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Pakeitimas 603
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2002/21/EB
21 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ginčą atitinkamoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gali pateikti bet 
kuri šalis. Kompetentingos nacionalinės 
reguliavimo institucijos koordinuoja savo 
pastangas ginčą išspręsti pagal 8 
straipsnyje išdėstytus tikslus.

2. Ginčą atitinkamoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gali pateikti bet 
kuri šalis. Kompetentingos nacionalinės 
reguliavimo institucijos koordinuoja savo 
pastangas ginčą išspręsti ETRI viduje
pagal 8 straipsnyje išdėstytus tikslus. Bet 
kokie įpareigojimai, kuriuos įmonei taiko 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
sprendžiant ginčus atitinka šios direktyvos 
ir specifinių direktyvų nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatomas ETRI vaidmuo sprendžiant tarptautinius ginčus.

Pakeitimas 604
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 24a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
25 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) 25 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„1a. Iki 2014 m. sausio mėnesio Komisija 
įvertina, ar reikia išplėsti šios direktyvos, 
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Prieigos direktyvos 8-13a straipsnių ir 
Visuotinių paslaugų direktyvos 17 
straipsnio nuostatų dėl specifinio 
sektoriaus ex-ante reguliavimo trukmę.
Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į 
elektroninių ryšių infrastruktūros ir 
paslaugų konkurencijos plėtrą. Jei 
reikalingas išskirtinis sektoriaus 
reguliavimas ex-ante, Komisija apsiriboja 
šio reguliavimo taikymu rinkose, kuriose 
jis reikalingas, ir jis panaikinamas 
valstybėse narėse ir subnacionalinėse 
rinkose, kuriose infrastruktūros 
konkurencija dar neįmanoma.. Komisija 
siūlo esamos reguliavimo sistemos 
pakeitimus Tarybai ir Europos 
Parlamentui, siekdama reformuoti 
reguliavimo sistemą.“

Or. en

Pagrindimas

2014 m. sausio mėn. porai metų bus nustatyta nauja reguliavimo sistema siekiant stebėti ir 
nagrinėti jos įtaką. Remiantis šia analize laipsniškas specifinio sektoriaus ex-ante
reguliavimo atsisakymas nebus galimas tose valstybėse narėse ir nacionalinėse rinkose, kur 
infrastruktūros konkurencija dar neįmanoma.

Pakeitimas 605
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 24a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
25 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) 25 straipsnis papildomas šiuo 1a 
straipsniu:
„1a. Komisija įvertina ar reikia, 
atsižvelgiant į rinkos ir konkurencijos 
plėtrą, ir jei reikia, kokiu mastu pratęsti 
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šios direktyvos ir direktyvos 2002/19/EB 
(Prieigos direktyvos) specifinių sektoriaus 
kainų ir prieigos reguliavimo nuostatų 
taikymo trukmę, nustatytą atitinkamai 
šios direktyvos ir direktyvos 2002/19/EB 
29a ir 19a straipsniuose arba ją iš dalies 
pakeisti. Jei Komisija nustato, kad tai yra 
būtina, ji teikia atitinkamą pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai.“

Or. de

Pagrindimas

Reguliavimas iš pradžių buvo numatytas kaip laikina priemonė. Jo turėtų būti atsisakoma, kai 
tik rinkose atsiranda pagrįsta konkurencija. Reguliavimo priemonės nuolat plėtėsi, 
pakankamai neatsižvelgiant į tolesnę dinamišką konkurencijos plėtrą. Todėl siekiant laikytis 
šio tikslo turėtų būti numatytas teisiškai įpareigojantis straipsnis dėl pereinamojo laikotarpio.

Pakeitimas 606
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 24a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
25 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) 25 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„1a. Komisija įvertina ar reikia, 
atsižvelgiant į rinkos ir konkurencijos 
plėtrą, ir jei reikia, kokiu mastu pratęsti 
šios direktyvos ir direktyvos 2002/19/EB 
(Prieigos direktyvos) specifinių sektoriaus 
kainų ir prieigos reguliavimo nuostatų 
taikymo trukmę, nustatytą atitinkamai 
šios direktyvos ir direktyvos 2002/19/EB 
29a ir 19a straipsniuose arba ją iš dalies 
pakeisti. Jei Komisija nustato, kad tai yra 
būtina, ji teikia atitinkamą pasiūlymą 
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Europos Parlamentui ir Tarybai.“

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija ir Europos Parlamentas ne kartą patvirtino laikiną specifinių sektoriaus 
kainų ir prieigos pobūdį. Pakeitimas yra modeliuojamas pagal neseniai priimtą reglamentą 
dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio. Nuostatos, susijusios su ex-ante reguliavimu galioja iki 
atitinkamos datos, jei Komisija nepasiūlo Parlamentui ir Tarybai pratęsti reglamentą 
specifinėse srityse remiantis ataskaita, skelbiama iki peržiūros.

Pakeitimas 607
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 24a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) 25 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:
„Komisija [...] persvarsto šios direktyvos 
veikimą ir Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia ataskaitą ne vėliau kaip 
po penkerių metų po jos įsigaliojimo 
datos. Savo ataskaitoje Komisija 
pagrindžia tolesnę reguliavimo būtinybę 
arba galimybę jį panaikinti, atsižvelgiant į 
rinkos plėtrą ir konkurencijos padėtį. Šiuo 
tikslu Komisija gali prašyti valstybių 
narių informacijos, kurią šios turi 
pateikti nedelsdamos.“

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimas iš pradžių buvo numatytas kaip laikina priemonė, kurios turėtų būti atsisakyta, 
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kai tik rinkose atsiranda konkurencija. Todėl reikalingas peržiūros straipsnis tam, kad būtų 
galima siekti politinio tikslo dėl laipsniško dereguliavimo. Jei reikia, Komisija siūlo Europos 
Parlamentui ir Tarybai pratęsti reguliavimą konkrečiose srityse remiantis ataskaita, 
skelbiama iki peržiūros.

Pakeitimas 608
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 25a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
29a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Įterpiamas šis 29a straipsnis:
„29a straipsnis

Specifinės sektoriaus reguliavimo 
priemonės remiantis šia direktyva nuo 
2016 m. gruodžio 31 d. panaikinamos.“

Or. de

Pagrindimas

Pagrindinis telekomo įstatymų sistemos tikslas buvo įtraukti sektorių į konkurencijos įstatymų 
sistemą. To faktiškai galima pasiekti tik įtvirtinus šį tikslą pačioje teisinėje sistemoje. Tačiau 
remiantis iniciatyvos teise, Komisija 2016 m., atsižvelgdama į rinkos plėtrą, gali pasiūlyti 
pratęsti reguliavimo laikotarpį, jei konkurencijos įstatymų taikymas sektoriuje būtų pernelyg 
ankstyvas.

Pakeitimas 609
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 25a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
29a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Įterpiamas šis 29a straipsnis:
„29a straipsnis

Galiojimo pabaiga
14–16 straipsniai galioja iki 2014 sausio 1 
d..“

Or. de

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad perėjimas nuo ex ante reguliavimo prie bendrųjų konkurencijos 
įstatymų telekomunikacijų sektoriuje būtų peržiūrėtas praėjus penkeriems metams.

Pakeitimas 610
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 25a punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
29a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Įterpiamas šis straipsnis:
„29a straipsnis
14–16 straipsniai baigia galioti 2014 m. 
gruodžio 31 d.“

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija ir Europos Parlamentas ne kartą patvirtino laikiną specifinių sektoriaus 
kainų ir prieigos pobūdį. Pakeitimas yra modeliuojamas pagal neseniai priimtą reglamentą 
dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio. Nuostatos, susijusios su ex-ante reguliavimu galioja iki 
atitinkamos datos, jei Komisija nepasiūlo Parlamentui ir Tarybai pratęsti reglamentą 
specifinėse srityse remiantis ataskaita, skelbiama iki peržiūros.
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Pakeitimas 611
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 26 punktas
Direktyva 2002/21/EB
I ir II priedai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) I ir II priedai išbraukiami. (26) I priedas išbraukiamas, o II 
priedas iš dalies keičiamas taip:

„II PRIEDAS

Kriterijai, kuriuos turi taikyti 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
vertindamos bendrą dominuojančią 
padėtį pagal 14 straipsnio 2 dalies 
antrą pastraipą

Laikoma, kad dviejų ar daugiau 
įmonių bendra padėtis yra 
dominuojanti, kaip apibrėžta 14 
straipsnyje, jei net ir nesant tarp jų 
struktūrinių ar kitokių ryšių, jos 
veikia rinkoje, kuri yra apibūdinama 
veiksmingos konkurencijos nebuvimu ir 
kai nė viena įmonė neturi reikšmingos 
padėties rinkoje. Nepažeidžiant 
Teisingumo Teismo praktikos dėl 
bendros dominuojančios padėties, taip 
gali būti tais atvejais, kai rinka yra 
koncentruota ir turi keletą tam tikrų 
bruožų, iš kurių padėčiai ryšių srityje 
gali būti patys svarbiausi šie:

- [...]

- mažas paklausos elastingumas,

- [...]

- panašios rinkos dalys,

- [...]
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- didelės teisinės ir ekonominės kliūtys 
patekti į rinką,
- vertikali integracija, kolektyviai 
atsisakant tiekimo,
- kompensuojamos perkamosios galios 
nebuvimas,
- potencialios konkurencijos nebuvimas,
- [...]
Čia pateiktas parodomasis, o ne išsamus 
sąrašas, ir kriterijai nėra išsamūs. 
Sąrašas tik iliustruoja, kokius įrodymus 
galima naudoti teigiant, kad egzistuoja 
bendra dominuojanti padėtis.“

Or. en

Pagrindimas

Bendras dominavimas lieka nepatikrinta ir sudėtinga sąvoka telekomo sektoriuje ex post ir ex 
ante sąlygomis, tačiau gali būti vis svarbesnė jungiantis rinkoms. Svarbu, kad sistemos 
rekomendacijos būtų ne išbrauktos, bet išsamiai paaiškintos.

Pakeitimas 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 26 punktas
Direktyva 2002/21/EB
I ir II priedai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) I ir II priedai išbraukiami. (26) I priedas išbraukiamas, o II 
priedas iš dalies keičiamas taip:
„II PRIEDAS

Kriterijai, kuriuos turi taikyti 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
vertindamos bendrą dominuojančią 
padėtį pagal 14 straipsnio 2 dalies 
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antrą pastraipą
Laikoma, kad dviejų ar daugiau įmonių 
bendra padėtis yra dominuojanti, kaip 
apibrėžta 14 straipsnyje, jei net ir nesant 
tarp jų struktūrinių ar kitokių ryšių, jos 
veikia rinkoje, kuri yra apibūdinama 
veiksmingos konkurencijos nebuvimu ir 
kai nė viena įmonė neturi reikšmingos 
padėties rinkoje. Nepažeidžiant 
Teisingumo Teismo praktikos dėl 
bendros dominuojančios padėties, taip 
gali būti tais atvejais, kai rinka yra 
koncentruota ir turi keletą tam tikrų
bruožų, iš kurių padėčiai ryšių srityje gali 
būti patys svarbiausi šie:
- [...]
- mažas paklausos elastingumas
- [...]
- panašios rinkos dalys
- [...]

