ir reiškinius, 
kurie yra susiję su radijo spektru 
trečiosiose šalyse ir tarptautinėse 
organizacijose, įskaitant Tarptautinę 
telekomunikacijų sąjungą, ir kurie gali 
turėti poveikį šios direktyvos 
įgyvendinimui.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
bet kokius de jure ar de facto keblumus, 
kilusius dėl galiojančių tarptautinių 
susitarimų, trečiųjų šalių ir tarptautinių 
organizacijų, įskaitant Tarptautinę 
telekomunikacijų sąjungą, ir susijusius su 
šios direktyvos įgyvendinimu.

3. Komisija reguliariai teikia šio 
straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų taikymo 
rezultatų ataskaitą Parlamentui ir Tarybai 
ir, jeigu reikia, gali siūlyti priemones, 
reikalingas užtikrinti šios direktyvos 
principų ir tikslų įgyvendinimą. Jei 
būtina, susitariama dėl bendrųjų politikos 
tikslų siekiant užtikrinti valstybių narių 
veiklos koordinavimą.

4. Priemonės, kurių imamasi pagal šį 
straipsnį, nepažeidžia Bendrijos ir 
valstybių narių teisių ir įsipareigojimų, 
kurie nustatyti atitinkamuose 
tarptautiniuose susitarimuose.“
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti našų spektro naudojimą, svarbu, kad operatoriai laikytųsi pranešimo ir 
koordinavimo procedūrų, nustatytų remiantis tarptautinėmis privalomomis taisyklėmis ir TTS 
procedūromis, ir galėtų jomis remtis. Taip būtų galima užtikrinti sėkmingą tinklo ar sistemos 
koordinavimą ir naudojimą. Administracijų tarptautinės teisės ir įsipareigojimai, susiję su jų 
ar kitų administracijų dažnių paskyrimais, atsiranda paskyrimus įregistravus Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos pagrindiniame tarptautiniame registre arba paskyrimus suderinus 
su Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos dažnių planu.

Pakeitimas 484
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto –a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(–a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
kontroliuotų visus nacionalinius 
numeracijos išteklius ir nacionalinių 
numeracijos planų valdymą. Valstybės 
narės užtikrina, kad [...] būtų teikiama 
pakankamai numerių ir numerių 
intervalų. Net jeigu paslaugų pakete 
numatyta ir telefonijos paslauga, svarbu 
užtikrinti, kad teikiant šias paslaugas būtų 
prieinami geografiniai ir negeografiniai 
numeriai. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos nustato nacionalinių 
numeracijos išteklių skyrimo objektyvią, 
skaidrią ir nediskriminacinę tvarką.“

Or. en



AM\725139LT.doc 23/111 PE407.632v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Turėtų būti sustiprinta ryšių paslaugų teikėjų teisė naudoti telefono numerius. Net ir tais 
atvejais, kai paslaugų pakete numatyta ir telefonijos paslauga, svarbu užtikrinti, kad teikiant 
šias paslaugas būtų prieinami geografiniai ir negeografiniai numeriai, pvz., teikiant balso 
paslaugas per IP. 

Pakeitimas 485
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto a punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad numeracijos planai ir 
procedūros būtų taikomi vienodai visiems 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų
teikėjams. Pirmiausia valstybės narės 
užtikrina, kad įmonė, kuriai skirtas 
numerių intervalas, nediskriminuotų kitų 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjų 
nustatydama numerių sekas, kuriomis 
pasiekiamos jų paslaugos.

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad numeracijos planai ir 
procedūros būtų taikomi vienodai visiems 
numerių teikėjams ir naudotojams visoje 
Europos Sąjungoje. Pirmiausia valstybės 
narės užtikrina, kad įmonė, kuriai skirtas 
numerių intervalas, nediskriminuotų kitų 
teikėjų ir naudotojų nustatydama numerių 
sekas, kuriomis pasiekiamos jų paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad nevykdoma numerių skyrimo tvarkos reforma, kenkia piliečių, vartotojų ir verslo 
interesams Europos Sąjungoje. Pagrindų direktyvos 10 straipsnis turėtų būti papildytas 
nuostata, pagal kurią valstybės narės turėtų pašalinti nacionaliniuose numeracijos planuose 
ir susijusiose taisyklėse nustatytus apribojimus, kurie kliudo naudoti bet kokios rūšies 
numerius bet kur ES, taip pat pašalinti bet kokius apribojimus, susijusius su visų rūšių 
numerių administratorių tapatybės nustatymu ir klasifikavimu (šios nuostatos neužkerta kelio 
tam, kad skiriant numerį būtų numatytos atitinkamos teisėtos sąlygos). 
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Pakeitimas 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto a punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad numeracijos planai ir 
procedūros būtų taikomi vienodai visiems 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjams. Pirmiausia valstybės narės 
užtikrina, kad įmonė, kuriai skirtas 
numerių intervalas, nediskriminuotų kitų 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjų 
nustatydama numerių sekas, kuriomis 
pasiekiamos jų paslaugos.“

„2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad nacionaliniai numeracijos 
planai ir procedūros būtų taikomi vienodai 
visiems viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjams. Pirmiausia valstybės narės 
užtikrina, kad įmonė, kuriai skirtas 
numerių intervalas, nediskriminuotų kitų 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjų 
nustatydama numerių sekas, kuriomis 
pasiekiamos jų paslaugos.“ 

Or. es

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos atsako už nacionalinius numeracijos planus. 

Pakeitimas 487
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis 
tinkamų techninių įgyvendinimo 

4. Valstybės narės remia numeracijos 
išteklių suderinimą ir galimybę jais 
naudotis Bendrijoje, jei tai būtina siekiant 
paremti visoje Europoje teikiamų paslaugų 
plėtojimą. 
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priemonių, kurias gali sudaryti tarifo 
principo nustatymas specifiniams 
numeriams arba numerių intervalams. 
Taikant įgyvendinimo priemones 
Institucijai gali būti suteikta specifinė 
atsakomybė.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad nevykdoma numerių skyrimo tvarkos reforma, kenkia piliečių, vartotojų ir verslo 
interesams Europos Sąjungoje. Pagrindų direktyvos 10 straipsnis turėtų būti papildytas 
nuostata, pagal kurią valstybės narės turėtų pašalinti nacionaliniuose numeracijos planuose 
ir susijusiose taisyklėse nustatytus apribojimus, kurie kliudo naudoti bet kokios rūšies 
numerius bet kur ES, taip pat pašalinti bet kokius apribojimus, susijusius su visų rūšių 
numerių administratorių tapatybės nustatymu ir klasifikavimu (šios nuostatos neužkerta kelio 
tam, kad skiriant numerį būtų numatytos atitinkamos teisėtos sąlygos). 

Pakeitimas 488
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis 
tinkamų techninių įgyvendinimo 
priemonių, kurias gali sudaryti tarifo 
principo nustatymas specifiniams 
numeriams arba numerių intervalams. 
Taikant įgyvendinimo priemones 
Institucijai gali būti suteikta specifinė 
atsakomybė.

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 

Or. de
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Pagrindimas

Planuojamos priemonės dėl tarifų principo nustatymo prieštarauja teisės akto tikslui kuo 
mažiau reguliuoti mažmenines kainas. Įgyvendinimo priemonės gali daryti finansinį poveikį 
pramonei. Šiuo atveju turi būti pradėta nauja teisėkūros procedūra. Institucija, numatyta 
Komisijos pasiūlyme COM(2007)699, yra nereikalinga. 

Pakeitimas 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių, kurias 
gali sudaryti tarifo principo nustatymas 
specifiniams numeriams arba numerių 
intervalams. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė. 

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pakeitimu, numatančiu tarifo principo nustatymą, būtų sustiprintas mažmeninės 
rinkos reguliavimas. Taip būtų metodiškai pažeidžiama reguliavimo sistema, kuri numato 
mažmeninių paslaugų kainų reguliavimą tik tuo atveju, kai nustatomos mažmeninei rinkai 
didelį įtaką turinčios įmonės pagal Universaliųjų paslaugų direktyvos 17 straipsnį. Naujos 
teisės nustatyti kainas reguliuotojams suteikimas prieštarauja geresnio reguliavimo tikslui ir 
bendram principui, kad reguliavimas iš esmės turėtų apsiriboti didmeniniu lygiu. 
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Pakeitimas 490
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių, kurias 
gali sudaryti tarifo principo nustatymas 
specifiniams numeriams arba numerių 
intervalams. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė. 

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia naujų
visoje Europoje teikiamų paslaugų 
plėtojimą nepakenkiant esamoms 
paslaugoms. Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių, kad 
būtų užtikrinta tarpvalstybinė prieiga prie 
nacionalinės numeracijos, naudojamos 
teikiant pagrindines paslaugas, pvz., 
informacijos apie abonentus teikimo 
paslaugas. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinta Europos numeracija duos daug naudos visoje Europoje teikiant naujas paslaugas, 
tačiau tai turės ir neigiamą poveikį, nes informacijos apie abonentus teikimo paslaugos 
liberalizuotos dar prieš įvykstant šiam derinimui.
Informacijos apie abonentus teikimo paslaugos Universaliųjų paslaugų direktyvos 11 
konstatuojamojoje dalyje laikomos būtina prieigos priemone. Siekiant skatinti bendrąją rinką 
būtina, kad Europos pilietis, nukeliavęs į kitas valstybes nares, galėtų susisiekti su tiesioginiu 
informacijos apie abonentus teikimo paslaugos teikėju ir gauti informaciją savo valstybės 
kalba.
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Pakeitimas 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių, kurias 
gali sudaryti tarifo principo nustatymas 
specifiniams numeriams arba numerių 
intervalams. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė. 

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia naujų
visoje Europoje teikiamų paslaugų 
plėtojimą nepakenkiant esamoms 
paslaugoms. Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių, kad 
būtų užtikrinta tarpvalstybinė prieiga prie 
nacionalinės numeracijos, naudojamos 
teikiant pagrindines paslaugas, pvz., 
informacijos apie abonentus teikimo 
paslaugas. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinta Europos numeracija duos daug naudos visoje Europoje teikiant naujas paslaugas, 
tačiau tai turės ir neigiamą poveikį, nes informacijos apie abonentus teikimo paslaugos 
liberalizuotos dar prieš įvykstant šiam derinimui.
Informacijos apie abonentus teikimo paslaugos Universaliųjų paslaugų direktyvos 11 
konstatuojamojoje dalyje laikomos būtina prieigos priemone. Siekiant skatinti bendrąją rinką 
būtina, kad Europos pilietis, nukeliavęs į kitas valstybes nares, galėtų susisiekti su tiesioginiu 
informacijos apie abonentus teikimo paslaugos teikėju ir gauti informaciją savo valstybės 
kalba.
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Pakeitimas 492
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių, kurias 
gali sudaryti tarifo principo nustatymas 
specifiniams numeriams arba numerių 
intervalams. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė. 