- didelės teisinės ir ekonominės kliūtys 
patekti į rinką,
- vertikali integracija, kolektyviai 
atsisakant tiekimo,
- kompensuojamos perkamosios galios 
nebuvimas,
- potencialios konkurencijos nebuvimas,
- [...]
Čia pateiktas parodomasis, o ne išsamus 
sąrašas, ir kriterijai nėra išsamūs. 
Sąrašas tik iliustruoja, kokius įrodymus 
galima naudoti teigiant, kad egzistuoja 
bendra dominuojanti padėtis.“

Or. en

Pagrindimas

Bendras dominavimas lieka nepatikrinta ir sudėtinga sąvoka telekomo sektoriuje ex post ir ex 
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ante sąlygomis, tačiau gali būti vis svarbesnė jungiantis rinkoms. Svarbu, kad sistemos 
rekomendacijos būtų ne išbrauktos, bet išsamiai paaiškintos.

Pakeitimas 613
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 26 punktas
Direktyva 2002/21/EB
I ir II priedai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) I ir II priedai išbraukiami. (26) I priedas išbraukiamas, o II 
priedas iš dalies keičiamas taip:
„II PRIEDAS

Kriterijai, kuriuos turi taikyti 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
vertindamos bendrą dominuojančią 
padėtį pagal 14 straipsnio 2 dalies 
antrą pastraipą
Laikoma, kad dviejų ar daugiau įmonių 
bendra padėtis yra dominuojanti, kaip 
apibrėžta 14 straipsnyje, jei net ir nesant 
tarp jų struktūrinių ar kitokių ryšių, jos 
veikia rinkoje, kuri yra apibūdinama 
veiksmingos konkurencijos nebuvimu ir 
kai nė viena įmonė neturi reikšmingos 
padėties rinkoje. Nepažeidžiant 
Teisingumo Teismo praktikos dėl 
bendros dominuojančios padėties, taip 
gali būti tais atvejais, kai rinka yra 
koncentruota ir turi keletą tam tikrų 
bruožų, iš kurių padėčiai ryšių srityje gali 
būti patys svarbiausi šie:
- [...]
- mažas paklausos elastingumas
- [...]
- panašios rinkos dalys
- [...]
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- didelės teisinės ir ekonominės kliūtys 
patekti į rinką,
- vertikali integracija, kolektyviai 
atsisakant tiekimo,
- kompensuojamos perkamosios galios 
nebuvimas,
- potencialios konkurencijos nebuvimas,
- [...]
Čia pateiktas parodomasis, o ne išsamus 
sąrašas, ir kriterijai nėra išsamūs. 
Sąrašas tik iliustruoja, kokius įrodymus 
galima naudoti teigiant, kad egzistuoja 
bendra dominuojanti padėtis.“

Or. en

Pagrindimas

Bendras dominavimas lieka nepatikrinta ir sudėtinga sąvoka telekomo sektoriuje ex post ir ex 
ante sąlygomis, tačiau gali būti vis svarbesnė jungiantis rinkoms. Svarbu, kad sistemos 
rekomendacijos būtų ne išbrauktos, bet išsamiai paaiškintos.

Pakeitimas 614
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 26 punktas
Direktyva 2002/21/EB
I ir II priedai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) I ir II priedai išbraukiami. (26) I priedas išbraukiamas, o II 
priedas iš dalies keičiamas taip:
„II PRIEDAS

Kriterijai, kuriuos turi taikyti 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
vertindamos bendrą dominuojančią 
padėtį pagal 14 straipsnio 2 dalies 
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antrą pastraipą
bendra padėtis yra dominuojanti, kaip 
apibrėžta 14 straipsnyje, jei net ir nesant 
tarp jų struktūrinių ar kitokių ryšių, jos 
veikia rinkoje, kuri yra apibūdinama 
veiksmingos konkurencijos nebuvimu ir 
kai nė viena įmonė neturi reikšmingos 
padėties rinkoje. Nepažeidžiant 
Teisingumo Teismo praktikos dėl 
bendros dominuojančios padėties, taip 
gali būti tais atvejais, kai rinka yra 
koncentruota ir turi keletą tam tikrų 
bruožų, iš kurių ryšių srityje gali būti 
patys svarbiausi šie:
- [...]
- mažas paklausos elastingumas
- [...]
- panašios rinkos dalys
- [...]

- didelės teisinės ir ekonominės kliūtys 
patekti į rinką,
- vertikali integracija, kolektyviai 
atsisakant tiekimo,
- kompensuojamos perkamosios galios 
nebuvimas,
- potencialios konkurencijos nebuvimas,
- [...]
Čia pateiktas parodomasis, o ne išsamus 
sąrašas, ir kriterijai nėra išsamūs. 
Sąrašas tik iliustruoja, kokius įrodymus 
galima naudoti teigiant, kad egzistuoja 
bendra dominuojanti padėtis.“

Or. en

Pagrindimas

Bendras dominavimas lieka nepatikrinta ir sudėtinga sąvoka telekomo sektoriuje ex post ir ex 
ante sąlygomis, tačiau gali būti vis svarbesnė jungiantis rinkoms. Svarbu, kad sistemos 



AM\726891LT.doc 15/101 PE407.731v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

rekomendacijos būtų ne išbrauktos, bet išsamiai paaiškintos.

Pakeitimas 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„(a) prieiga – priėjimo prie įrenginių ir 
(arba) paslaugų suteikimas kitai įmonei 
apibrėžtomis sąlygomis išskirtiniu ar 
neišskirtiniu pagrindu elektroninių ryšių 
paslaugoms, informacinės visuomenės 
paslaugoms arba kitoms įmonėms, 
kurioms suteikti leidimai laikantis 
direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyvos) 4 straipsnio. Ji apima inter 
alia: prieigą prie tinklo elementų ir 
susijusių įrenginių, kurie gali sujungti 
įrangą fiksuoto ir nefiksuoto ryšio 
priemonėmis (pirmiausia – tai prieiga prie 
vietos linijos ir prie įrenginių ir paslaugų, 
kurie yra būtini paslaugoms vietos linija 
teikti); prieigą prie fizinės infrastruktūros,
įskaitant pastatus, takus ir stiebus; prieigą 
prie atitinkamų programinės įrangos 
sistemų, įskaitant veiklos palaikymo 
sistemas; prieigą prie numerių transliavimo 
ar lygiavertes funkcijas atliekančių 
sistemų; prieigą prie fiksuotojo ir judriojo 
ryšio tinklų, visų pirma tarptinklinio ryšio; 
prieigą prie sąlyginės prieigos sistemų 
skaitmeninės televizijos paslaugoms teikti;
ir prieigą prie virtualaus tinklo paslaugų.“

Or. es
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Pagrindimas

Transliacijų ir informacijos visuomenės paslaugų teikėjai yra laikomi galutiniais vartotojais, 
kaip tai nurodyta Pagrindų direktyvos 2 straipsnyje: todėl aptariamai direktyvai tai nėra 
taikoma. 

Tačiau dėl susiliejimo elektroninių ryšių tinklui ir paslaugų teikėjams gali būti reikalinga 
prieiga ne tik teikiant ryšio paslaugas savo klientams, bet ir perduodant įvairaus pobūdžio 
turinį. Todėl šis apibrėžimas paaiškinamas nuoroda į 4 straipsnį.

Pakeitimas 616
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Prieigos įpareigojimas, nors savaime jis nėra pakankamas yra būtinas siekiant įgalinti 
konkurentus teikti ryšio, ypač plačiajuosčio ryšio paslaugas ir antrines paslaugas savo 
infrastruktūros pagrindu. Atitinkamai turėtų būti atsižvelgiama į prieigos atvejus, kai nėra 
laisvų optinio kabelio pajėgumų. Šiais atvejais perdavimas (spalvos spektro) 
elektromagnetinėmis bangomis galėtų sujungti kabelių paskirstymo stovus su konkurentų 
tinklais.

Pakeitimas 617
Gabriele Albertini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

sistemų; prieigą prie atsiskaitymo 
paslaugų ir prieigos naudotis mokamomis 
duomenų bazėmis informacijos apie 
abonentus paslaugų teikėjams; prieigą 
prie fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų, visų 
pirma tarptinklinio ryšio; prieigą prie 
sąlyginės prieigos sistemų skaitmeninės 
televizijos paslaugoms teikti; prieigą prie 
virtualaus tinklo paslaugų.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus tiekimo paslaugos yra svarbios visiems, o ypač neįgaliems ir 
vyresnio amžiaus vartotojams. Atsiskaitymų ir mokėjimų paslaugos ir galimybė naudotis 
mokamomis duomenų bazėmis yra itin svarbios galimybės, kurias telekomunikacijų ryšio 
operatorius, kontroliuojantis prieigą galutiniams vartotojams, teikia informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugų teikėjams užtikrinant konkurencingas informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugas pagal Konkurencijos direktyvą (5 straipsnis). Prieiga prie 
mokamų duomenų bazių yra konkrečiai aptariama Visuotinių paslaugų direktyvos 25 
straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieiga – priėjimo prie įrenginių ir (arba) 
paslaugų suteikimas kitai įmonei 
apibrėžtomis sąlygomis išskirtiniu ar 
neišskirtiniu pagrindu elektroninių ryšių 
paslaugoms, informacinės visuomenės 
paslaugoms arba transliacijų turinio 
paslaugoms teikti. Ji apima inter alia: 
prieigą prie tinklo elementų ir susijusių 
įrenginių, kurie gali sujungti įrangą 
fiksuoto ir nefiksuoto ryšio priemonėmis 

(a) prieiga – priėjimo prie įrenginių ir 
(arba) paslaugų suteikimas kitai įmonei 
apibrėžtomis sąlygomis išskirtiniu ar 
neišskirtiniu pagrindu elektroninių ryšių 
paslaugoms, informacinės visuomenės 
paslaugoms arba transliacijų turinio 
paslaugoms teikti. Ji apima inter alia: 
prieigą prie tinklo elementų ir susijusių 
įrenginių, kurie gali sujungti įrangą 
fiksuoto ir nefiksuoto ryšio priemonėmis 



AM\726891LT.doc 19/101 PE407.731v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

(pirmiausia – tai prieiga prie vietos linijos 
ir prie įrenginių ir paslaugų, kurie yra 
būtini paslaugoms vietos linija teikti); 
prieigą prie fizinės infrastruktūros, 
įskaitant pastatus, takus ir stiebus; prieigą 
prie atitinkamų programinės įrangos 
sistemų, įskaitant veiklos palaikymo 
sistemas; prieigą prie numerių transliavimo 
ar lygiavertes funkcijas atliekančių 
sistemų; prieigą prie fiksuotojo ir judriojo 
ryšio tinklų, visų pirma tarptinklinio ryšio; 
prieigą prie sąlyginės prieigos sistemų 
skaitmeninės televizijos paslaugoms teikti; 
prieigą prie virtualaus tinklo paslaugų.