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą 
nepakenkiant esamoms paslaugoms. 
Komisija gali imtis tinkamų techninių 
įgyvendinimo priemonių, kad būtų 
užtikrinta tarpvalstybinė prieiga prie 
nacionalinės numeracijos, naudojamos 
teikiant pagrindines paslaugas, pvz., 
informacijos apie abonentus teikimo 
paslaugas. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 493
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių, kurias 
gali sudaryti tarifo principo nustatymas 
specifiniams numeriams arba numerių 
intervalams. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė. 

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia naujų 
ir esamų visoje Europoje teikiamų 
paslaugų plėtojimą. Komisija gali imtis 
tinkamų techninių įgyvendinimo 
priemonių, kad būtų užtikrinta 
tarpvalstybinė prieiga prie nacionalinės 
numeracijos, naudojamos teikiant 
pagrindines paslaugas, pvz., informacijos 
apie abonentus teikimo paslaugas. Taikant 
įgyvendinimo priemones BERT gali būti 
suteikta specifinė atsakomybė. 

Or. en

Pagrindimas

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan–European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States.
The capability for a European citizen to travel to other Member states and be able to access 
its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information in his or her 
national language, is essential to promoting the single market.

Pakeitimas 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 

4. Valstybės narės skatina
numeravimo Bendrijoje suderinimą, kai jis 
įmanomas techniniu ir ekonominiu 
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Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių, kurias 
gali sudaryti tarifo principo nustatymas 
specifiniams numeriams arba numerių 
intervalams. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė. 

požiūriu, jei tuo skatinamas vidaus rinkos 
veikimas, arba remia visoje Europoje 
teikiamų paslaugų plėtojimą. Šiuo 
klausimu visoje Europoje teikiamų 
paslaugų atžvilgiu Komisija gali imtis 
tinkamų techninių įgyvendinimo 
priemonių, kurias gali sudaryti tarifo 
principo nustatymas specifiniams 
numeriams arba numerių intervalams. 
Taikant įgyvendinimo priemones 
Institucijai gali būti suteikta specifinė 
atsakomybė. 

Or. es

Pagrindimas

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost–benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan–European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan–European services 
since these are known sufficiently well in advance. 

Pakeitimas 495
Silvia–Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
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Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių, kurias 
gali sudaryti tarifo principo nustatymas 
specifiniams numeriams arba numerių 
intervalams. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė.

Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija kartu su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis
gali imtis tinkamų techninių įgyvendinimo 
priemonių, kurias gali sudaryti tarifo 
principo nustatymas specifiniams 
numeriams arba numerių intervalams. 

Or. ro

Pagrindimas

Derinant nuostatas Europos lygiu negalima neatsižvelgti į nacionalinių reguliavimo 
institucijų atsakomybę. 

Pakeitimas 496
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Planuojamos priemonės dėl tarifų principo nustatymo prieštarauja teisės akto tikslui kuo 
mažiau reguliuoti mažmenines kainas. Įgyvendinimo priemonės gali daryti finansinį poveikį 
pramonei. Šiuo atveju turi būti pradėta nauja teisėkūros procedūra. Institucija, numatyta 
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Komisijos pasiūlyme COM(2007)699, yra nereikalinga.

Pakeitimas 497
Silvia–Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Derinant nuostatas Europos lygiu negalima neatsižvelgti į nacionalinių reguliavimo 
institucijų atsakomybę.

Pakeitimas 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 

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

straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. 

Or. es

Pagrindimas

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost–benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan–European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan–European services 
since these are known sufficiently well in advance.

Pakeitimas 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nedelsdama ir be jokios diskriminacijos 
veiktų nesudėtinga, skaidria ir viešai 
prieinama tvarka ir bet kokiu atveju 
priimtų sprendimą per keturis mėnesius po 
paraiškos pateikimo, ir 

nedelsdama ir be jokios diskriminacijos 
veiktų nesudėtinga, skaidria ir viešai 
prieinama tvarka ir bet kokiu atveju 
priimtų sprendimą per šešis mėnesius po 
paraiškos pateikimo, ir 

Or. es
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Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse už tokių teisių suteikimą didžiąja dalimi atsako vietos, 
autonominės arba federalinės institucijos. Todėl būtų tikslinga terminą pratęsti, nes ši 
nuostata palies ne tik taisykles, reglamentuojančias elektroninių ryšių sektorių, bet ir kitų 
sričių taisykles. 

Pakeitimas 500
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nedelsdama ir be jokios diskriminacijos 
veiktų nesudėtinga, skaidria ir viešai 
prieinama tvarka ir bet kokiu atveju 
priimtų sprendimą per keturis mėnesius po 
paraiškos pateikimo, ir 

nedelsdama ir be jokios diskriminacijos 
veiktų nesudėtinga, skaidria ir viešai 
prieinama tvarka ir bet kokiu atveju 
priimtų sprendimą per du mėnesius po 
paraiškos pateikimo, ir 

Or. en

Pakeitimas 501
Silvia–Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nedelsdama ir be jokios diskriminacijos 
veiktų nesudėtinga, skaidria ir viešai 
prieinama tvarka ir bet kokiu atveju 
priimtų sprendimą per keturis mėnesius po 
paraiškos pateikimo, ir 

nedelsdama ir be jokios diskriminacijos 
veiktų nesudėtinga, skaidria ir viešai 
prieinama tvarka ir bet kokiu atveju 
priimtų sprendimą per keturis mėnesius po 
paraiškos pateikimo, atsižvelgdama į 
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nacionalines nuostatas, 
reglamentuojančias turto 
eksproprijavimą, ir 

Or. ro

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti atsižvelgta į nacionalinius teisės aktus dėl nuosavybės eksproprijavimo.

Pakeitimas 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kai elektroninių ryšių tinklus teikianti 
įmonė pagal nacionalinius įstatymus turi 
teisę įrengti įrenginius valstybinės ar 
privačios nuosavybės vietose, virš tų vietų 
ar po jomis, arba gali pasinaudoti 
nuosavybės eksproprijavimo ar naudojimo 
tvarka, nacionalinės reguliavimo 
institucijos nustato, kad tokie įrenginiai ar 
nuosavybė, kaip antai įėjimai į pastatus, 
stiebai, antenos, takai, šuliniai ir gatvėje 
esančios skirstymo spintos, būtų naudojami 
bendrai. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos atitinkamais atvejais kitoms 
valstybinėms įmonėmis taip pat gali 
nustatyti, kad šie įrenginiai bus 
naudojami bendrai, su sąlyga, kad toks 
bendras įrenginių naudojimas bus 
proporcingas. 

Or. en
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Pagrindimas

Vis dėlto svarbu užtikrinti, kad nuostatoje būtų išlaikytas proporcingumo ir pagrįstumo 
principas. Nepakankamos galimybės naudotis tokia infrastruktūra kaip takai ir stiebai 
daugeliu atvejų gali būti viena iš likusių rimtų kliūčių telekomunikacijoms. Taigi prieiga 
turėtų būti suteikta siekiant paremti trečiųjų šalių infrastruktūros plėtrą. 

Pakeitimas 503
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 504
Astrid Lulling

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

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

1. Kai valstybinė arba privati elektroninių 
ryšių tinklus teikianti įmonė pagal 
nacionalinius įstatymus turi teisę įrengti 
pagrindinius įrenginius, kuriuose gali būti 
įrengti elektroninių ryšių tinklai, 
valstybinės ar privačios nuosavybės 
vietose, virš tų vietų ar po jomis, arba gali 
pasinaudoti nuosavybės eksproprijavimo ar 
naudojimo tvarka, nacionalinės 
reguliavimo institucijos, deramai 
atsižvelgdamos į proporcingumo principą,
nustato, kad tokie pagrindiniai įrenginiai 
ar nuosavybė, kaip antai įėjimai į pastatus, 
stiebai, antenos, takai ir šuliniai, būtų 
naudojami bendrai. 

Or. en

Pagrindimas

Ateityje nepakankamos galimybės naudotis tokia infrastruktūra kaip takai ir stiebai daugeliu 
atvejų gali būti viena iš likusių kliūčių telekomunikacijoms. Tokie pagrindiniai įrenginiai ir 
ypač esami ir nauji takai, kuriuose gali būti įrengti elektroninių ryšių tinklai, turėtų būti 
prieinami siekiant paremti naujos ir alternatyvios infrastruktūros plėtrą. Takais turi bendrai 
naudotis visi operatoriai ir viešosios įmonės taikant proporcingumo reikalavimą. 
Įpareigojimas užtikrinti prieigą prie gatvėje esančių skirstymo spintų nepagrįstas, nes gatvėje 
esančios skirstymo spintos pačios savaime nėra ilgalaikė ekonominė kliūtis. 

Pakeitimas 505
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai elektroninių ryšių tinklus teikianti
įmonė pagal nacionalinius įstatymus turi 

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

įrenginius valstybinės ar privačios 
nuosavybės vietose, virš tų vietų ar po 
jomis, arba gali pasinaudoti nuosavybės 
eksproprijavimo ar naudojimo tvarka, 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
deramai atsižvelgdamos į proporcingumo 
principą, nustato, kad tokie įrenginiai ar 
nuosavybė, kaip antai stiebai, antenos, 
takai ir šuliniai, būtų naudojami bendrai. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paremti trečiosios šalies infrastruktūros plėtrą, galimybė naudotis takais turėtų būti 
sudaryta visiems operatoriams – ir viešiesiems, ir privatiesiems. Įpareigojimo dėl bendro 
naudojimo išplėtimas įtraukiant galimybę bendrai naudoti įėjimus į pastatus yra abejotinas
saugumo požiūriu, be to, neaišku, kaip šį įpareigojimą reikėtų įgyvendinti praktiškai. 
Įpareigojimas užtikrinti galimybę bendrai naudoti gatvėje esančias skirstymo spintas 
nepagrįstas, nes faktiškai galima montuoti papildomas gatvėje esančias skirstymo spintas, jos 
pačios savaime nėra ilgalaikė ekonominė kliūtis. 

Pakeitimas 506
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kai valstybinė arba privati elektroninių 
ryšių tinklus teikianti įmonė pagal 
nacionalinius įstatymus turi teisę įrengti 
įrenginius valstybinės ar privačios 
nuosavybės vietose, virš tų vietų ar po 
jomis, arba gali pasinaudoti nuosavybės 
eksproprijavimo ar naudojimo tvarka, 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
deramai atsižvelgdamos į proporcingumo 
principą, nustato, kad tokie įrenginiai ar 
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esančios skirstymo spintos, būtų naudojami 
bendrai. 

nuosavybė, kaip antai įėjimai į pastatus, 
stiebai, antenos, takai ir kanalai, šuliniai ir 
gatvėje esančios skirstymo spintos, būtų 
naudojami bendrai. 

Or. de

Pagrindimas

Siekiant skatinti ryšių tinklų plėtrą, turėtų būti pasinaudota visomis esamomis galimybėmis 
naudoti kanalus. 

Pakeitimas 507
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Ateityje nepakankamos galimybės naudotis tokia pagrindine infrastruktūra kaip kanalai ir 
stiebai daugeliu atvejų gali būti viena iš likusių kliūčių telekomunikacijoms, todėl, siekiant 
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skatinti infrastruktūros plėtrą, šios galimybės turėtų būti užtikrintos visiems rinkos dalyviams. 
Taigi prieiga prie kanalų neturi būti dirbtinai ribojama, o užtikrinta visoms valstybinėms ir 
privačioms įmonėms. 

Pakeitimas 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pagal 1 dalį nacionalinių reguliavimo 
institucijų taikomomis priemonėmis turi 
būti atsižvelgiama į įmonės saugumo 
interesus ir bendrus saugumo interesus, 
taip pat į poreikį aiškiai apibrėžti 
dalyvaujančių įmonių atsakomybę, kad 
teikiant paslaugas vartotojams būtų 
išvengta žalingų trikdžių. Be to, 
priemonės turi būti objektyvios, skaidrios 
ir proporcingos. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos, skirdamos įpareigojimus 
operatoriams užtikrinti prieigą pagal šio 
straipsnio nuostatas, jei reikia, nustato 
technines ir eksploatacijos sąlygas, kurias 
turi patenkinti tokios prieigos teikėjai ir 
(arba) gavėjai, kad būtų užtikrintas 
normalus tinklo veikimas. Prieigos 
gavėjams gali būti taikomos specialios 
nediskriminacinės sąlygos, kurios 
užtikrintų, kad būtų veiksmingai 
naudojami nepakankami ištekliai, ypač
kuriant tinklus. Įpareigojimai laikytis 
standartų ir specifikacijų atitinka 
standartus ir specifikacijas, nustatytas 
pagal 17 straipsnio 1 dalį. 

Or. en
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Pagrindimas

Pabrėžiama, kad turi būti atsižvelgiama į dalyvaujančių šalių teisėtus saugumo interesus.

Pakeitimas 509
Alexander Alvaro

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pagal 1 dalį nacionalinių reguliavimo 
institucijų taikomos priemonės turi būti 
objektyvios, skaidrios, nediskriminacinės
ir proporcingos bei įgyvendinamos 
laikantis 7 straipsnyje nustatytos tvarkos. 

Or. en

Pagrindimas

Duct access to a broad range of infrastructure entry points –including entries to buildings, 
masts, tall support structures etc – are fit–for–purpose, nor add to existing facility sharing 
provisions. These provisions were not designed to facilitate general duct access on a 
symmetric basis across the entire range of infrastructure networks (such as gas and 
electricity). National implementation of article 12 to date demonstrates that facility sharing 
can only be applied on a case by case basis, taking into account environmental, network 
integrity and interference issues and other property rights related restrictions.

Pakeitimas 510
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
12 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pagal 1 dalį nacionalinių reguliavimo 
institucijų taikomos priemonės turi būti 
objektyvios, skaidrios, nediskriminacinės
ir proporcingos bei įgyvendinamos 
laikantis 7 straipsnyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti remiamas Komisijos siekis skatinti investicijas į naujos kartos tinklus (NKT) ir jų 
kūrimą. 

Pakeitimas 511
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje 
numatytos priemonės būtų proporcingos, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
ištiria visų kanalų, taip pat priklausiančių 
telekomunikacijų operatoriams, energijos 
tiekėjams, vietos bendruomenėms kanalų 
ir nuotekų kanalų, kuriuose gali būti 
klojamos telekomunikacijų linijos, 
naudojimo galimybes tose vietose, kur 
reikalinga prieiga.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 512
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje 
numatytos priemonės būtų proporcingos, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
ištiria visų kanalų, taip pat priklausiančių 
telekomunikacijų operatoriams, energijos 
tiekėjams, vietos bendruomenėms kanalų 
ir nuotekų kanalų, kuriuose gali būti 
klojamos telekomunikacijų linijos, 
naudojimo galimybes tose vietose, kur 
reikalinga prieiga.

Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip nuostatose dėl teisių naudotis keliais, siūloma įpareigoti valstybes nares 
užtikrinti tokių įrenginių (priklausančių vietos bendruomenėms, komunalinių paslaugų 
teikėjams, kt.) bendro naudojimo tvarką. Taigi siūloma nuostata dėl visų takų, kuriuose gali 
būti klojamos elektroninių ryšių linijos, t.y. už elektroninių ryšių sektoriaus ribų, 
subalansuoto bendro naudojimo. Toks subalansuotas naudojimas paskatintų ir palengvintų 
tinklų kūrimą. 
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Pakeitimas 513
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje 
numatytos priemonės būtų proporcingos, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
ištiria visų kanalų, taip pat priklausiančių 
telekomunikacijų operatoriams, energijos 
tiekėjams,  ir nuotekų kanalų, kuriuose 
gali būti klojamos telekomunikacijų 
linijos, naudojimo galimybes tose vietose, 
kur reikalinga prieiga.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant skatinti infrastruktūros plėtrą, galimybė naudotis kanalais neturėtų būti ribojama, t. 
y. suteikiama galimybė naudotis tik telekomunikacijų operatorių takais; turėtų būti leidžiama 
naudotis visais esamais takais. Kuo daugiau kanalų bus panaudota, tuo didesnė bus 
visapusiškos tinklo plėtros, taigi ir tvarios konkurencijos, tikimybė.

Pakeitimas 514
Astrid Lulling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje 
numatytos priemonės būtų proporcingos, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
ištiria visų kanalų, taip pat priklausiančių 
telekomunikacijų operatoriams, energijos 
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tiekėjams, vietos bendruomenėms, ir 
nuotekų kanalų, kuriuose gali būti 
klojamos telekomunikacijų linijos, 
naudojimo galimybes tose vietose, kur 
reikalinga prieiga.

Or. en

Pakeitimas 515
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 13a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) 13 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Siekiant paskatinti investicijas į 
naujus didelės spartos tinklus, reikia 
užtikrinti, kad būtų nustatomi tokie 
prieigos mokesčiai, kad prieigą teikianti 
įmonė turėtų pajamų, kurios atitiktų bent 
jau su investicijomis ir specifine rizika 
investuojant susijusias kapitalo išlaidas.“

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausias klausimas ateinančiais metais – numatyti atitinkamų paskatų investuoti į aukštos 
spartos tinklus; tai paskatins naujoves plataus turinio interneto paslaugų sektoriuje. 
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Pakeitimas 516
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės ragina įmones, 
teikiančias viešuosius ryšių tinklus ar 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas, imtis tinkamų techninių ir 
organizacinių priemonių teikiamų tinklų ir 
paslaugų saugumui užtikrinti. Atsižvelgiant 
į naujausius technikos laimėjimus, į 
galimybę panaudoti naujoves, į gebėjimą 
išlikti lanksčioms ir reaguoti į grėsmes, 
taip pat atsižvelgiant į jų įgyvendinimo 
kaštus, šiomis priemonėmis užtikrinamas 
saugumo lygis, atitinkantis atsiradusią 
riziką. Visų pirma imamasi priemonių 
siekiant užkirsti kelią su saugumu 
susijusiems incidentams arba sumažinti jų 
poveikį paslaugų gavėjams ir sujungtiems 
tinklams. 

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu tinkamai spręsti klausimus, susijusius su sauga ir tinklo vientisumu, todėl 
paslaugų teikėjai turėtų imtis priemonių savo tinklams arba paslaugoms tinkamai apsaugoti. 
Vis dėlto atitinkamos teisės aktų nuostatos ir „iš viršaus“ nustatyti saugos reikalavimai 
tampa kliūtimi inovacijoms, dėl jų tinklai netampa saugesni. Dėl šios priežasties, jei nėra 
aiškių rinkos darbo sutrikimų požymių, nėra reikalo keisti galiojančiuose teisės aktuose 
apibrėžtą nuostatą, įpareigojančią, kad šiuos klausimus spręstų ryšių tinklų arba elektroninių 
ryšių paslaugų teikėjai, t.y. nebūtina, kad valstybės narės įvestų privalomus nurodymus arba 
Komisija parengtų technines įgyvendinimo priemones.
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Pakeitimas 517
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės ragina įmones, 
teikiančias viešuosius ryšių tinklus, imtis
visų reikalingų priemonių šių tinklų 
vientisumui užtikrinti, kad užtikrintų šiais 
tinklais teikiamų paslaugų 
nepertraukiamumą. 

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu tinkamai spręsti klausimus, susijusius su sauga ir tinklo vientisumu, todėl 
paslaugų teikėjai turėtų imtis priemonių savo tinklams arba paslaugoms tinkamai apsaugoti. 
Vis dėlto atitinkamos teisės aktų nuostatos ir „iš viršaus“ nustatyti saugos reikalavimai 
tampa kliūtimi inovacijoms, dėl jų tinklai netampa saugesni. Dėl šios priežasties, jei nėra 
aiškių rinkos darbo sutrikimų požymių, nėra reikalo keisti galiojančiuose teisės aktuose 
apibrėžtą nuostatą, įpareigojančią, kad šiuos klausimus spręstų ryšių tinklų arba elektroninių 
ryšių paslaugų teikėjai, t.y. nebūtina, kad valstybės narės įvestų privalomus nurodymus arba 
Komisija parengtų technines įgyvendinimo priemones.

Pakeitimas 518
Gianni De Michelis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus imtųsi 
visų reikalingų priemonių šių tinklų 

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

kad, atsižvelgiant į jų technines, 
ekonomines ir eksploatacines galimybes, 
būtų užtikrintas numatytas tinkamas šiais 
tinklais teikiamų paslaugų 
nepertraukiamumo lygis. 

Or. en

Pagrindimas

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end–users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Pakeitimas 519
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus imtųsi 
tinkamų priemonių šių tinklų vientisumui 
užtikrinti, kad užtikrintų šiais tinklais 
teikiamų paslaugų nepertraukiamumą. 
Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
reguliariai konsultuotųsi su įmonėmis, 
siekdamos užtikrinti, jog būtų imamasi 
tinkamų priemonių užtikrinti saugumą 
arba vientisumą. 
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Or. en

Pagrindimas

Jei būtų privaloma informuoti abonentus apie bet kokius saugumo arba vientisumo 
pažeidimus, kiltų pernelyg didelio reguliavimo pavojus ir būtų be reikalo pakirstas vartotojo 
pasitikėjimas elektroninio ryšio paslaugomis. 

Pakeitimas 520
Silvia–Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus imtųsi 
visų reikalingų priemonių šių tinklų 
vientisumui užtikrinti, kad užtikrintų šiais 
tinklais teikiamų paslaugų 
nepertraukiamumą. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, prieš priimdamos 
konkrečias priemones elektroninių ryšių 
tinklų saugumui ir vientisumui užtikrinti, 
rengia konsultacijas su elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjais. 