(pirmiausia – tai prieiga prie vietos linijos 
ir prie įrenginių ir paslaugų, kurie yra
būtini paslaugoms vietos linija teikti); 
prieigą prie fizinės infrastruktūros, 
įskaitant pastatus, takus ir stiebus; prieigą 
prie atitinkamų programinės įrangos 
sistemų, įskaitant veiklos palaikymo 
sistemas; prieigą prie numerių transliavimo 
ar lygiavertes funkcijas atliekančių 
sistemų; prieigą prie atsiskaitymo 
paslaugų ir naudojantis mokamomis 
duomenų bazėmis informacijos apie 
abonentus paslaugų teikėjams; prieigą 
prie fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų, visų 
pirma tarptinklinio ryšio; prieigą prie 
sąlyginės prieigos sistemų skaitmeninės 
televizijos paslaugoms teikti; prieigą prie 
virtualaus tinklo paslaugų.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus tiekimo paslaugos yra svarbios visiems, o ypač neįgaliems ir 
vyresnio amžiaus vartotojams. Atsiskaitymų ir mokėjimų paslaugos ir galimybė naudotis 
mokamomis duomenų bazėmis yra itin svarbios galimybės, kurias telekomunikacijų ryšio 
operatorius, kontroliuojantis prieigą galutiniams vartotojams, teikia informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugų teikėjams užtikrinant konkurencingas informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugas pagal Konkurencijos direktyvą (5 straipsnis). Prieiga prie 
mokamų duomenų bazių yra konkrečiai aptariama Visuotinių paslaugų direktyvos 25 
straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 619
Stefano Zappalà

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus tiekimo paslaugos yra svarbios visiems, o ypač neįgaliems ir 
vyresnio amžiaus vartotojams. Atsiskaitymų ir mokėjimų paslaugos ir galimybė naudotis 
mokamomis duomenų bazėmis yra itin svarbios galimybės, kurias telekomunikacijų ryšio 
operatorius, kontroliuojantis prieigą galutiniams vartotojams, teikia informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugų teikėjams užtikrinant konkurencingas informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugas pagal Konkurencijos direktyvą (5 straipsnis). Prieiga prie 
mokamų duomenų bazių yra konkrečiai aptariama Visuotinių paslaugų direktyvos 25 
straipsnio 2 dalyje.
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Pakeitimas 620
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) prieiga – priėjimo prie įrenginių ir 
paslaugoms, informacinės visuomenės 
paslaugoms arba transliacijų turinio 
paslaugoms teikti. Ji apima inter alia: 
prieigą prie tinklo elementų ir susijusių 
įrenginių, kurie gali sujungti įrangą 
fiksuoto ir nefiksuoto ryšio priemonėmis 
(pirmiausia – tai prieiga prie vietos linijos 
ir prie įrenginių ir paslaugų, kurie yra 
būtini paslaugoms vietos linija teikti); 
prieigą prie fizinės infrastruktūros, 
įskaitant pastatus, takus ir stiebus; prieigą 
prie atitinkamų programinės įrangos 
sistemų, įskaitant veiklos palaikymo 
sistemas; prieigą prie numerių transliavimo 
ar lygiavertes funkcijas atliekančių 
sistemų; prieigą prie atsiskaitymo 
paslaugų ir naudojantis mokamomis 
duomenų bazėmis informacijos apie 
abonentus paslaugų teikėjams; prieigą 
prie fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų, visų 
pirma tarptinklinio ryšio; prieigą prie 
sąlyginės prieigos sistemų skaitmeninės 
televizijos paslaugoms teikti; prieigą prie 
virtualaus tinklo paslaugų.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus tiekimo paslaugos yra svarbios visiems, o ypač neįgaliems ir 
vyresnio amžiaus vartotojams. Atsiskaitymų ir mokėjimų paslaugos ir galimybė naudotis 
mokamomis duomenų bazėmis yra itin svarbios galimybės, kurias telekomunikacijų ryšio 
operatorius, kontroliuojantis prieigą galutiniams vartotojams, teikia informacijos apie 
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abonentus tiekimo paslaugų teikėjams užtikrinant konkurencingas informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugas pagal Konkurencijos direktyvą (5 straipsnis). Prieiga prie 
mokamų duomenų bazių yra konkrečiai aptariama Visuotinių paslaugų direktyvos 25 
straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 621
Gunnar Hökmark

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2 straipsnio e punktas iš dalies 
keičiamas taip:
„(e) „vietinė linija“ - fizinė linija, 
jungianti [...] tinklo galinį tašką su 
viešojo fiksuoto elektroninio ryšio tinklo,
iš kur ryšys gali būti prieinamas techniniu 
požiūriu, pagrindiniu skirstomuoju stovu 
ar ekvivalentinėmis priemonėmis.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atnaujinamas prieigos direktyvos vietinės linijos apibrėžimas užtikrinant 
technologinį neutralumą ir suderinant jį su nauju apibrėžimu, kuris pateikiamas 
rekomendacijoje dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų. Kai pakeitimas bus priimtas, 
daug linijų gali būti iš  optinio kabelio ir tam, kad ateityje sistema tinkamai veiktų, būtinas 
technologinis neutralumas.

Pakeitimas 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

(1a) 2 straipsnio e punktas pakeičiamas 
taip:
„(e) „vietinė linija“ - fizinė linija, 
jungianti [...] tinklo galinį tašką su 
viešojo fiksuoto elektroninio ryšio tinklo,
iš kur ryšys gali būti prieinamas techniniu 
požiūriu, pagrindiniu skirstomuoju stovu 
ar ekvivalentinėmis priemonėmis.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atnaujinamas prieigos direktyvos vietinės linijos apibrėžimas užtikrinant 
technologinį neutralumą ir suderinant jį su nauju apibrėžimu, kuris pateikiamas 
rekomendacijoje dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų. Kai pakeitimas bus priimtas, 
daug linijų gali būti iš optinio kabelio ir tam, kad ateityje sistema tinkamai veiktų, būtinas 
technologinis neutralumas.

Pakeitimas 623
Reino Paasilinna

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2 straipsnio e punktas iš dalies 
keičiamas taip:
„(e) „vietinė linija“ - fizinė linija, 
jungianti [...] tinklo galinį tašką su 
viešojo fiksuoto elektroninio ryšio tinklo,
iš kur ryšys gali būti prieinamas techniniu 
požiūriu, pagrindiniu skirstomuoju stovu 
ar ekvivalentinėmis priemonėmis.“

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu atnaujinamas prieigos direktyvos vietinės linijos apibrėžimas užtikrinant 
technologinį neutralumą ir suderinant jį su nauju apibrėžimu, kuris pateikiamas 
rekomendacijoje dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų. Kai pakeitimas bus priimtas, 
daug linijų gali būti iš optinio kabelio ir tam, kad ateityje sistema tinkamai veiktų, reikalingas 
technologinis neutralumas.

Pakeitimas 624
Mary Honeyball

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2 straipsnio e punktas iš dalies 
keičiamas taip:
„(e) „vietinė linija“ - fizinė linija, 
jungianti [...] tinklo galinį tašką su 
viešojo fiksuoto elektroninio ryšio tinklo,
iš kur ryšys gali būti prieinamas techniniu 
požiūriu, pagrindiniu skirstomuoju stovu 
ar ekvivalentinėmis priemonėmis.“

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos (e) punktas turi būti atnaujintas tam, kad „vietinės linijos“ apibrėžime būtų 
nurodyta, kad tai yra prieiga prie elektroninio, o ne tik visuomeninio telefono tinklo ryšio. Tai 
taip pat užtikrina technologinį neutralumą.



AM\726891LT.doc 25/101 PE407.731v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 625
Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2 straipsnio e punktas iš dalies 
keičiamas taip:
„(e) „vietinė linija“ - fizinė linija, 
jungianti [...] tinklo galinį tašką su 
viešojo fiksuoto elektroninio ryšio tinklo,
iš kur ryšys gali būti prieinamas techniniu 
požiūriu, pagrindiniu skirstomuoju stovu 
ar ekvivalentinėmis priemonėmis.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atnaujinamas prieigos direktyvos vietinės linijos apibrėžimas užtikrinant 
technologinį netutralumą ir suderinant jį su nauju apibrėžimu, kuris pateiktas 
rekomendacijoje dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų. Kai pakeitimas bus priimtas, 
daug linijų bus iš dalies arba visiškai būti iš optinio kabelio ir todėl reikalingas technologinis 
neutralumas tam, kad būsimą sistemą būtų galima tinkamai reguliuoti.

Pakeitimas 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir 
sąveiką visoje Bendrijoje, viešųjų ryšių 
tinklų operatoriai turi teisę, o, gavę kitų 
pagal Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 

„1. Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir 
sąveiką visoje Bendrijoje, viešųjų ryšių 
tinklų operatoriai turi teisę, o, gavę kitų 
pagal Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
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direktyva) 4 straipsnį taip pat įgaliotų 
įmonių prašymą, yra įpareigoti derėtis dėl 
tarpusavio sujungimo viešai prieinamų 
elektroninių ryšių paslaugoms teikti. 
Operatoriai kitoms įmonėms prieigą ir 
sujungimą teikia tokiomis sąlygomis, 
kurios atitinka nacionalinės reguliavimo 
institucijos jiems nustatytus įpareigojimus 
pagal 5, 6, 7 ir 8 straipsnius.“

direktyva) 4 straipsnį taip pat įgaliotų 
įmonių prašymą, yra įpareigoti derėtis dėl 
tarpusavio sujungimo viešai prieinamų 
elektroninių ryšių paslaugoms arba radijo 
ir televizijos transliacijų arba 
informacinės visuomenės paslaugoms 
teikti. Operatoriai kitoms įmonėms prieigą 
ir sujungimą teikia tokiomis sąlygomis, 
kurios atitinka nacionalinės reguliavimo 
institucijos jiems nustatytus įpareigojimus 
pagal 5, 6, 7 ir 8 straipsnius.“

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiama į siūlomą prieigos apibrėžimą.

Pakeitimas 627
Dominique Vlasto

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir 
sąveiką visoje Bendrijoje, viešųjų ryšių 
tinklų operatoriai turi teisę, o, gavę kitų 
pagal Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) 4 straipsnį taip pat įgaliotų 
įmonių prašymą, yra įpareigoti derėtis dėl 
tarpusavio sujungimo viešai prieinamų 
elektroninių ryšių paslaugoms teikti. 
Operatoriai kitoms įmonėms prieigą ir 
sujungimą teikia tokiomis sąlygomis, 
kurios atitinka nacionalinės reguliavimo 
institucijos jiems nustatytus įpareigojimus 
pagal 5, 6, 7 ir 8 straipsnius.

1. Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir 
sąveiką visoje Bendrijoje, viešųjų ryšių 
tinklų operatoriai turi teisę, o, gavę kitų 
pagal Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) 4 straipsnį taip pat įgaliotų 
įmonių prašymą, yra įpareigoti derėtis dėl 
tarpusavio sujungimo viešai prieinamų 
elektroninių ryšių paslaugoms teikti. 
Operatoriai kitoms įmonėms prieigą ir 
sujungimą teikia tokiomis sąlygomis, 
kurios atitinka nacionalinės reguliavimo 
institucijos jiems nustatytus įpareigojimus 
pagal 5, 6, 7 ir 8 straipsnius. Tačiau 
sujungimo sąlygose neturėtų būti 
keliamos nepagrįstos kliūtys tarpusavio 
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sąveikai.

Or. en

Pagrindimas

Tarpusavio sujungimas yra teisė, kurios negalima riboti taikant nepagrįstas sąlygas (didesnės 
išlaidos, kt.).

Pakeitimas 628
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto -a punktas 
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies 1 pastraipa iš dalies keičiama 
taip:
„1. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
siekdamos Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 8 straipsnyje 
išdėstytų tikslų, skatina ir atitinkamais 
atvejais užtikrina pagal šios direktyvos 
nuostatas pakankamą prieigą ir 
sujungimą bei paslaugų sąveiką, 
vykdydamos savo pareigas taip, kad 
būtų skatinamas veiklos efektyvumas, 
pagrįsta infrastruktūra ir tvari
konkurencija, investicijos ir naujovės ir 
kuo didesnė nauda galutiniams paslaugų 
gavėjams.“

Or. en

Pagrindimas

NRI itin svarbu, kad būtų atskirai paminėtos infrastruktūros investicijos ir naujovės tam, kad 
būtų galima tinkamai į jas atsižvelgti, sprendžiant prieigos klausimus. Infrastruktūros 
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investicijos ir naujovės yra pačios svarbiausios moderniai ir šiuolaikinei Europos 
telekomunikacijų infrastruktūrai.

Pakeitimas 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto -a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies a punktas iš dalies keičiamas 
taip:
„(a) tokiu mastu, koks būtinas užtikrinti 
ryšį tarp galutinių paslaugų gavėjų, 
įpareigojimus įmonėms, kurios 
kontroliuoja prieigą prie galutinių 
paslaugų gavėjų, įskaitant pateisinamais 
atvejais įpareigojimą sujungti savo 
tinklus arba teikti sąveikias paslaugas, jei 
tai dar nepadaryta;“

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiama į siūlomą prieigos apibrėžimą.

Pakeitimas 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto -a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies antrosios pastraipos a 
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punktas iš dalies keičiamas taip:

„(a) tokiu mastu, koks būtinas 
užtikrinti ryšį tarp galutinių paslaugų 
gavėjų ir galimybę naudotis 
paslaugomis, įpareigojimus įmonėms, 
kurios kontroliuoja prieigą prie 
galutinių paslaugų gavėjų, įskaitant 
pateisinamais atvejais įpareigojimą 
sujungti savo tinklus, jei tai dar 
nepadaryta, teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis;“

Or. en

Pagrindimas

„Sujungimo“ apibrėžime nurodoma, kad vieno tinklo vartotojui leidžiama naudotis kito tinklo 
teikiamomis paslaugomis. Tačiau NRI galimybės tai užtikrinti arba nustatyti teisingas ir 
pagrįstas sąlygas tokiam sujungimui ar prieigai tekste aiškiai nenurodomos. Klausimai dėl 
galimybės suteikti prieigą paslaugoms gali būti svarbūs, kai yra tam tikra konkurencija (t. y. 
ne dominavimas), bet nepakanka dinamiškumo vartotojo poreikiams užtikrinti.

Pakeitimas 631
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto -a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies antrosios pastraipos a 
punktas iš dalies keičiamas taip:

„(a) tokiu mastu, koks būtinas 
užtikrinti ryšį tarp galutinių paslaugų 
gavėjų ir galimybę naudotis 
paslaugomis, įpareigojimus įmonėms, 
kurios kontroliuoja prieigą prie 
galutinių paslaugų gavėjų, įskaitant 
pateisinamais atvejais įpareigojimą 
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sujungti savo tinklus, jei tai dar 
nepadaryta, teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis;“

Or. en

Pagrindimas

„Sujungimo“ apibrėžime nurodoma, kad vieno tinklo vartotojui leidžiama naudotis kito tinklo 
paslaugomis. Tačiau NRI galimybės tai užtikrinti arba nustatyti teisingas ir pagrįstas šio 
sujungimo sąlygas tekste aiškiai nenurodomos.

Pakeitimas 632
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto -a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies antrosios pastraipos a 
punktas iš dalies keičiamas taip:
„(a) tokiu mastu, koks būtinas užtikrinti 
ryšį tarp galutinių paslaugų gavėjų
teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis,
įpareigojimus įmonėms, kurios 
kontroliuoja prieigą prie galutinių 
paslaugų gavėjų, įskaitant pateisinamais 
atvejais įpareigojimą sujungti savo 
tinklus arba, jei tai dar nepadaryta, tai 
padaryti objektyviomis, skaidriomis, 
orientuotomis į rinkos kainą 
nediskriminacinėmis sąlygomis;“

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus tiekimo paslaugos yra svarbios visiems, o ypač neįgaliems ir 
vyresnio amžiaus vartotojams. Šiuo metu nereguliuojami prieigos operatoriai taiko 
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nepagrįstai aukštas kainas informacijos apie abonentus paslaugos skambučiams ir trukdo 
informacijos apie abonentus paslaugų teikėjams nustatyti savo mažmenines rinkos kainas (žr. 
naująją Komisijos rekomendaciją dėl rinkų). Operatoriai neturi pagrindo taikyti dideles 
kainas panašiems sujungimo produktams, perduodant duomenis iš vieno sujungimo taško į 
kitą. Būtina spręsti šiuos klausimus tam, kad vartotojai pajustų konkurencijos naudą teikiant 
informacijos apie abonentus paslaugas.

Pakeitimas 633
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto -a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies antrosios pastraipos a 
punktas iš dalies keičiamas taip:
„(a) tokiu mastu, koks būtinas užtikrinti 
ryšį tarp galutinių paslaugų gavėjų
teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis,
įpareigojimus įmonėms, kurios 
kontroliuoja prieigą prie galutinių 
paslaugų gavėjų, įskaitant pateisinamais 
atvejais įpareigojimą sujungti savo 
tinklus arba, jei tai dar nepadaryta, tai 
padaryti objektyviomis, skaidriomis, 
orientuotomis į rinkos kainą, 
nediskriminacinėmis sąlygomis;“

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus tiekimo paslaugos yra svarbios visiems, o ypač neįgaliems ir 
vyresnio amžiaus vartotojams. Šiuo metu nereguliuojami prieigos operatoriai taiko 
nepagrįstai aukštas kainas informacijos apie abonentus paslaugos skambučiams ir trukdo 
informacijos apie abonentus paslaugų teikėjams nustatyti savo mažmenines rinkos kainas (žr. 
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naująją Komisijos rekomendaciją dėl rinkų). Operatoriai neturi pagrindo taikyti dideles 
kainas panašiems sujungimo produktams, perduodant duomenis iš vieno sujungimo taško į 
kitą. Būtina spręsti šiuos klausimus tam, kad vartotojai pajustų konkurencijos teikiant 
informacijos apie abonentus paslaugas naudą.

Pakeitimas 634
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto -a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies antrosios pastraipos a 
punktas iš dalies keičiamas taip:
„(a) tokiu mastu, koks būtinas užtikrinti 
ryšį tarp galutinių paslaugų gavėjų
teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis,
įpareigojimus įmonėms, kurios 
kontroliuoja prieigą prie galutinių 
paslaugų gavėjų, įskaitant pateisinamais 
atvejais įpareigojimą sujungti savo 
tinklus arba, jei tai dar nepadaryta, tai 
padaryti objektyviomis, skaidriomis, 
orientuotomis į rinkos kainą 
nediskriminacinėmis sąlygomis;“

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus tiekimo paslaugos yra svarbios visiems, o ypač neįgaliems ir 
vyresnio amžiaus vartotojams. Šiuo metu nereguliuojami prieigos operatoriai taiko 
nepagrįstai aukštas kainas informacijos apie abonentus paslaugos skambučiams ir trukdo 
informacijos apie abonentus paslaugų teikėjams nustatyti savo mažmenines rinkos kainas (žr. 
naująją Komisijos rekomendaciją dėl rinkų). Operatoriai neturi pagrindo taikyti dideles 
kainas panašiems sujungimo produktams, perduodant duomenis iš vieno sujungimo taško į 
kitą. Būtina spręsti šiuos klausimus tam, kad vartotojai pajustų konkurencijos teikiant 
informacijos apie abonentus paslaugas naudą.
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Pakeitimas 635
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto -a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies antrosios pastraipos a 
punktas pakeičiamas taip:
„(a) tokiu mastu, koks būtinas užtikrinti 
ryšį tarp galutinių paslaugų gavėjų
taikant teisingas ir pagrįstas sąlygas 
trečiųjų šalių paslaugoms, įpareigojimus 
įmonėms, kurios kontroliuoja prieigą 
prie galutinių paslaugų gavėjų, įskaitant 
pateisinamais atvejais įpareigojimą 
sujungti savo tinklus arba,jei tai dar 
nepadaryta, nediskriminaciniu būdu tai 
padaryti;“

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus tiekimo paslaugos yra svarbios visiems, o ypač neįgaliems ir 
vyresnio amžiaus vartotojams. Šiuo metu nereguliuojami prieigos operatoriai taiko 
nepagrįstai aukštas kainas informacijos apie abonentus paslaugos skambučiams ir trukdo 
informacijos apie abonentus paslaugų teikėjams nustatyti savo mažmenines rinkos kainas (žr. 
naująją Komisijos rekomendaciją dėl rinkų). Operatoriai neturi pagrindo taikyti dideles
kainas panašiems sujungimo produktams, perduodant duomenis iš vieno sujungimo taško į 
kitą. Būtina spręsti šiuos klausimus tam, kad vartotojai pajustų konkurencijos teikiant 
informacijos apie abonentus paslaugas naudą.
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Pakeitimas 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto -aa punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-aa) 1 dalies antroji pastraipa papildoma 
šiuo punktu:
„(ba) užtikrinti veiksmingą spektro 
naudojimą.“

Or. en

Pagrindimas

Bet kokie „žalingieji trikdžiai“ yra laikomi rimta rizika.

Siūlomas mechanizmas peržiūrėti esamas teises nėra realus, kaip tai yra nurodyta 
pagrindžiant Pagrindų direktyvos 9a straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto a punktas
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį nustatomi įpareigojimai ir 
sąlygos turi būti objektyvūs, skaidrūs, 
proporcingi ir nediskriminuojantys; jie turi 
būti įgyvendinami Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 6 ir 7 straipsniuose 
nustatyta tvarka.