Or. ro

Pagrindimas

Prieš priimant bet kokias konkrečias priemones turi vykti konsultacijos
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Pakeitimas 521
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų privaloma informuoti abonentus apie bet kokius saugumo arba vientisumo 
pažeidimus, kiltų pernelyg didelio reguliavimo pavojus ir būtų pakirstas vartotojo 
pasitikėjimas elektroninio ryšio paslaugomis. 

Pakeitimas 522
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus ar 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas praneštų nacionalinėms
reguliavimo institucijoms apie bet kokius 

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

saugumo ar vientisumo pažeidimus, kurie 
turėjo didelės įtakos tinklų veikimui arba 
paslaugų teikimui.

Naujos taisyklės, reglamentuojančios 
pranešimus apie pažeidimus, taikomos 
įgyvendinant … Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje1. 
___________
1 OL L ...

Or. en

Pagrindimas

Persvarstant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje buvo padarytas pakeitimas, 
susijęs su tinklų vientisumu ir saugumu, ir pateikta konkreti nuoroda dėl pažeidimų tuose 
tinkluose ir jų pasekmių. Turėtų būti laikomasi nustatytų taisyklių.

Pakeitimas 523
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus atitinkama nacionalinė
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas ir Instituciją. Jeigu 
informacijos apie pažeidimą atskleidimas 
atitinka visuomenės interesą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali informuoti 
visuomenę. 

Prireikus atitinkama kompetentinga
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių kompetentingas
reguliavimo institucijas ir ENISA. 

Or. en
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Pagrindimas

Persvarstant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje buvo padarytas pakeitimas, 
susijęs su tinklų vientisumu ir saugumu, ir pateikta konkreti nuoroda dėl pažeidimų tuose 
tinkluose ir jų pasekmių. Turėtų būti laikomasi nustatytų taisyklių. 

Pakeitimas 524
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas ir Instituciją. Jeigu 
informacijos apie pažeidimą atskleidimas 
atitinka visuomenės interesą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali informuoti 
visuomenę.

Prireikus atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas ir Instituciją.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų privaloma informuoti abonentus apie bet kokius saugumo arba vientisumo 
pažeidimus, kiltų pernelyg didelio reguliavimo pavojus ir būtų pakirstas vartotojo 
pasitikėjimas elektroninio ryšio paslaugomis. 

Pakeitimas 525
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 2 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas ir Instituciją. Jeigu 
informacijos apie pažeidimą atskleidimas 
atitinka visuomenės interesą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali informuoti 
visuomenę.

Prireikus atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas ir Instituciją. 

Or. en

Pagrindimas

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end–users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Pakeitimas 526
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas ir Instituciją. Jeigu 
informacijos apie pažeidimą atskleidimas 
atitinka visuomenės interesą, nacionalinė 

Prireikus atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas ir ENISA. Jeigu informacijos 
apie pažeidimą atskleidimas atitinka 
visuomenės interesą, nacionalinė 



AM\725139LT.doc 55/111 PE407.632v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

reguliavimo institucija gali informuoti 
visuomenę. 

reguliavimo institucija gali informuoti 
visuomenę. 

Or. en

Pagrindimas

ENISA ir toliau bus už tinklų ir paslaugų saugumą atsakinga institucija, todėl ją turėtų 
tinkamai informuoti nacionalinės reguliavimo institucijos. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų kasmet teikti ataskaitas Komisijai ir ENISA.

Pakeitimas 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas ir Instituciją. Jeigu 
informacijos apie pažeidimą atskleidimas 
atitinka visuomenės interesą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali informuoti 
visuomenę. 

Prireikus atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas. Jeigu informacijos apie 
pažeidimą atskleidimas atitinka 
visuomenės interesą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali informuoti 
visuomenę. 

Or. es

Pagrindimas

Siekiant išvengti pernelyg didelės biurokratinės naštos, ši informacija galėtų būti reguliariai 
pateikiama Komisijai įgyvendinimo ataskaitoje. 
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Pakeitimas 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant išvengti pernelyg didelės biurokratinės naštos, ši informacija galėtų būti reguliariai 
pateikiama Komisijai įgyvendinimo ataskaitoje.

Pakeitimas 529
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

ENISA ir toliau bus už tinklų ir paslaugų saugumą atsakinga institucija, todėl ją turėtų 
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tinkamai informuoti nacionalinės reguliavimo institucijos. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų kasmet teikti ataskaitas Komisijai ir ENISA.

Pakeitimas 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingos biurokratijos ir administracinės naštos, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų pateikti ataskaitas tik kartą per metus. 

Pakeitimas 531
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Kyla pavojus pernelyg reglamentuoti ir pakenkti vartotojų pasitikėjimui, jei būtų privaloma 
informuoti abonentus apie bet kokius saugumo ir vientisumo pažeidimus.

Pakeitimas 532
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sustiprinta tinklo ir informacijos apsauga – tai viena iš sričių, kurioje reikia imtis daugiau 
veiksmų Bendrijos lygmeniu ir kurioje remiantis siūlomais pakeitimais tikrai būtų galima 
užtikrinti papildomą naudą. Šioje srityje vienintelis problemų keliantis klausimas yra susijęs 
su siūloma nacionalinių reguliavimo institucijų pareiga teikti ataskaitas. Teikti ataskaitas kas 
tris mėnesius – tai per daug sunkus ir biurokratinis dalykas. Todėl siūloma, kad ataskaitos 
būtų teikiamos kasmet, o ne kas tris mėnesius.

Pakeitimas 533
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 3 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

.

Pakeitimas 534
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingos biurokratijos ir finansinės naštos nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms, turėtų pakakti apibendrintų pranešimų, parengtų kas šešis mėnesius.
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Pakeitimas 535
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į pagal 
Reglamento [.../EB] 4 straipsnio 3 dalies b 
punktą parengtą Institucijos nuomonę, 
gali priimti tinkamas technines 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
suderinti 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas
priemones, įskaitant priemones, 
apibrėžiančias reikalavimus, taikomus 
pranešimo aplinkybėms, formai ir 
procedūroms.
Šios įgyvendinimo priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 22 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
procedūros. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nėra reikalo papildomai derinti tinklo saugos nuostatas. Kiekvienas operatorius turėtų 
atskirai imtis priemonių, atitinkančių jo tinklo techninius reikalavimus. Šiuo atveju turi būti 
pradėta nauja teisėkūros procedūra. Įgaliojimai, apibrėžti Komisijos komunikate 
COM(2007)699, nereikalingi. 
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Pakeitimas 536
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į pagal 
Reglamento [.../EB] 4 straipsnio 3 dalies b 
punktą parengtą Institucijos nuomonę, 
gali priimti tinkamas technines 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
suderinti 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas 
priemones, įskaitant priemones, 
apibrėžiančias reikalavimus, taikomus 
pranešimo aplinkybėms, formai ir 
procedūroms.

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu tinkamai spręsti klausimus, susijusius su sauga ir tinklo vientisumu, todėl 
paslaugų teikėjai turėtų imtis priemonių savo tinklams arba paslaugoms tinkamai apsaugoti. 
Vis dėlto atitinkamos teisės aktų nuostatos ir „iš viršaus“ nustatyti saugos reikalavimai 
tampa kliūtimi inovacijoms, dėl jų tinklai netampa saugesni. Dėl šios priežasties, jei nėra 
aiškių rinkos darbo sutrikimų požymių, nėra reikalo keisti galiojančiuose teisės aktuose 
apibrėžtą nuostatą, įpareigojančią, kad šiuos klausimus spręstų ryšių tinklų arba elektroninių 
ryšių paslaugų teikėjai, t.y. nebūtina, kad valstybės narės įvestų privalomus nurodymus arba 
Komisija parengtų technines įgyvendinimo priemones. 
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Pakeitimas 537
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į pagal 
Reglamento [.../EB] 4 straipsnio 3 dalies b 
punktą parengtą Institucijos nuomonę, 
gali priimti tinkamas technines 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
suderinti 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas 
priemones, įskaitant priemones, 
apibrėžiančias reikalavimus, taikomus 
pranešimo aplinkybėms, formai ir 
procedūroms.

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

Or. en

Pagrindimas

Išimtinai ENISA ES lygmeniu atsakinga už tinklų ir paslaugų saugumą. 

Pakeitimas 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į pagal 
Reglamento [.../EB] 4 straipsnio 3 dalies b 
punktą parengtą Institucijos nuomonę, gali 
priimti tinkamas technines įgyvendinimo 
priemones, siekdama suderinti 1, 2 ir 3 
dalyse nurodytas priemones, įskaitant 

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į pagal 
Reglamento [.../EB] 4 straipsnio 3 dalies b 
punktą parengtą Institucijos nuomonę, gali 
priimti tinkamas technines įgyvendinimo 
priemones, siekdama suderinti 1, 2 ir 3 
dalyse nurodytas priemones, įskaitant 
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priemones, apibrėžiančias reikalavimus, 
taikomus pranešimo aplinkybėms, formai ir 
procedūroms.

priemones, apibrėžiančias reikalavimus, 
taikomus pranešimo aplinkybėms, formai ir 
procedūroms. Techninės įgyvendinimo 
priemonės netrukdo valstybėms narėms 
nustatyti papildomų reikalavimų siekiant 
1 ir 2 dalyse numatytų tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Saugumo klausimai neturėtų priklausyti Institucijos kompetencijos sričiai, jie turėtų būti 
patikėti Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai.

Pakeitimas 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į pagal 
Reglamento [.../EB] 4 straipsnio 3 dalies b 
punktą parengtą Institucijos nuomonę,
gali priimti tinkamas technines 
įgyvendinimo priemones, siekdama 
suderinti 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas 
priemones, įskaitant priemones, 
apibrėžiančias reikalavimus, taikomus 
pranešimo aplinkybėms, formai ir 
procedūroms.

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

Or. es
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Pakeitimas 540
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 4 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šios įgyvendinimo priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 22 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
procedūros, kai savireguliavimo 
iniciatyvomis, kurių ėmėsi pati pramonė, 
nepavyksta užtikrinti pakankamo 
saugumo vienos ar kelių valstybių narių 
vidaus rinkoje. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Kyla pavojus pernelyg reglamentuoti ir pakenkti vartotojų pasitikėjimui, jei būtų privaloma 
informuoti abonentus apie bet kokius saugumo ir vientisumo pažeidimus.

Pakeitimas 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13a straipsnio 4 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios įgyvendinimo priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 

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

laikantis 22 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
procedūros.