2. Pagal 1 dalį nustatomi įpareigojimai ir 
sąlygos turi būti objektyvūs, skaidrūs, 
proporcingi ir nediskriminuojantys; jie turi 
būti įgyvendinami Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 6 ir 7 straipsniuose 
nustatyta tvarka. Norėdamos taikyti 
proporcingas priemones, valstybių narių 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
atsižvelgia į skirtingą įvairiuose valstybės 
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narės regionuose esančią konkurencinę 
padėtį. Jei atitinkamoje geografinėje 
srityje konkurencija yra pakankama, 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
atsisakyti nebūtinų įpareigojimų tam, kad 
dereguliavimu būtų geriau patenkinami 
rinkos poreikiai. Šiuo požiūriu siekiama 
išlaikyti konkurenciją infrastruktūros 
srityje.

Or. es

Pagrindimas

Šitaip siekiama pabrėžti, kad didmeninė rinka gali būti reguliuojama atsižvelgiant į skirtingas 
konkurencines sąlygas įvairiose ES geografinėse vietovėse, šitaip atsisakant nebūtinų 
reguliavimo apribojimų.

Pakeitimas 638
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto a punktas
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį nustatomi įpareigojimai ir 
sąlygos turi būti objektyvūs, skaidrūs, 
proporcingi ir nediskriminuojantys; jie turi 
būti įgyvendinami Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 6 ir 7 straipsniuose 
nustatyta tvarka.

2. Pagal 1 dalį nustatomi įpareigojimai ir 
sąlygos turi būti objektyvūs, skaidrūs, 
proporcingi ir nediskriminuojantys; jie turi 
būti įgyvendinami Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 6 ir 7 straipsniuose 
nustatyta tvarka. Vertindamos 
įpareigojimų ir privalomų sąlygų
proporcingumą, nacionalinės valstybių 
narių reguliavimo institucijos atsižvelgia į 
įvairiuose valstybės narės regionuose 
esančią skirtingą konkurencinę padėtį. 

Or. en
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Pagrindimas

NRI itin svarbu, kad būtų atskirai paminėtos infrastruktūros investicijos ir naujovės tam, kad 
jos galėtų tinkamai į jas atsižvelgti, sprendžiant prieigos klausimus. Infrastruktūros 
investicijos ir naujovės moderniai ir šiuolaikinei Europos telekomunikacijų infrastruktūrai 
yra pačios svarbiausios.

Pakeitimas 639
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį nustatomi įpareigojimai ir 
sąlygos turi būti objektyvūs, skaidrūs, 
proporcingi ir nediskriminuojantys; jie turi 
būti įgyvendinami Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 6 ir 7 straipsniuose 
nustatyta tvarka.

2. Pagal 1 dalį nustatomi įpareigojimai ir 
sąlygos turi būti objektyvūs, skaidrūs, 
proporcingi ir nediskriminuojantys, be to, 
atsižvelgs į atskirų valstybių narių 
geografinių regionų konkurencijos plėtros 
skirtumus, ir jie turi būti įgyvendinami 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 6 ir 7 straipsniuose nustatyta 
tvarka.

Or. de

Pagrindimas

Konkurencija valstybėse narėse vystėsi labai netolygiai. Atitinkamai pati didžiausia 
konkurencija yra didmiesčių regionuose. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų į tai 
tinkamai atsižvelgti.
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Pakeitimas 640
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto aa punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Papildomai įtraukiama ši dalis:
„2a. Vertindamos reikalingų priemonių 
proporcingumą, nacionalinės valstybių 
narių reguliavimo institucijos atsižvelgia į 
įvairių valstybių narių regionų skirtingą 
konkurencinę padėtį. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos netaiko nebūtinų 
įpareigojimų, tuose geografiniuose 
regionuose, kur infrastruktūros padėtis 
yra konkurencinga arba beveik 
konkurencinga tam, kad perėjimui nuo 
sektoriui specifinio ex-ante reguliavimo 
prie konkurencijos įstatymų nebūtų 
trukdoma arba jis nebūtų vėlinamas.“

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu Prieigos direktyvos 5 str. 2 dalies papildymu siekiama nustatyti perėjimą, taikomą 
skirtingoms geografinėms vietovėms valstybėse narėse, atsisakant specifinio sektoriaus ex-
ante reguliavimo geografiniuose regionuose, kuriuose infrastruktūros konkurencija yra 
pakankama.

Pakeitimas 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto aa punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 2a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Papildomai įtraukiama ši dalis:
„2a. Vertindamos reikalingų priemonių 
proporcingumą, nacionalinės valstybių 
narių reguliavimo institucijos atsižvelgia į 
skirtingą konkurencinę padėtį įvairiuose 
valstybių narių regionuose.
Jei atitinkamame geografiniame regione 
konkurencija yra pagrįsta, nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali atsisakyti 
nebūtinų įpareigojimų, siekiant 
dereguliavimu geriau patenkinti rinkos 
poreikius. Šiuo požiūriu siekiama 
apsaugoti infrastruktūros konkurenciją.“

Or. en

Pagrindimas

Ex-ante reguliavimas, kaip taisyklė, turi būti taikomas tik esant ekonominiam atsilikimui. 
Todėl jei tam tikruose regionuose konkurencija yra veiksminga, reguliavimo turėtų būti 
atsisakyta.

Pakeitimas 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b punktas
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 3 ir 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 3 ir 4 dalys išbraukiamos. Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

„Sujungimo“ apibrėžime nurodoma, kad vieno tinklo vartotojui leidžiama naudotis kito tinklo 
teikiamomis paslaugomis. Tačiau NRI galimybės užtikrinti arba nustatyti teisingas ir 
pagrįstas sąlygas tokiam sujungimui ar prieigai tekste aiškiai nenurodytos. Klausimai dėl 
galimybės suteikti prieigą paslaugoms gali būti svarbūs, kai yra tam tikra konkurencija (t. y. 
ne dominavimas), bet nepakanka dinamiškumo vartotojo poreikiams užtikrinti.

Pakeitimas 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6 punkto ii papunktis
Direktyva 2002/19/EB
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) antrosios pastraipos antrasis sakinys 
keičiamas šitaip:

Išbraukta.

„Prieš priimdama sprendimą, Komisija 
atidžiai atsižvelgia į Institucijos nuomonę, 
pateiktą pagal Reglamento [... .../EB] 4 
straipsnio 3 dalies m punktą.“

Or. es

Pakeitimas 644
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 9 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama 
taip:
„1. Pagal 8 straipsnio nuostatas 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
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nustatyti prieigai ir (arba) sujungimui 
taikomus skaidrumo reikalavimus ir 
reikalauti, kad operatoriai viešai skelbtų 
konkrečią informaciją, pavyzdžiui, 
apskaitos informaciją, technines 
specifikacijas, tinklo charakteristikas,
paslaugų ir programų naudojimo, 
duomenų perdavimo valdymo politikos 
priemonių apribojimus, jų teikimo ir 
naudojimo sąlygas bei kainas.“

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniams reguliuotojams reikalingi įgaliojimai vykdyti duomenų valdymo politikos 
priemonių skaidrumo reikalavimus dėl bet kokių galutinio vartotojo prieigos ir duomenų 
valdymo apribojimų.

Pakeitimas 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6b punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) 9 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama 
taip:
„4. Nepaisydamos 3 dalies, kai 
operatoriui kuris pagal [15 Pagrindų 
direktyvos] straipsnį laikomas turinčiu 
didelę įtaką tam tikroje rinkoje teikiant 
vietos prieigą nustatytoje vietovėje, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad būtų skelbiamas 
standartinis pasiūlymas, kuriame būtų 
bent tie elementai, kurie nurodyti II 
priede.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atnaujinamas prieigos direktyvos vietinės linijos apibrėžimas užtikrinant 
technologinį neutralumą ir suderinant jį su nauju apibrėžimu, kuris pateikiamas 
rekomendacijoje dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų. Kai pakeitimas bus priimtas, 
daug linijų gali būti iš optinio kabelio ir tam, kad ateityje sistema tinkamai veiktų, būtinas 
technologinis neutralumas.

Pakeitimas 646
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6b punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) 9 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama 
taip:
„4. Nepaisydamos 3 dalies, kai 
operatoriui kuris pagal [15 Pagrindų 
direktyvos] straipsnį laikomas turinčiu 
didelę įtaką tam tikroje rinkoje teikiant 
vietos prieigą nustatytoje vietovėje, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad būtų skelbiamas 
standartinis pasiūlymas, kuriame būtų 
bent tie elementai, kurie nurodyti II 
priede.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atnaujinamas prieigos direktyvos vietinės linijos apibrėžimas užtikrinant 
technologinį neutralumą ir suderinant jį su nauju apibrėžimu, kuris pateikiamas 
rekomendacijoje dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų. Kai pakeitimas bus priimtas, 
daug linijų gali būti iš optinio kabelio ir tam, kad ateityje sistema tinkamai veiktų, būtinas 
technologinis neutralumas.
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Pakeitimas 647
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6b punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) 9 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama 
taip:
„4. Nepaisydamos 3 dalies, kai 
operatoriui kuris pagal [15 Pagrindų 
direktyvos] straipsnį laikomas turinčiu 
didelę įtaką am tikroje rinkoje teikiant 
vietos prieigą nustatytoje vietovėje, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad būtų skelbiamas 
standartinis pasiūlymas, kuriame būtų 
bent tie elementai, kurie nurodyti II 
priede.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atnaujinamas prieigos direktyvos vietinės linijos apibrėžimas užtikrinant 
technologinį neutralumą ir suderinant jį su nauju apibrėžimu, kuris pateikiamas 
rekomendacijoje dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų. Kai pakeitimas bus priimtas, 
daug linijų gali būti iš optinio kabelio ir tam, kad ateityje sistema tinkamai veiktų, būtinas 
technologinis neutralumas.

Pakeitimas 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2002/19/EB
9 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5. Komisija gali priimti reikalingus II 
priedo dalinius pakeitimus tam, kad 
pritaikytų šį priedą prie technologinės 
pažangos ir rinkos raidos. Priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos 
laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 14 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą. Institucija gali padėti 
Komisijai įgyvendinti šioje dalyje 
nurodytas nuostatas.“

„5. Komisija gali priimti reikalingus II 
priedo dalinius pakeitimus tam, kad 
pritaikytų šį priedą prie technologinės 
pažangos ir rinkos raidos. Priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos 
laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. ETRI
gali padėti Komisijai įgyvendinti šioje 
dalyje nurodytas nuostatas.“

Or. es

Pakeitimas 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto -a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies 1 pastraipa iš dalies keičiama 
taip:
„1. Nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali 
nustatyti įpareigojimus operatoriams, 
kad jie tenkintų pagrįstus prašymus dėl 
prieigos prie konkrečių tinklo elementų 
ir susijusių priemonių bei jų naudojimo 
inter alia tokiomis aplinkybėmis, kai 
nacionalinė reguliavimo institucija 
mano, kad tokio prašymo atmetimas ar 
panašų poveikį turintis nepagrįstų 
sąlygų taikymas trukdytų atsirasti 
tvarios konkurencijos mažmeninei 
rinkai arba prieštarautų galutinio 
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paslaugų gavėjo interesams. Kitos kartos 
prieigos tinklų sąlygomis siekiant 
užtikrinti didžiausią galimą 
infrastruktūros konkurenciją, 
įpareigojimai dėl prieigos turėtų apimti 
atskiros prieigos reikalavimą mažiausios 
pridėtinės vertės lygmeniu naudojant 
paveldėtą tinklą, kanalus ir stiebus. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
neturėtų suteikti prieigos arba ją
reguliuoti, jei tarp šalių buvo sudarytos 
savanoriškos sutartys. Nesant šių 
savanoriškų sutarčių, iš operatorių galima 
reikalauti:“

Or. de

Pagrindimas

Reguliavimu siekiama ne apsaugoti atitinkamus verslo modelius, bet riboti nebūtinas išlaidas 
ir minimizuoti rinkos iškraipymų poveikį, kurį šie apribojimai sukuria.

Pakeitimas 650
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto -a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis 
keičiama taip:
„Nacionalinės reguliavimo institucijos 
netaiko įpareigojimų dėl prieigos, jei tarp 
įmonių buvo sudarytos atitinkamos 
savanoriškos komercinės sutartys. Jei 
savanoriškų komercinių sutarčių nėra, iš
operatorių galima inter alia reikalauti:“

Or. en
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Pagrindimas

Bendras naudojimasis įranga turėtų būti privalomas tik tuomet, kai jos trūksta, ir dėl to 
rinkos jėgos negali tinkamai veikti.

Pakeitimas 651
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto a punktas
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) leistų naudotis bendra vieta ar kitaip 
bendrai naudotis įrenginiais, įskaitant 
kanalus, pastatus ar įėjimus į pastatus, 
antenas ar stiebus, šulinius ir gatvėje 
esančias skirstymo spintas;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Prieiga prie įrangos jau aptarta Pagrindų direktyvos 12 straipsnyje. Todėl pakartotinis 
įtraukimas į Prieigos direktyvą, kaip 12 straipsnio 1 dalies f punktas yra nereikalingas. Be to, 
tolesni prieigos reikalavimai dėl vartotojo tapatybės, vietos ir buvimo nereikalingi, nes tai 
nėra susiję su ekonominiais sunkumais ir taip pat visiškai teisėtai iki šiol nebuvo ex ante 
reguliavimo objektas.

Pakeitimas 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto a punktas
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) leistų naudotis bendra vieta ar kitaip 
bendrai naudotis įrenginiais, įskaitant 

Išbraukta.
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kanalus, pastatus ar įėjimus į pastatus, 
antenas ar stiebus, šulinius ir gatvėje 
esančias skirstymo spintas;

Or. en

Pagrindimas

Bendras įrangos naudojimas jau aptartas Pagrindų direktyvos 12 str. Todėl 12 straipsnio 1 
dalies f punktas šiuo atveju yra nereikalingas.

Pakeitimas 653
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto a punktas
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) leistų naudotis bendra vieta ar kitaip 
bendrai naudotis įrenginiais, įskaitant 
kanalus, pastatus ar įėjimus į pastatus, 
antenas ar stiebus, šulinius ir gatvėje 
esančias skirstymo spintas;

(f) leistų naudotis bendra vieta ar kitaip 
bendrai naudotis įrenginiais, įskaitant 
kanalus, pastatus ar įėjimus į pastatus, 
stiebus ir šulinius;

Or. en

Pagrindimas

Gatvėje esančios skirsytmo spintos neturėtų būti nurodomos įrangos, kuriai gali turėti įtakos 
reguliavimo piktnaudžiavimai, sąraše. Taip yra todėl, kad šios skirstymo spintos labai 
sudėtingos ir gali kelti komplikacijų dėl toje pačioje dėžėje esančių įvairių operatorių 
elektroninės įrangos. 
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Pakeitimas 654
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto aa punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 1 dalies antroji pastraipa papildoma 
šiuo punktu:
„(fa) teiktų trečiosioms šalims 
rekomendacinį pasiūlymą teikiant prieigą 
naudotis kanalais;“

Or. en

Pagrindimas

Nauji dalyviai turi turėti galimybę naudotis DĮR operatorių kanalais sąžiningomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis. Tai palengvintų infrastruktūros konkurenciją ir perėjimą prie 
visiškai konkurencingos rinkos.

Pakeitimas 655
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto b punktas
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) teiktų prieigą prie susijusių paslaugų, 
kaip antai galimybės nustatyti tapatybę, 
vietą ir buvimą.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Prieiga prie įrangos jau aptarta Pagrindų direktyvos 12 straipsnyje. Todėl pakartotinis 
įtraukimas į Prieigos direktyvą, kaip 12 straipsnio 1 dalies f punktas yra nereikalingas. Be to, 
tolesni prieigos reikalavimai dėl vartotojo tapatybės, vietos ir buvimo nereikalingi, nes tai 
nėra susiję su ekonominiais sunkumais ir taip pat visiškai teisėtai iki šiol nebuvo ex ante 
reguliavimo objektas.

Pakeitimas 656
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto b punktas
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) teiktų prieigą prie susijusių paslaugų, 
kaip antai galimybės nustatyti tapatybę, 
vietą ir buvimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Proporcinga ex ante politika dėl naujų investicijų reikalaujama daugiau dėmesio skirti 
reguliavimo priemonėms atitinkamose atsiliekančiose srityse, vengiant ex ante reguliavimo, 
kai galimi komerciniai susitarimai. Kai atsiranda konkurencija tarp prieigos produktų (pvz., 
kanalų) tiekėjų, reguliavimo išplėtimas vartotojams turėtų būti vertinamas vadovaujantis 
proporcingumo principu.

Pakeitimas 657
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto ba punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos ja punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) 1 dalies antroji pastraipa papildoma 
šiuo punktu:

„(ja) teiktų trečiųjų šalių atsiskaitymo 
paslaugas ir prieigą naudotis 
mokamomis duomenų bazėmis 
informacijos apie abonentus paslaugų 
teikėjams.“

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus tiekimo paslaugos yra svarbios visiems, o ypač neįgaliems ir 
vyresnio amžiaus vartotojams. Atsiskaitymų ir mokėjimų paslaugos ir galimybė naudotis 
mokamomis duomenų bazėmis yra itin svarbios galimybės, kurias telekomunikacijų ryšio 
operatorius, kontroliuojantis prieigą galutiniams vartotojams, teikia informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugų teikėjams užtikrinant konkurencingas informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugas pagal Konkurencijos direktyvą (5 straipsnis). Prieiga prie 
mokamų duomenų bazių yra konkrečiai aptariama Visuotinių paslaugų direktyvos 25 
straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto ba punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos ja punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) 1 dalies antroji pastraipa papildoma 
šiuo punktu:

„(ja) teiktų trečiųjų šalių atsiskaitymo 
paslaugas ir prieigą naudotis mokamomis 
duomenų bazėmis informacijos apie 
abonentus paslaugų teikėjams.“
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Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus tiekimo paslaugos yra svarbios visiems, o ypač neįgaliems ir 
vyresnio amžiaus vartotojams. Atsiskaitymų ir mokėjimų paslaugos ir galimybė naudotis 
mokamomis duomenų bazėmis yra itin svarbios galimybės, kurias telekomunikacijų ryšio 
operatorius, kontroliuojantis prieigą galutiniams vartotojams, teikia informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugų teikėjams užtikrinant konkurencingas informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugas pagal Konkurencijos direktyvą (5 straipsnis). Prieiga prie 
mokamų duomenų bazių yra konkrečiai aptariama Visuotinių paslaugų direktyvos 25 
straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 659
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto ba punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos ja punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) 1 dalies antroji pastraipa papildoma 
šiuo punktu:
„(ja) teiktų trečiųjų šalių atsiskaitymo 
paslaugas ir prieigą naudotis mokamomis 
duomenų bazėmis informacijos apie 
abonentus paslaugų teikėjams.“

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus tiekimo paslaugos yra svarbios visiems, o ypač neįgaliems ir 
vyresnio amžiaus vartotojams. Atsiskaitymų ir mokėjimų paslaugos ir galimybė naudotis 
mokamomis duomenų bazėmis yra itin svarbios galimybės, kurias telekomunikacijų ryšio 
operatorius, kontroliuojantis prieigą galutiniams vartotojams, teikia informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugų teikėjams užtikrinant konkurencingas informacijos apie 
abonentus tiekimo paslaugas pagal Konkurencijos direktyvą (5 straipsnis). Prieiga prie 
mokamų duomenų bazių yra konkrečiai aptariama Visuotinių paslaugų direktyvos 25 
straipsnio 2 dalyje. 
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Pakeitimas 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto bb punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos jb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) 1 dalies antroji pastraipa papildoma 
šiuo punktu:
„(jb) tinklo operatoriai siūlo ir teikia 
tarptautinį sujungimą operatoriams, jiems 
prašant, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis tam, kad 
ir toliau būtų mažinama tarptautinių 
pokalbių kaina.“

Or. en

Pagrindimas

Nepagrįstios tarpusavio sąveikos kliūtys šalinamos naudojant tarpusavio sujungimą arba 
tarptinklinio ryšio paslaugas. Šios kliūtys turi tiesioginę įtaką konkurencijai ir vartotojų 
pasirinkimui.

Pakeitimas 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto bc punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos jc punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bc) 1 dalies antroji pastraipa papildoma 
šiuo punktu:
„(jc) tinklo operatoriai siūlo ir teikia 
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tarptinklinio ryšio paslaugą operatoriams, 
jiems prašant, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis.“

Or. en

Pagrindimas

Nepagrįstios tarpusavio sąveikos kliūtys šalinamos naudojant tarpusavio sujungimą arba 
tarptinklinio ryšio paslaugas. Šios kliūtys turi tiesioginę įtaką konkurencijai ir vartotojų 
pasirinkimui.

Pakeitimas 662
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto be punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(be) 2 dalis papildoma -a punktu:
„(-a) su sąlyga, kad didmeninė prieiga 
mažiausios pridėtinės vertės sąlygomis yra 
pakankama, siekiant užtikrinti 
konkurenciją galutinių klientų rinkoje, 
neturi būti keliama jokių reikalavmų dėl 
prieigos pridėtinės vertės lygmeniu.“

Or. de

Pagrindimas

Reguliavimu siekiama ne apsaugoti atitinkamus verslo modelius, bet riboti nebūtinas išlaidas 
ir minimizuoti rinkos iškraipymų poveikį, kurį šie apribojimai sukuria.
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Pakeitimas 663
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto be punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(be) 2 dalies a punktas iš dalies keičiamas 
taip:
„(a) techninį ir ekonominį tikslingumą 
naudoti ar įrengti alternatyvias 
priemones atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir 
konkretaus sujungimo bei prieigos 
pobūdį ir tipą; ir, ypač ten, kur galima 
pasirinkti prieigos produktus iš kitų 
tiekėjų, pavyzdžiui, kanalai, vartotojų 
rinkoje šiems prieigos produktams 
neturėtų būti keliami papildomi 
reikalavmai dėl didmeninės prieigos.“

Or. de

Pagrindimas

Reguliavimu siekiama ne apsaugoti atitinkamus verslo modelius, bet riboti nebūtinas išlaidas 
ir minimizuoti rinkos iškraipymų poveikį, kurį šie apribojimai sukuria.