Or. es

Pakeitimas 542
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
įgaliojimą duoti privalomus nurodymus 
įmonėms, teikiančioms viešuosius ryšių 
tinklus arba viešai prieinamas elektroninių 
ryšių paslaugas tam, kad būtų įgyvendintas 
13a straipsnis. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
įgaliojimą duoti privalomus nurodymus 
įmonėms, teikiančioms viešuosius ryšių 
tinklus arba viešai prieinamas elektroninių 
ryšių paslaugas tam, kad būtų įgyvendintas 
13a straipsnis. Dėl privalomų nurodymų 
turi būti viešai konsultuojamasi. Jie turi 
būti tinkami ir pagrįsti ekonomiškai ir 
techniškai, be to, turėtų įsigalioti per 
tinkamą laiką. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos taip pat leidžia 
telekomunikacijų ryšių operatoriams 
susigrąžinti bet kokias papildomas įmonės 
išlaidas, susijusias su privalomų nurodymų 
vykdymu.

Or. en

Pagrindimas

Privalomi nurodymai turėtų apibrėžti mažiausius leistinus saugos reikalavimus. Tuo tarpu 
operatoriams turėtų būti suteikta galimybė laisvai pasirinkti techninius ir praktinius jų 
įgyvendinimo būdus. Bendrovė „Telecom Italia“ mano, kad parengiant tinkamas saugos 
primones nacionalinės reguliavimo institucijos ir operatoriai turėtų glaudžiai 
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bendradarbiauti. 

Pakeitimas 543
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
įgaliojimą duoti privalomus nurodymus 
įmonėms, teikiančioms viešuosius ryšių 
tinklus arba viešai prieinamas elektroninių 
ryšių paslaugas tam, kad būtų įgyvendintas 
13a straipsnis. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
įgaliojimą duoti privalomus nurodymus 
įmonėms, teikiančioms viešuosius ryšių 
tinklus arba viešai prieinamas elektroninių 
ryšių paslaugas tam, kad būtų įgyvendintas 
13a straipsnis.Privalomi nurodymai turi 
būti tinkami ir pagrįsti ekonominiu ir 
techniniu požiūriu, be to, turėtų įsigalioti 
per tinkamą laiką.

Or. en

Pagrindimas

Reikia laikytis proporcingumo, tvarumo ir tinkamo laiko principų. 

Pakeitimas 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13b straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teiktų informaciją, reikalingą paslaugų 
ir tinklų saugumui įvertinti, įskaitant 

(a) teiktų informaciją, reikalingą paslaugų 
ir tinklų saugumui ir vientisumui įvertinti, 
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dokumentais pagrįstas saugumo politikos 
kryptis, ir 

įskaitant dokumentais pagrįstas saugumo 
politikos kryptis, ir

Or. es

Pagrindimas

Išlaidas turėtų padengti susijusios bendrovės.

Pakeitimas 545
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13b straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Privalomi nurodymai turėtų apibrėžti mažiausius leistinus saugos reikalavimus. Tuo tarpu 
operatoriams turėtų būti suteikta galimybė laisvai pasirinkti techninius ir praktinius jų 
įgyvendinimo būdus. Bendrovė „Telecom Italia“ mano, kad parengiant tinkamas saugos 
primones nacionalinės reguliavimo institucijos ir operatoriai turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti. 
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Pakeitimas 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13b straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) pareikalauti, kad susijusios įmonės 
savo lėšomis atliktų saugumo auditą ir 
pateiktų šio audito rezultatus nacionalinei 
reguliavimo institucijai.

Or. es

Pagrindimas

Išlaidas turėtų padengti susijusios įmonės. 

Pakeitimas 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
visus reikalingus įgaliojimus tirti 
nurodymų nesilaikymo atvejus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
visus reikalingus įgaliojimus tirti 
nurodymų nesilaikymo atvejus, taip pat 
atvejus, susijusius su poveikiu tinklų 
saugumui ir vientisumui.

Or. es
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Pagrindimas

Logiška 13a straipsnio 3 dalies reikalavimų išvada – įpareigojimas informuoti nacionalines 
reguliavimo institucijas apie bet kokį poveikį tinklų saugumui ir vientisumui. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų visus reikalingus įgaliojimus tirti šiuos atvejus. 

Pakeitimas 548
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
13b straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siūlomi priežiūros įgaliojimai (nacionalinių reguliavimo institucijų privalomi nurodymai, 
saugumo auditai ir gebėjimas reikalauti informacijos iš tinklo operatorių) – tai papildoma 
atitikties našta, kuri turėtų būti sumažinta, kad ilgainiui nekenktų naujų technologijų 
vystymui.

Pakeitimas 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto a punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
14 straipsnio 2 dalies 2 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 2 dalies antroje pastraipoje 
išbraukiamas antras sakinys.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Telekomo sektoriams tiek ex post, tiek ir ex ante atvejais vis dar sunku taikyti bendros 
dominuojančios padėties koncepciją. Vis dėlto šiuo metu ji gali būti ypač svarbus veiksnys 
rinkai konsoliduoti. Svarbu, kad atitinkamos gairės būtų tinkamai išaiškintos, o ne išbrauktos. 

Pakeitimas 550
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto a punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
14 straipsnio 2 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 2 dalies antroje pastraipoje 
išbraukiamas antras sakinys.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Didėjant telekomo sektorių konvergencijai, bendros dominuojančios padėties koncepcija gali 
tapti vis didesne problema. Svarbu, kad atitinkamos gairės būtų tinkamai išaiškintos, o ne 
išbrauktos.
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Pakeitimas 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 3 dalis išbraukta. (b) 3 dalis pakeičiama taip:

„Kai įmonė turi didelę įtaką tam tikroje 
rinkoje, gali būti laikoma, kad ji turi 
didelę įtaką rinkoje ir glaudžiai 
susijusioje rinkoje ir, jei tų dviejų rinkų 
ryšiai yra tokie, kad įtaka vienoje 
rinkoje daro poveikį jos įtakai kitoje 
rinkoje ir taip dar labiau sustiprėja 
įmonės įtaka rinkoje, susijusioje rinkoje 
gali būti numatyti būdai šiam poveikiui 
nustatyti arba pašalinti pagal [Prieigos 
direktyvos] 9, 10, 11 ir 13 straipsnių 
nuostatas ir, jei to nepakaktų, pagal 
[Piliečių teisių direktyvos] 17 straipsnio 
nuostatas.“

Or. en

Pagrindimas

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.
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Pakeitimas 552
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 3 dalis išbraukta (b) 3 dalis pakeičiama taip:

„Kai įmonė turi didelę įtaką tam tikroje 
rinkoje, gali būti laikoma, kad ji turi 
didelę įtaką rinkoje ir glaudžiai 
susijusioje rinkoje ir, jei tų dviejų rinkų 
ryšiai yra tokie, kad įtaka vienoje 
rinkoje daro poveikį jos įtakai kitoje 
rinkoje ir taip dar labiau sustiprėja 
įmonės įtaka rinkoje, susijusioje rinkoje 
gali būti numatyti būdai šiam poveikiui 
nustatyti arba pašalinti pagal [Prieigos 
direktyvos] 9, 10, 11 ir 13 straipsnių 
nuostatas ir, jei to nepakaktų, pagal 
[Piliečių teisių direktyvos] 17 straipsnio 
nuostatas.“

Or. en

Pagrindimas

Sprendžiant klausimus, susijusius su įmonės įtaka vienoje rinkoje, kuri daro poveikį jos įtakai 
kitoje rinkoje, ypač svarbūs įmonių vertikalios integracijos ir konvergencijos faktoriai. 
Komisija pasiūlė neišbraukti šios priemonės, o ją patobulinti ir išaiškinti, kad 
nediskriminavimo, skaidrumo, apskaitos atskyrimo principai, taip pat konkurenciją 
mažinančių susivienijimų draudimo reikalavimas gali būti panaudoti poveikio įvairioms 
rinkos problemoms spręsti. 
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Pakeitimas 553
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 3 dalis išbraukta (b) 3 dalis pakeičiama taip:
Apskaitos atskyrimas „Kai įmonė turi didelę įtaką tam tikroje 

rinkoje, gali būti laikoma, kad ji turi 
didelę įtaką rinkoje ir glaudžiai 
susijusioje rinkoje ir, jei tų dviejų rinkų 
ryšiai yra tokie, kad įtaka vienoje 
rinkoje daro poveikį jos įtakai kitoje 
rinkoje ir taip dar labiau sustiprėja 
įmonės įtaka rinkoje, susijusioje rinkoje 
gali būti numatyti būdai šiam poveikiui 
nustatyti arba pašalinti pagal [Prieigos 
direktyvos] 9, 10, 11 ir 13 straipsnių 
nuostatas ir, jei to nepakaktų, pagal 
[Piliečių teisių direktyvos] 17 straipsnio 
nuostatas.“

Or. en

Pagrindimas

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this. 
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Pakeitimas 554
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punkto ba punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
15 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Įterpiama 2a dalis:
„Ne vėliau kaip iki šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
skirtas gaires, apibrėžiančias jų 
įgaliojimus priimant sprendimus dėl 
įpareigojimų didelę įtaka rinkoje 
turinčioms įmonėms įvedimo, dalinio 
pakeitimo arba panaikinimo.“

Or. en

Pagrindimas

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.
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Pakeitimas 555
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punkto d punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
15 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą, kuriame 
nustatomos tarpvalstybinės rinkos, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 7 straipsnį. 

4. Pasikonsultavusi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir atsižvelgusi į 
BERT nuomonę, Komisija 22 straipsnio 3 
dalyje nurodyta tvarka gali priimti 
sprendimą, nustatantį tarpnacionalines 
rinkas. 

Or. en

Pakeitimas 556
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punkto d punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
15 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą, kuriame 
nustatomos tarpvalstybinės rinkos, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 7 straipsnį. 

4. Prieš priimdama sprendimą, kuriame 
nustatomos tarpvalstybinės rinkos, 
Komisija konsultuojasi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis.

Or. en
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Pakeitimas 557
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punkto d punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
15 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą, kuriame 
nustatomos tarpvalstybinės rinkos, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 7 straipsnį. 

4. Prieš priimdama sprendimą, kuriame 
nustatomos tarpvalstybinės rinkos, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į nacionalinių 
reguliavimo institucijų ir Institucijos 
nuomones, pateiktas pagal Reglamento [... 
.../EB] 7 straipsnį. 

Or. ro

Pagrindimas

Į procesą reikia įtraukti ir nacionalines reguliavimo institucijas.

Pakeitimas 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punkto d punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
15 straipsnio 4 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą, kuriame 
nustatomos tarpvalstybinės rinkos, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 7 straipsnį. 

4. Prieš priimdama sprendimą, kuriame 
nustatomos tarpvalstybinės rinkos, 
Komisija konsultuojasi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir atidžiai 
atsižvelgia į BERT nuomonę, pateiktą 
pagal Reglamento [... .../EB] 7 straipsnį.

Or. es
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Pagrindimas

Nors Komisija vaidina ypač svarbų vaidmenį sprendžiant tarpvalstybinio lygmens klausimus, 
nevertėtų užmiršti atitinkamų nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmens, nes jos turi 
puikias prielaidas padėti Komisijai apibrėžti šias rinkas. Be to, skubos procedūra neturėtų 
būti taikoma tarpinėms rinkos kūrimo priemonėms parengti.