Pakeitimas 664
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto be punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(be) 2 dalies a punktas iš dalies keičiamas 
taip:
„(a) techninį ir ekonominį tikslingumą 
naudoti ar įrengti alternatyvias 
priemones atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir 
konkretaus sujungimo bei prieigos 
pobūdį ir tipą; ypač atsižvelgiant į kitų 
didmeninės rinkos produktų, pavyzdžiui, 
kanalų pasiūlą;“

Or. en

Pagrindimas

Proporcinga ex ante politika dėl naujų investicijų reikalauja daugiau dėmesio skirti 
reguliavimo priemonėms atsiliekančiose srityse, vengiant ex ante reguliavimo, kai esama 
komercinių sutarčių. Kai atsiranda konkurencija tarp prieigos produktų (pvz., kanalų) tiekėjų, 
reguliavimo išplėtimas vartotojams vertinamas laikantis proporcingumo principo.

Pakeitimas 665
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto bf punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bf) 2 dalies c punktas keičiamas taip:
„(c) pradines priemonių savininko 
investicijas, turint galvoje investicijų 
riziką, tarp jų atitinkamą rizikos 
pasidalijimą tarp įmonių, kurios bendrai 
naudoja naują infrastruktūrą;“

Or. en
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Pagrindimas

Būtina, kad nacionaliniai reguliuotojai tinkamai įvertintų investicijų riziką.

Pakeitimas 666
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto bf punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bf) 2 dalies c punktas keičiamas taip:
„(c) pradines priemonių savininko 
investicijas, turint galvoje investicijų 
riziką, tarp jų atitinkamą rizikos 
pasidalijimą tarp įmonių, kurios bendrai 
naudoja naują infrastruktūrą;“

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad nacionaliniai reguliuotojai tinkamai įvertintų investicijų riziką.

Pakeitimas 667
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto bg punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bg) 2 dalies d punktas iš dalies keičiamas 
taip:
„(d) ilgalaikės konkurencijos, ypač 
konkurencijos infrastruktūros pagrindu, 
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apsaugos poreikį;“

Or. de

Pagrindimas

Reguliavimu siekiama ne apsaugoti atitinkamus verslo modelius, bet riboti nebūtinas išlaidas 
ir minimizuoti rinkos iškraipymų poveikį, kurį šie apribojimai sukuria.

Pakeitimas 668
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto bg punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bg) 2 dalies d punktas iš dalies keičiamas 
taip:
„(d) ilgalaikės konkurencijos, ypač 
konkurencijos infrastruktūros pagrindu, 
apsaugos poreikį;“

Or. en

Pagrindimas

Proporcinga ex ante politika dėl naujų investicijų reikalauja daugiau dėmesio skirti 
reguliavimo priemonėms atsiliekančiose srityse, vengiant ex ante reguliavimo, kai esama 
komercinių sutarčių. Kai atsiranda konkurencija tarp prieigos produktų (pvz., kanalų) tiekėjų, 
reguliavimo išplėtimas vartotojams vertinamas laikantis proporcingumo principo.
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Pakeitimas 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto c punktas
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Taikydamos operatoriui įpareigojimus 
teikti prieigą pagal šio straipsnio nuostatas, 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
nustatyti technines ar eksploatacines 
sąlygas, kurių tokios prieigos teikėjas ir 
(arba) gavėjas privalo laikytis, kai būtina 
užtikrinti normalų tinklo darbą. 
Įpareigojimai laikytis specialių techninių 
standartų arba specifikacijų turi atitikti 
pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 17 straipsnio 1 dalį nustatytus 
standartus ir specifikacijas.“

„3. Taikydamos operatoriui įpareigojimus 
teikti prieigą pagal šio straipsnio nuostatas, 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
nustatyti technines ar eksploatacines 
sąlygas, kurių tokios prieigos teikėjas ir 
(arba) gavėjas privalo laikytis, kai būtina 
užtikrinti normalų tinklo darbą. 
Įpareigojimai laikytis specialių techninių 
standartų arba specifikacijų turi atitikti 
pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 17 straipsnį nustatytus 
standartus ir specifikacijas“.

Or. es

Pagrindimas

Tikslas – įgalinti NRI nustatyti kitas technines specifikacijas be tų, kurios išsamiai nurodytos 
techninių standartų, paskelbtų Oficialiajame žurnale, sąraše.

Pakeitimas 670
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12a staipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Įterpiamas šis 12a straipsnis:
„12a straipsnis
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1. Nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali nustatyti 
įpreigojimus operatoriams, kurie paskelbti 
turintys didelę įtaką prieigos prie 
visuomeninio telefono tinklo rinkoje 
nustatytose vietovėse siūlant visiems 
tarpusavyje sujungtiems telefono 
paslaugų prieigos teikėjams paslaugas, 
kurias naudojant galutinių vartotojų 
skambučiai
(a) kiekvienas atskirai, surenkant 
operatoriaus kodą, arba
(b) iš anksto pasirenkant operatorių
būtų nukreipiami tarpusavyje sujungto 
tinklo paslaugų teikėjui.
Iš anksto pasirinkus operatorių, turi būti 
numatyta galimybė surinkus operatoriaus 
kodą panaikinti bet kokį kitą ankstesnį 
pasirinkimą.
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad, suteikiant galimybę 
naudotis šioje dalyje minima įranga, 
prieigos ir tarpusavio sujungimo kainos 
yra orientuotos į rinką ir kad tiesioginiai 
mokesčiai abonentams, jei tokie yra, nėra 
naudojami, kaip kliūtis naudotis šia 
įranga“.

Or. de

Pagrindimas

Jei teisiniu pagrindu operatoriaus pasirinkimas ir išankstinis pasirinkimas nebūtų 
privalomas, net laikinai, tai būtų nepataisomas konkurencinis trūkumas, dėl kurio labai 
sumažėtų investicijų į infastruktūrą.
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Pakeitimas 671
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8b punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) 13 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:
„1. nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali 
nustatyti įpareigojimus, susijusius su 
sąnaudų padengimu ir kainų kontrole, 
įskaitant įpareigojimus, kad kainos būtų 
pagrįstos sąnaudomis, ir įpareigojimus 
dėl sąnaudų apskaitos sistemų, 
įpareigojimus, susijusius su konkrečiu 
sujungimo ir (arba) prieigos tipu, kai 
rinkos analizė rodo, kad veiksmingos 
konkurencijos nebuvimas reiškia, jog 
atitinkamas operatorius gali išlaikyti 
pernelyg dideles kainas ar taikyti kainų 
spaudimą, tuo darant žalą galutiniams 
paslaugų gavėjams. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos atsižvelgia į 
operatoriaus investicijas, tam tikrą 
pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos 
normą ir investicijų riziką ir poreikį 
vienodai dalintis investicijų rizika tarp 
rinkos dalyvių“.

Or. en

Pagrindimas

Kitos kartos tinklų reguliavimu turėtų būti atsižvelgiama į didelę riziką, susijusią su 
sprendimu dėl investicijų. Esant nesėkmingai investicijai, investicija laikoma visiškai 
prarasta. Todėl būtinas kitoks požiūris į reguliavimą, dalijantis rizika tarp investuotojo ir 
norinčiųjų gauti prieigą opeatorių, kitaip investuotojas bus vienintelis, kuriam teks investicijų 
rizika, tuo tarpu trečiosios šalys naudosis naujojo tinklo prieiga be jokios rizikos.
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Pakeitimas 672
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8b punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  (8b) 13 straipsnio 1 dalis keičiama šitaip:
1. „nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali 
nustatyti įpareigojimus, susijusius su 
sąnaudų padengimu ir kainų kontrole, 
įskaitant įpareigojimus, kad kainos būtų 
pagrįstos sąnaudomis, ir įpareigojimus 
dėl sąnaudų apskaitos sistemų, 
įpareigojimus, susijusius su konkrečiu 
sujungimo ir (arba) prieigos tipu, kai 
rinkos analizė rodo, kad veiksmingos 
konkurencijos nebuvimas reiškia, jog 
atitinkamas operatorius gali išlaikyti 
pernelyg dideles kainas ar taikyti kainų 
spaudimą, tuo darant žalą galutiniams 
paslaugų gavėjams. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos atsižvelgia į 
operatoriaus investicijas, tam tikrą 
pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos 
normą ir investicijų riziką ir poreikį 
vienodai dalintis investicijų rizika tarp 
rinkos dalyvių“.

Or. de

Pagrindimas

Kitos kartos tinklų reguliavimu turėtų būti atsižvelgiama į didelę investicijų riziką. Todėl 
dabartinis reguliavimas turėtų būti atitinkamai pakeistas ir apimti mechanizmus sąžiningai 
dalijantis rizika tarp investuotojo ir operatorių, norinčių gauti prieigą.
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Pakeitimas 673
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8c punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) 13 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„1a. Kai savanoriškos komercinės sutartys 
nesudaromos, ir kai ekonominiu pagrindu 
infrastruktūros konkurencija negalima, 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
reguliuoti naujos kartos tinklų prieigą su 
sąlyga, kad norintys gauti prieigą dalijasi 
atitinkama rizika, kuri tenka 
investuotojui. Sutartyse dėl rizikos 
pasidalijimo gali būti numatomas arba 
išankstinis mokėjimas, apimantis riziką 
esant atitinkamai prieigų apimčiai tam 
tikruose regionuose, arba tai gali būti 
sutartys dėl ilgalaikės prieigos nustatant 
minimalius kiekius atitinkamais 
laikotarpiais. Trumpalaikėse sutartyse, 
nenustatančiose minimalių kiekių, 
nustatoma priemoka, atsižvelgiant į 
investicijų riziką, darant prielaidą, kad 
investuotojui tenka visa investicijų rizika. 
Esant šioms sutartims dėl ilgalaikės ir 
trumpalaikėms prieigos, kainų kontrolė 
vykdoma pagal šios direktyvos 13 
straipsnio 6 dalį. Sutartyse dėl ilgalaikės 
prieigos nurodomas laikotarpis, 
reikalingas amortizuoti investicijų išlaidas 
naujose rinkose“.

Or. de

Pagrindimas

Kitos kartos tinklų reguliavimu turėtų būti atsižvelgiama į didelę investicijų riziką. Todėl 



PE407.731v01-00 62/101 AM\726891LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

dabartinis reguliavimas turėtų būti atitinkamai pakeistas ir apimti mechanizmus sąžiningai 
pasidalijant riziką tarp investuotojo ir operatorių, norinčių gauti prieigą.