Pakeitimas 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punkto d punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
15 straipsnio 4 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
22 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą. 

Sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
22 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. es

Pagrindimas

Nors Komisija vaidina ypač svarbų vaidmenį sprendžiant tarpvalstybinio lygmens klausimus, 
nevertėtų užmiršti atitinkamų nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmens, nes jos turi 
puikias prielaidas padėti Komisijai apibrėžti šias rinkas. Be to, skubos procedūra neturėtų 
būti taikoma tarpinėms rinkos kūrimo priemonėms parengti. 
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Pakeitimas 560
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punkto d punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
15 straipsnio 4 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
22 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

Sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
22 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Nėra reikalo taikyti skubos procedūrą šios rūšies priemonėms priimti.

Pakeitimas 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto a punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka rekomendacijoje išvardytų 
atitinkamų rinkų tyrimą, atidžiai 
atsižvelgdamos į gaires. Valstybės narės 
užtikrina, kad šis tyrimas atitinkamais 
atvejais būtų atliekamas kartu su 
nacionalinėmis konkurencijos 
institucijomis.

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka rekomendacijoje išvardytų 
atitinkamų rinkų tyrimą ir atidžiai 
atsižvelgia į gaires. Valstybės narės 
užtikrina, kad šis tyrimas atitinkamais 
atvejais būtų atliekamas kartu su 
nacionalinėmis konkurencijos 
institucijomis. 
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Or. es

Pagrindimas

Siekiama išvengti įspūdžio, kad nacionalinės reguliavimo institucijos atlieka visų 
rekomendacijoje išvardytų rinkų tyrimą. Rekomendacijoje pateiktos tik atitinkamos gairės ir 
apibrėžimai.

Pakeitimas 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto aa punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 4 dalis keičiama taip:
„4. Jei nacionalinė reguliavimo 
institucija nustato, kad atitinkamoje 
rinkoje nėra veiksmingos konkurencijos, 
(išskyrus naujų ir besivystančių rinkų 
atveju) ji pagal 14 straipsnį nustato 
įmones, turinčias didelę įtaką toje 
rinkoje, ir joms nustato atitinkamus 
specifinius šio straipsnio 2 dalyje 
minėtus reglamentuojančio pobūdžio 
įpareigojimus, o jeigu jie jau nustatyti, 
juos palieka ar iš dalies pakeičia, 
atsižvelgdama į atitinkamų geografinių 
rinkų aprėptį ir, jei reikia, panaikina 
nuostatą dėl pereinamojo laikotarpio, 
susijusią su šių rinkų reguliavimo
sumažinimo procesu.
Apibrėždama šiuos įpareigojimus
nacionalinė reguliavimo institucija 
atsižvelgia į siekį skatinti veiksmingas 
investicijas į infrastruktūrą ir konkurentų
teikiamų paslaugų konkurenciją, nes 
investicijų į naują konkurencingą 
infrastruktūrą skatinimas – tvarios tinklų 
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ir paslaugų konkurencijos (ilguoju 
laikotarpiu) prielaida. Tai leis, kai ateis 
laikas, „sušvelninti“ nuostatą dėl 
pereinamojo laikotarpio tuo pat metu 
išlaikant ex ante reguliavimo nuostatas, 
kurios bet kuriuo atveju bus taikomos 
infrastruktūrai, sukurtai įmonių, kurioms 
suteiktos specialios arba išimtinės teisės ir 
kurios vis dar gauna naudos iš šios 
infrastruktūros.“

Or. es

Pagrindimas

Nuoroda į 27 konstatuojamąją dalį, kurioje apibrėžta, kad naujoms ir besivystančioms 
rinkoms neturėtų būti taikomos netinkamos nuostatos. 

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų parengti priemones, skirtas veiksmingoms 
investicijoms į infrastruktūrą, kaip apibrėžta 8 straipsnio 2 dalies c punkte, skatinti. 

Be to, į tekstą įtraukta nuoroda, pateikta Rekomendacijos dėl atitinkamų rinkų aiškinamojoje 
dalyje, kurioje kalbama apie investicijų į naują konkurencingą infrastruktūrą skatinimą –
tvarios tinklų ir paslaugų konkurencijos (ilguoju laikotarpiu) prielaidą.

Pakeitimas 563
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto aa punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa)  3 dalis keičiama taip:
„3. Jei nacionalinė reguliavimo 
institucija, remdamasi trimis 
Rekomendacijoje apibrėžtais tyrimo 
kriterijais, padaro išvadą, kad rinkai 
nerekomenduojama taikyti ex-ante 
reguliavimo arba jai rekomenduojama 
taikyti ex-ante reguliavimą, bet 
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konkurencija rinkoje yra veiksminga, ji 
neskiria ir nepalieka galioti jokių šio 
straipsnio 2 dalyje minėtų specifinių 
įpareigojimų. Tais atvejais, kai 
įpareigojimai konkretiems sektoriams 
jau paskirti, nacionalinė reguliavimo 
institucija atitinkamos rinkos įmonėms 
tokius įpareigojimus panaikina. Apie 
tokį panaikinimą šalims, kurioms jis turi 
įtakos, pranešama iš anksto.“

Or. en

Pagrindimas

Komisijos rekomendacijos dėl atitinkamų rinkų antroje redakcijoje kalbama apie tris tyrimo 
kriterijus, pagal kuriuos daugiausia dėmesio skiriama bendrai rinkos struktūrai ir jos 
ypatybėms, kad būtų galima išaiškinti rinkas, kuriose nuolat kartojasi rinkos veiklos 
nepakankamumo atvejai. Juos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų nuodugniau 
išnagrinėti nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 564
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 5 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 15 straipsnio 4 dalyje minimame 
sprendime minėtų tarpvalstybinių rinkų 
atveju, Komisija paprašo Institucijos 
atlikti rinkos tyrimą atidžiai atsižvelgiant į 
gaires, ir pateikti nuomonę, ar pradėti 
taikyti, palikti galioti, keisti ar panaikinti 
šio straipsnio 2 dalyje minėtus 
reglamentuojančio pobūdžio 
įpareigojimus.

5. Siekdamos nustatyti, ar konkurencija 
didmeninės prekybos rinkoje veiksminga, 
nacionalinės reguliavimo institucijos
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 įtaką rinkoje 
mažmeniniu lygiu.
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Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos, priimdamos 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 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 5 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 15 straipsnio 4 dalyje minimame 
sprendime minėtų tarpvalstybinių rinkų 
atveju, Komisija paprašo Institucijos atlikti 
rinkos tyrimą atidžiai atsižvelgiant į gaires, 
ir pateikti nuomonę, ar pradėti taikyti, 
palikti galioti, keisti ar panaikinti šio 
straipsnio 2 dalyje minėtus 
reglamentuojančio pobūdžio įpareigojimus. 

5. 15 straipsnio 4 dalyje minimame 
sprendime minėtų tarpvalstybinių rinkų 
atveju, Komisija paprašo BERT, 
pasikonsultavus su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis, atlikti rinkos 
tyrimą atidžiai atsižvelgiant į gaires, ir 
pateikti nuomonę, ar pradėti taikyti, palikti 
galioti, keisti ar panaikinti šio straipsnio 2 
dalyje minėtus reglamentuojančio 
pobūdžio įpareigojimus. 

Or. es

Pagrindimas

Tarpnacionalinių rinkų atveju reikia, kad savo nuomonę pateiktų ir nacionalinės reguliavimo 
institucijos, kurios sprendžia, ar pradėti taikyti, palikti galioti, keisti ar panaikinti atitinkamus 
įpareigojimus. 
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Pakeitimas 566
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 5 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, Komisija gali priimti 
sprendimą, kuriame nustato, kad viena ar 
daugiau įmonių turi didelę įtaką toje 
rinkoje, ir kuriuo nustato vieną ar 
daugiau specifinių įpareigojimų pagal 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 9–13a straipsnius ir Direktyvos 
2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų 
direktyva) 17 straipsnį. Priimdama tokį 
sprendimą Komisija siekia 8 straipsnyje 
išdėstytų politikos tikslų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos, priimdamos 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 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 5 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atidžiai atsižvelgdama į Institucijos Nacionalinės reguliavimo institucijos 
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nuomonę, Komisija gali priimti 
sprendimą, kuriame nustato, kad viena ar 
daugiau įmonių turi didelę įtaką toje 
rinkoje, ir kuriuo nustato vieną ar 
daugiau specifinių įpareigojimų pagal 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 9–13a straipsnius ir Direktyvos 
2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų 
direktyva) 17 straipsnį. Priimdama tokį 
sprendimą Komisija siekia 8 straipsnyje 
išdėstytų politikos tikslų.

kartu sprendžia, ar pradėti taikyti, palikti 
galioti, keisti ar panaikinti šio straipsnio 2 
dalyje minėtus įpareigojimus. 

Or. es

Pagrindimas

Tarpnacionalinių rinkų atveju reikia, kad savo nuomonę pateiktų ir nacionalinės reguliavimo 
institucijos, kurios sprendžia, ar pradėti taikyti, palikti galioti, keisti ar panaikinti atitinkamus 
įpareigojimus.

Pakeitimas 568
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 5 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, Komisija gali priimti 
sprendimą, kuriame nustato, kad viena ar 
daugiau įmonių turi didelę įtaką toje 
rinkoje, ir kuriuo nustato vieną ar daugiau 
specifinių įpareigojimų pagal Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 9–13a 
straipsnius ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį. Priimdama tokį sprendimą 
Komisija siekia 8 straipsnyje išdėstytų 
politikos tikslų. 

Atidžiai atsižvelgdama į atsižvelgia į 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir
Institucijos nuomones, Komisija gali 
priimti sprendimą, kuriame nustato, kad 
viena ar daugiau įmonių turi didelę įtaką 
toje rinkoje, ir kuriuo nustato vieną ar 
daugiau specifinių įpareigojimų pagal 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 9–13a straipsnius ir 
Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyva) 17 straipsnį. 
Priimdama tokį sprendimą Komisija 
siekia 8 straipsnyje išdėstytų politikos 
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tikslų. 

Or. ro

Pagrindimas

Institucija turi turėti galimybę apibrėžti rinkos stebėsenos procedūras. Tai turi būti atliekama 
kartu su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

Pakeitimas 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) per dvejus metus nuo ankstesnio 
pranešimo apie planuojamą priemonę, 
susijusią su ta rinka, 

(a) per trejus metus nuo ankstesnio 
priemonės, susijusios su ta rinka, 
įsigaliojimo arba greičiau, jei ypač pakito 
rinkos sąlygos, arba taip savo nuomonėje 
rekomenduoja BERT arba Komisija, 
remdamiesi [Pagrindų direktyvos] 7a 
straipsnio nuostatomis,

Or. en

Pagrindimas

Dvejų metų laikotarpis, skirtas pasiūlymo pakartotiniam svarstymui, per trumpas. Pasiūlymas 
turėtų galioti trejus metus nuo dienos, kai jis pradėtas taikyti valstybėse narėse (ne nuo 
atitinkamo pranešimo paskelbimo dienos). Vis dėlto staigaus rinkos augimo tarpsniais 
pasiūlymą reikėtų svarstyti dažniau. Dėl to pateikta išlyga. 
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Pakeitimas 570
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) per dvejus metus nuo ankstesnio 
pranešimo apie planuojamą priemonę, 
susijusią su ta rinka, 

(a) per trejus metus nuo ankstesnio 
priemonės, susijusios su ta rinka, 
įsigaliojimo arba iki bet kurio toje 
priemonėje apibrėžto įpareigojimo 
galiojimo pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri 
data yra vėlesnė,

Or. en

Pagrindimas

Dvejų metų laikotarpis, skirtas pasiūlymo pakartotiniam svarstymui, per trumpas. Pasiūlymas 
turėtų galioti trejus metus nuo dienos, kai jis pradėtas taikyti valstybėse narėse (ne nuo 
atitinkamo pranešimo paskelbimo dienos). Vis dėlto staigaus rinkos augimo tarpsniais 
pasiūlymą reikėtų svarstyti dažniau.

Pakeitimas 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) per dvejus metus nuo ankstesnio 
pranešimo apie planuojamą priemonę, 
susijusią su ta rinka, 

(a) daugiausia per trejus metus nuo 
priemonių, susijusių su ta rinka, priėmimo, 

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama numatyti tinkamesnius terminus, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
pakankamai lanksčiai ir greitai surengti atitinkamą svarstymą.

Pakeitimas 572
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) per dvejus metus nuo ankstesnio 
pranešimo apie planuojamą priemonę, 
susijusią su ta rinka, 

(a) per dvejus metus nuo ankstesnio 
pranešimo apie planuojamą priemonę, 
susijusią su ta rinka, ir skirtą ankstesnėje 
rekomendacijoje ir galiojančioje 
rekomendacijoje apibrėžtoms rinkoms,

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti nuostatas dėl terminų, skirtų teisės aktams valstybėse narėse parengti, t.y. 
siekiama, kad būtų numatytos standartinės datos, iki kurių turėtų būti priimti galutiniai 
sprendimai (t.y. datos, nuo kurių įsigalioja iš dalies pakeisti atitinkami teisės aktai). 

Pakeitimas 573
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) per dvejus metus nuo ankstesnio 
pranešimo apie planuojamą priemonę, 

(a) per dvejus metus nuo ankstesnio 
pranešimo apie planuojamą priemonę, 
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susijusią su ta rinka, susijusią su ta rinka, ir skirtą ankstesnėje 
rekomendacijoje ir galiojančioje 
rekomendacijoje apibrėžtoms rinkoms,

Or. en

Pagrindimas

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Pakeitimas 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tų rinkų, apie kurias anksčiau nebuvo 
pranešta Komisijai, per vienerius metus po 
persvarstytos rekomendacijos dėl 
atitinkamų rinkų priėmimo, arba

(b) tų rinkų, apie kurias anksčiau nebuvo 
pranešta Komisijai, daugiausia per dvejus 
metus po persvarstytos rekomendacijos dėl 
atitinkamų rinkų priėmimo, arba

Or. es

Pagrindimas

Siekiama numatyti tinkamesnius terminus, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
pakankamai lanksčiai ir greitai surengti atitinkamą svarstymą.
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Pakeitimas 575
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 6 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) per šešis mėnesius nuo iš dalies 
pakeistos rekomendacijos dėl atitinkamų 
rinkų priėmimo nacionalinė reguliavimo 
institucija pateikia pranešimą apie rinkų, 
neįtrauktų į šią rekomendaciją, įvertinimą 
pagal tris tyrimo kriterijus. Teigiamai 
pagal šiuos kriterijus įvertintoms rinkoms 
per kitus tris mėnesius atliekamas SMP 
įvertinimas, kad būtų galima nuspręsti, ar 
pradėti taikyti, palikti galioti, keisti ar 
panaikinti galiojančius įpareigojimus, 
arba

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti nuostatas dėl terminų, skirtų teisės aktams valstybėse narėse parengti, t.y. 
siekiama, kad būtų numatytos standartinės datos, iki kurių turėtų būti priimti galutiniai 
sprendimai (t.y. datos, nuo kurių įsigalioja iš dalies pakeisti atitinkami teisės aktai).

Pakeitimas 576
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 6 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) per šešis mėnesius nuo iš dalies 
pakeistos rekomendacijos dėl atitinkamų 
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rinkų priėmimo nacionalinė reguliavimo 
institucija pateikia pranešimą apie rinkų, 
neįtrauktų į šią rekomendaciją, įvertinimą 
pagal tris tyrimo kriterijus. Teigiamai 
pagal šiuos kriterijus įvertintoms rinkoms 
per kitus tris mėnesius atliekamas SMP 
įvertinimas, kad būtų galima nuspręsti, ar 
pradėti taikyti, palikti galioti, keisti ar 
panaikinti galiojančius įpareigojimus, 
arba 

Or. en

Pagrindimas

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Pakeitimas 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) naujų valstybių narių, kurios įstojo į 
Sąjungą, per vienerius metus po įstojimo. 

(c) naujų valstybių narių, kurios įstojo į 
Sąjungą, daugiausia per dvejus metus po 
įstojimo.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama numatyti tinkamesnius terminus, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
pakankamai lanksčiai ir greitai surengti atitinkamą svarstymą.

Pakeitimas 578
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto c punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu nacionalinė reguliavimo 
institucija nepabaigia rekomendacijoje 
nurodytos atitinkamos rinkos tyrimo per 
16 straipsnio 6 dalyje nustatytą terminą, 
Komisija gali prašyti Institucijos pateikti 
nuomonę, įskaitant įgyvendinimo 
priemones, specifinės rinkos tyrimą ir 
taikytinus konkrečius įpareigojimus. 
Institucija surengia viešąsias 
konsultacijas apie atitinkamą planuojamą 
priemonę.
Atidžiai atsižvelgdama į pagal Reglamento 
[.../EB] 6 straipsnį pateiktą Institucijos 
nuomonę, Komisija gali priimti 
sprendimą, kuriame reikalaujama, kad 
nacionalinė reguliavimo institucija 
nustatytų, kad tam tikros įmonės turi 
didelę įtaką rinkoje ir joms nustatytų 
specifinius įpareigojimus pagal 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 8, 9–13a straipsnius ir 
Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyva) 17 straipsnį. 
Priimdama tokį sprendimą, Komisija 
siekia tų pačių politikos tikslų, kurie yra 
keliami nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir išdėstyti 8 straipsnyje.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto c punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu nacionalinė reguliavimo 
institucija nepabaigia rekomendacijoje 
nurodytos atitinkamos rinkos tyrimo per 
16 straipsnio 6 dalyje nustatytą terminą, 
Komisija gali prašyti Institucijos pateikti 
nuomonę, įskaitant įgyvendinimo 
priemones, specifinės rinkos tyrimą ir 
taikytinus konkrečius įpareigojimus. 
Institucija surengia viešąsias 
konsultacijas apie atitinkamą planuojamą 
priemonę.

Išbraukta.

Atidžiai atsižvelgdama į pagal Reglamento 
[.../EB] 6 straipsnį pateiktą Institucijos 
nuomonę, Komisija gali priimti 
sprendimą, kuriame reikalaujama, kad 
nacionalinė reguliavimo institucija 
nustatytų, kad tam tikros įmonės turi 
didelę įtaką rinkoje ir joms nustatytų 
specifinius įpareigojimus pagal 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 8, 9–13a straipsnius ir 
Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyva) 17 straipsnį. 
Priimdama tokį sprendimą, Komisija 
siekia tų pačių politikos tikslų, kurie yra 
keliami nacionalinėms reguliavimo 
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institucijoms ir išdėstyti 8 straipsnyje.

Or. es

Pagrindimas

Bendrijos teisės sistema jau numato tinkamų priemonių, skirtų atvejams, kai valstybės narės 
nesilaiko savo įsipareigojimų. Komisija šiuo atveju turi teisę pradėti pažeidimo procedūrą. 
Jei Komisija perimtų valstybių narių įsipareigojimus, būtų pažeistas subsidiarumo principas. 

Pakeitimas 580
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto c punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 7 dalies 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atidžiai atsižvelgdama į pagal Reglamento 
[.../EB] 6 straipsnį pateiktą Institucijos 
nuomonę, Komisija gali priimti 
sprendimą, kuriame reikalaujama, kad 
nacionalinė reguliavimo institucija 
nustatytų, kad tam tikros įmonės turi 
didelę įtaką rinkoje ir joms nustatytų 
specifinius įpareigojimus pagal 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 8, 9–13a straipsnius ir 
Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyva) 17 straipsnį. 
Priimdama tokį sprendimą, Komisija 
siekia tų pačių politikos tikslų, kurie yra 
keliami nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir išdėstyti 8 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų būti įpareigotos rinkos analizę atlikti per tam 
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tikrą laikotarpį. Jei nacionalinės reguliavimo institucijos neatlieka arba neturi galimybės 
atlikti šią analizę, tuomet savo nuomonę turėtų pateikti BERT. Vis dėlto Komisijos veto 
teisinio gynimo priemonėms nėra priimtina.

Pakeitimas 581
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto ca punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Įterpiama ši dalis:
„7a. Nepaisydamos 6 dalyje apibrėžtos 
nuostatos dėl reguliaraus pakartotinio 
svarstymo, nacionalinės reguliavimo 
institucijos gali parengti sprendimus dėl 
teisinio gynimo priemonių ilgesniam nei 
dvejų metų laikotarpiui, jei reikia
užtikrinti ilgo laikotarpio teisinį 
apibrėžtumą investuotojams į naujos 
kartos tinklus.“

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turi turėti galimybę parengti sprendimus dėl teisinio 
gynimo priemonių ilgesniam nei dvejų metų laikotarpiui, nurodytam teisės aktuose, jei reikia 
užtikrinti ilgo laikotarpio teisinį apibrėžtumą investuotojams į naujos kartos ir (arba) 
alternatyvius tinklus. Naujos kartos tinklų kūrimas susijęs su didele rizika. Siekiant skatinti 
investicijas į naujos kartos tinklus, reikalingi ilgalaikiai planai.
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Pakeitimas 582
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto ca punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
16 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) 16 straipsnyje įterpiama ši dalis: 
„7a. Nepaisydamos 6 dalyje apibrėžtos 
nuostatos dėl reguliaraus pakartotinio 
svarstymo, nacionalinės reguliavimo 
institucijos gali parengti sprendimus dėl 
teisinio gynimo priemonių ilgesniam nei 
dvejų metų laikotarpiui, jei reikia
užtikrinti ilgo laikotarpio teisinį 
apibrėžtumą investuotojams į naujos 
kartos tinklus.“

Or. de

Pagrindimas

Naujos kartos tinklų kūrimas susijęs su didele investuotojų rizika. Siekiant skatinti investicijas 
į naujos kartos tinklus, reikalingi ilgalaikiai planai. Dėl to Pagrindų direktyvoje turėtų būti 
numatytas ilgesnis priemonių galiojimo laikotarpis.

Pakeitimas 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto aa punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
17 straipsnio 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 2 dalies 3 papunktis pakeičiamas 
taip: 
„Jei tokių standartų ir (arba) 
specifikacijų nėra, valstybės narės 
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skatina įgyvendinti Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos (ITU), 
Europos pašto ir telekomunikacijų 
konferencijos (CEPT), Tarptautinės 
standartizacijos organizacijos (ISO) 
arba Tarptautinės elektrotechnikos 
komisijos (IEC) priimtus tarptautinius 
standartus ir rekomendacijas.“ 

Or. en

Pagrindimas

Kad spektro valdymas būtų veiksmingas, jis turi būti derinamas su platesnio masto 
tarptautinio suderinimo darbais, kuriuos atlieka CEPT, rengdama spektro valdymo Europoje 
standartus. Į tai turėtų būti atsižvelgta ypač tuomet, kai nėra ETSI standartų. 

Pakeitimas 584
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Nėra reikalo naujame teisės akte suteikti Europos Komisijai papildomų įgaliojimų. 
Tinkamesnių priemonių, susijusių su investicijomis į tinklą ir prieiga prie jo, galima imtis 
nacionaliniu lygmeniu. Dėl įgyvendinimo nuostatų gali padidėti pramonei tenkanti išlaidų 
našta. Šiuo atveju reikėtų pradėti naują teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 585
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.
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Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Pakeitimas 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es
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Pagrindimas

Tinkamas rinkų vystymasis galiojant dabartiniams teisės aktams nėra pagrindas Komisijos 
arba nacionalinių reguliavimo institucijų ex-ante intervencijos galioms stiprinti. Jas reikėtų 
mažinti.

Pakeitimas 587
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal 1 dalį Komisija pateikia 
rekomendaciją, ji laikosi 22 straipsnio 2 
dalyje nurodytos procedūros.
Valstybės narės užtikrina, kad atlikdamos 
užduotis nacionalinės reguliavimo 
institucijos atidžiai atsižvelgtų į šias 
rekomendacijas. Jei nacionalinė 
reguliavimo institucija nusprendžia 
rekomendacijų nesilaikyti, ji apie tai 
praneša Komisijai pagrįsdama savo 
poziciją.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nėra reikalo naujame teisės akte suteikti Europos Komisijai papildomų įgaliojimų. 
Tinkamesnių priemonių, susijusių su investicijomis į tinklą ir prieiga prie jo, galima imtis 
nacionaliniu lygmeniu. Dėl įgyvendinimo nuostatų gali padidėti pramonei tenkanti išlaidų 
našta. Šiuo atveju reikėtų pradėti naują teisėkūros procedūrą.
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Pakeitimas 588
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje minėtas sprendimas, kuriuo 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimamas taikant 22 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Pakeitimas 589
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje minėtas sprendimas, kuriuo 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimamas taikant 22 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nėra reikalo naujame teisės akte suteikti Europos Komisijai papildomų įgaliojimų. 
Tinkamesnių priemonių, susijusių su investicijomis į tinklą ir prieiga prie jo, galima imtis 
nacionaliniu lygmeniu. Dėl įgyvendinimo nuostatų gali padidėti pramonei tenkanti išlaidų 
našta. Šiuo atveju reikėtų pradėti naują teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje minėtas sprendimas, kuriuo 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimamas taikant 22 straipsnio 3 dalyje 

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

Or. es

Pagrindimas

Siekiant suderinamumo panaikinta nuostata dėl sprendimų priėmimo. 

Pakeitimas 591
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 1 dalį priimtos priemonės gali 
apimti suderinto arba koordinuoto 
metodo, kuris taikomas sprendžiant toliau 
išvardytus klausimus, nustatymas:

Išbraukta.

(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą naujoms 
paslaugoms, taikymas;
(b) numeracijos, pavadinimų ir 
adresavimo klausimai, įskaitant numerių 
intervalus, numerių ir identifikatorių 
perkėlimą, numerių ir adresų 
transliavimo sistemas ir prieigą prie 112 
skubios pagalbos iškvietimo tarnybų;
(c) su vartotojais susiję klausimai, 
įskaitant sąlygų neįgaliems galutiniams 
paslaugų gavėjams sudarymą naudotis 
elektroninių ryšių paslaugomis ir įranga;
(d) reguliavimo apskaita. 
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Or. en

Pagrindimas

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Pakeitimas 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 1 dalį priimtos priemonės gali 
apimti suderinto arba koordinuoto 
metodo, kuris taikomas sprendžiant toliau 
išvardytus klausimus, nustatymas:

Išbraukta.

(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą naujoms 
paslaugoms, taikymas;
(b) numeracijos, pavadinimų ir 
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adresavimo klausimai, įskaitant numerių 
intervalus, numerių ir identifikatorių 
perkėlimą, numerių ir adresų 
transliavimo sistemas ir prieigą prie 112 
skubios pagalbos iškvietimo tarnybų;
(c) su vartotojais susiję klausimai, 
įskaitant sąlygų neįgaliems galutiniams 
paslaugų gavėjams sudarymą naudotis 
elektroninių ryšių paslaugomis ir įranga;
(d) reguliavimo apskaita. 

Or. es

Pagrindimas

Šios dalies tekstas („priemonės gali apimti“) neturi praktinės reikšmės, nes jame nepateiktas 
išsamus priemonių sąrašas. Kita vertus, išvardytų pavyzdžių pagrindu gali būti siekiama be 
Komisijos žinios priimti atitinkamas derinimo priemones. 

Pakeitimas 593
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 1 dalį priimtos priemonės gali 
apimti suderinto arba koordinuoto 
metodo, kuris taikomas sprendžiant toliau 
išvardytus klausimus, nustatymas:

Išbraukta.

(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą naujoms 
paslaugoms, taikymas;
(b) numeracijos, pavadinimų ir 
adresavimo klausimai, įskaitant numerių 
intervalus, numerių ir identifikatorių 
perkėlimą, numerių ir adresų 
transliavimo sistemas ir prieigą prie 112 
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skubios pagalbos iškvietimo tarnybų;
(c) su vartotojais susiję klausimai, 
įskaitant sąlygų neįgaliems galutiniams 
paslaugų gavėjams sudarymą naudotis 
elektroninių ryšių paslaugomis ir įranga;
(d) reguliavimo apskaita. 

Or. de

Pagrindimas

Nėra reikalo naujame teisės akte suteikti Europos Komisijai papildomų įgaliojimų. 
Tinkamesnių priemonių, susijusių su investicijomis į tinklą ir prieiga prie jo, galima imtis 
nacionaliniu lygmeniu. Komisijos pasiūlyme dėl COM(2007)699 nurodyta institucija 
nereikalinga. 

Pakeitimas 594
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą naujoms 
paslaugoms, taikymas;

(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą naujoms 
paslaugoms ir naujiems tinklams, 
taikymas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama apibrėžti, kad dabartinė reguliavimo aplinka būtų pritaikyta naujiems investicijų 
iššūkiams Europoje, susijusiems su naujos kartos tinklų vystymu. Teisės aktų nuostatos turi 
sudaryti sąlygas rinkos dalyviams investuoti į 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 595
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą naujoms
paslaugoms, taikymas;

(a) nuoseklus taikymas reguliavimo 
metodų, įskaitant reguliavimo taikymą 
paslaugoms, susijusioms su bendra rinka, 
pvz., tartautinėms verslo paslaugoms; 

Or. en

Pagrindimas

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti tam, kad būtų suderintos tartautinių telekomunikacijų ryšių 
paslaugų teikimo sąlygos, nes tai turi tiesioginę įtaką bendros rinkos kūrimui.

Pakeitimas 596
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą naujoms 
paslaugoms, taikymas;

(a) nuoseklus taikymas reguliavimo 
metodų, įskaitant reguliavimo taikymą 
naujoms paslaugoms, įskaitant pasaulines 
telekomunikacijų paslaugas, taip pat 
įvairių subnacionalinio lygmens rinkų, 
susidariusių dėl skirtingų nkonkurencijos 
sąlygų, apibūdinimas;

Or. en
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Pagrindimas

Pasaulinės telekomunikacijų paslaugos (PTS), teikiamos tarptautinėms bendrovėms, 
turinčioms filialų daugelyje Europos šalių, yra viena iš tų sričių, kuriose Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai užtikrinti suderintą reguliavimą ES lygmeniu.

Pakeitimas 597
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuoseklus reguliavimo metodų, įskaitant 
reguliavimo taikymą naujoms paslaugoms, 
taikymas;

(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą visoje 
Europoje teikiamoms paslaugoms, 
tokioms kaip pasaulinės telekomunikacijų 
paslaugos, ir naujoms paslaugoms, 
taikymas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 598
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuoseklus reguliavimo metodų, įskaitant 
reguliavimo taikymą naujoms paslaugoms, 
taikymas;

(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą visoje 
Europoje teikiamoms paslaugoms, 
tokioms kaip pasaulinės telekomunikacijų 
paslaugos, ir naujoms paslaugoms, 
taikymas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuoseklus reguliavimo metodų, įskaitant 
reguliavimo taikymą naujoms paslaugoms, 
taikymas;

(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą visoje 
Europoje teikiamoms paslaugoms, 
tokioms kaip pasaulinės telekomunikacijų 
paslaugos, ir naujoms paslaugoms, 
taikymas;

Or. en

Pagrindimas

Pasaulinės telekomunikacijų paslaugos (PTS), teikiamos tarptautinėms bendrovėms, 
turinčioms filialų daugelyje Europos šalių, yra viena iš tų sričių, kuriose Komisijai turėtų būti 
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suteikti įgaliojimai užtikrinti suderintą reguliavimą ES lygmeniu.

Pakeitimas 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuoseklus reguliavimo metodų, įskaitant 
reguliavimo taikymą naujoms paslaugoms, 
taikymas;

(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą visoje 
Europoje teikiamoms paslaugoms, 
tokioms kaip pasaulinės telekomunikacijų 
paslaugos, ir naujoms paslaugoms, 
taikymas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 601
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.



PE407.632v01-00 110/111 AM\725139LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. en

Pagrindimas

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Pakeitimas 602
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Nėra reikalo naujame teisės akte suteikti Europos Komisijai papildomų įgaliojimų. 
Tinkamesnių priemonių, susijusių su investicijomis į tinklą ir prieiga prie jo, galima imtis 
nacionaliniu lygmeniu. Komisijos pasiūlyme dėl COM(2007)699 nurodyta institucija 
nereikalinga.
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