Pakeitimas 674
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8c punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) 13 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„1a. Kai savanoriškos komercinės sutartys 
nesudaromos, nacionalinė reguliavimo 
institucija gali reguliuoti naujos kartos 
tinklų prieigą su sąlyga, kad norintys 
gauti prieigą dalijasi su investuotoju 
atitinkama rizika. Sutartyse dėl rizikos 
pasidalijimo gali būti numatytas 
išankstinis mokėjimas, įvertinant riziką 
esant atitinkamai prieigų apimčiai tam 
tikruose regionuose arba tai gali būti 
sutartys teikti ilgalaikę prieigą esant 
minimaliems kiekiams tam tikrais 
laikotarpiais. Trumpalaikėse sutartyse, 
nenurodant minimalių kiekių, nustatoma 
priemoka, atsižvelgiant į investicijų riziką, 
darant prielaidą, kad investuotojui tenka 
visa investicijų rizika. Sutartyse dėl 
ilgalaikės prieigos nurodomas laikotarpis, 
reikalingas amortizuoti investicijų išlaidas 
naujose rinkose“.

Or. en

Pagrindimas

Kitos kartos tinklų reglamentu turėtų būti atsižvelgiama į didelę riziką, susijusią su sprendimu 
investuoti. Esant nesėkmingai investicijai, investicija laikoma visiškai prarasta. Todėl būtinas 
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kitoks požiūris į reguliavimą, dalijantis rizika tarp investuotojo ir operatorių, norinčių gauti 
prieigą, kitaip investuotojas bus vienintelis, kuriam teks investicijų rizika, tuo tarpu trečiosios 
šalys naudosis naujojo tinklo prieiga be jokios rizikos.

Pakeitimas 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8c punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) 13 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„1a. Siekiant skatinti investicijų į naujus 
didelės spartos tinklus lengvatas, kai yra 
nustatyti prieigos mokesčiai, prieigą 
teikiančiai įmonei paliekamas pelnas, 
kuris atitinka tą kapitalo išlaidų dalį, kuri 
susijusi su investicijomis ir su tuo 
susijusia rizika.“

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis klausimas artimiausiais metais bus investicijų į naujuosius didelės spartos tinklus 
lengvatos, skatinant naujoves teikiant įvairaus turinio interneto paslaugas. Šie tinklai turi 
didžiulį potencialą teikti naudą vartotojams visoje Europos Sąjungoje. Todėl itin svarbu, kad 
nebūtų daroma kliūčių tvariai investicijų į šiuos naujuosius tinklus plėtrai, skatinant 
konkurenciją ir vartotojų pasirinkimą.

Pakeitimas 676
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8c punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  (8c) 13 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„1a. Siekiant skatinti investicijų į naujus 
didelės spartos tinklus lengvatas, kai yra 
nustatyti prieigos mokesčiai, prieigą 
teikiančiai įmonei paliekamas pelnas, 
kuris atitinka tą kapitalo išlaidų dalį, kuri 
susijusi su investicijomis ir su tuo 
susijusia rizika.“

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis klausimas artimiausiais metais bus investicijų į naujuosius didelės spartos tinklus 
lengvatos, kuriomis būtų remiamos naujovės teikiant įvairaus turinio interneto paslaugas.

Pakeitimas 677
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8c punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) 13 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„1a. Reguliuodamos prieigą prie naujos 
kartos tinklų, nacionalinės reguliavimo 
institucijos užtikrina, kad norintys gauti 
prieigą dalijasi atitinkama rizika, kuri 
tenka investuotojui. Sutartyse dėl rizikos 
pasidalijimo gali būti numatomas 
išankstinis mokėjimas, kuris nustatomas 
atsižvelgiant į riziką esant tam tikram 
prieigų skaičiui atitinkamuose 
regionuose, arba tai gali būti sutartys dėl 
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ilgalaikės prieigos nustatant tam tikrais 
laiko tarpais minimalius kiekius. 
Trumpalaikėse sutartyse nenustatant 
minimalių kiekių, nustatoma priemoka, 
atitinkanti investicijų riziką, darant 
prielaidą, kad investuotojui tenka visa 
investicijų rizika. Prieigos kainos šiose 
ilgalaikės ir trumpalaikės prieigos 
sutartyse gali būti reguliuojamos pagal 4a 
dalį. Sutartyse dėl ilgalaikės prieigos 
nurodomas laikotarpis, reikalingas 
amortizuoti investicijų išlaidas naujose 
rinkose.“

Or. en

Pagrindimas

13 straipsnio 1 dalyje (kartu su 4a dalimis) apibūdinamas pasirenkamas modelis, kai 
atskiriamos rizikos pasidalijimo sutartys ir trumpalaikės sutartys, mokant rizikos priemokas. 
Šitaip siekiama suderinti investicijų lengvatas su galimybe gauti prieigą tam, kad operatoriai 
galėtų pasirinkti jiems tinkamą prieigos sutartį, geriausiai atitinkančią jų verslo modelį. 
Naujoji prieigos sistema investuotojams užtikrina stabilumą, norintiems gauti prieigą 
operatoriams – lankstumą.

Pakeitimas 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8d punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8d) 13 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„1b. Kai nacionalinė reguliavimo 
institucija reguliuoja prieigą prie naujos 
kartos tinklų, ji gali reikalauti, kad visi, 
norintys gauti prieigą, dalytųsi atitinkama 
rizika, kuri tenka investuojančiam 
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operatoriui. Sutartyse dėl rizikos 
pasidalijimo gali būti numatytas 
išankstinis mokėjimas, atitinkantis riziką 
teikiant prieigą tam tikruose regionuose, 
arba tai gali būti sutartis teikti ilgalaikę 
prieigą numatant minimalius kiekius 
atskirais laikotarpiais.“

Or. en

Pagrindimas

Reguliuojant naujos kartos tinklus būtina atsižvelgti į riziką, susijusią su sprendimu 
investuoti. Rizikos pasidalijimo galima pasiekti suteikiant prieigą išankstinio mokėjimo 
pagrindu arba ilgalaikę prieigą sutarčių pagrindu esant minimaliems pirkimams. 
Trumpalaikėse sutartyse be minimalių kiekių gali būti numatomas kainos priedas, kuris apima 
investicijų riziką, darant prielaidą, kad visa investicijų rizika tenka investuotojui. Ilgalaikėse 
prieigos sutartyse nurodomas laikotarpis, reikalingas investicijų išlaidoms naujose rinkose 
amortizuoti.

Pakeitimas 679
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8e punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8e) 13 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„4a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad ilgalaikėse sutartyse dėl 
rizikos pasidalijimo būtų įvertintos 
ilgalaikės didėjančios veiksmingo 
operatoriaus išlaidos, atsižvelgiant į 
operatoriaus naujų rinkų skvarbą ir į tai, 
kad į prieigos kainą trumpalaikėse 
sutartyse įskaičiuojamos rizikos 
priemokos. Šių priemokų turėtų būti 
laipsniškai atsisakoma didėjant naujos 
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prieigos rinkos skvarbai. Sudarant tokias 
sutartis dėl trumpalaikės prieigos, kurios 
numato rizikos priemokas, nėra siekiama 
pelno.“

Or. en

Pagrindimas

4a dalyje atskiriamas išlaidų pasidalijimo sutarčių prieigos kainos ir trumpalaikės sutartys. 
Rizikos pasidalijimo sutartyse numatytas pelnas. Trumpalaikėmis sutartimis pleno 
nesiekiama, nes investuotojas prarastų būtiną lankstumą nustatant rinkos skvarbos kainą. 
Rinkos skvarbos kaina atspindi, kaip rinka reaguoja į naujus produktus, ir bet koks 
reguliavimas, kuris trukdytų nustatyti lanksčias kainas duotų priešingus rezultatus.

Pakeitimas 680
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8e punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8e) 13 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„4a. Reguliuodamos kainas, nacionalinės 
reguliavimo institucijos leidžia įgaliotiems 
operatoriams savo kainodaroje įvertinti 
išlaidas, viršijančias ilgalaikes 
veiksmingai veikiančio operatoriaus 
sąnaudas, su sąlyga, kad jos yra teisėtos 
arba tinkamai pagrįstos. Jos apima 
sąnaudas, naudojant paveldėtą tinklą 
kartu su kitos kartos tinklo įranga, jei taip 
skatinama tvari konkurencija arba tai yra 
naudinga vartotojams.“

Or. de
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Pagrindimas

Kitos kartos tinklų reguliavimu turėtų būti atsižvelgiama į didelę investicijų riziką. Todėl 
dabartinis reguliavimas turėtų būti atitinkamai pakeistas ir apimti mechanizmus sąžiningai 
dalijantis rizika tarp investuotojo ir operatorių, norinčių gauti prieigą.

Pakeitimas 681
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8f punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 4b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8f) 13 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„4b. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad ilgalaikėse sutartyse dėl 
rizikos pasidalijimo būtų įvertintos 
ilgalaikės didėjančios veiksmingo 
operatoriaus išlaidos, kurios 
apskaičiuojamos atsižvelgiant į 
operatoriaus numatytą naujų rinkų 
skvarbą ir į trumpalaikėse sutartyse 
numatytas rizikos priemokas. Šių 
priemokų turėtų būti laipsniškai 
atsisakoma didinant rinkos skvarbą 
naudojant naujus kartos ryšį. Šiuo 
laikotarpiu didmeninės kainos nustatomos 
remiantis įkainiais galutinams 
vartotojams“.

Or. de

Pagrindimas

Kitos kartos tinklų reguliavimu turėtų būti atsižvelgiama į didelę investicijų riziką. Todėl 
dabartinis reguliavimas turėtų būti atitinkamai pakeistas ir ypač apimti mechanizmus 
sąžiningai dalijantis rizika tarp investuotojo ir operatorių, norinčių gauti prieigą.
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Pakeitimas 682
Astrid Lulling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis Išbraukta.
Funkcinis atskyrimas

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

5. Įmonei, kuriai taikomas funkcinis 
atskyrimas, gali būti nustatyti bet kurie 9–
13 straipsniuose nurodyti įpareigojimai 
bet kurioje specifinėje rinkoje, jeigu pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 16 straipsnį buvo nustatyta, kad 
ji turi didelę įtaką toje rinkoje, arba 
nustatyti bet kurie kiti įpareigojimai, 
kuriuos nustatyti leido Komisija pagal 8 
straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 683
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis Išbraukta.
Funkcinis atskyrimas

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

Toks verslo skyrius teiktų prieigos 
produktus ir paslaugas visoms įmonėms, 
įskaitant kitus kontroliuojančiosios 
bendrovės verslo skyrius, per tokius 
pačius terminus, tokiomis pačiomis 
sąlygomis, įskaitant kainas ir paslaugų 
lygį, taip pat naudodamas tas pačias 
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sistemas ir procesus.
2. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
nustato funkcinio atskyrimo įpareigojimą, 
ji pateikia Komisijai prašymą, į kurį 
įtraukia:
(a) rodymus, kad nustačius atitinkamus 
9–13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis koordinuotu atitinkamų rinkų 
tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
pasiekti nepavyko ir vėliau nepavyks 
pasiekti, ir kad keliose tokių produktų 
rinkose yra svarbių, nuolatos 
pasikartojančių konkurencijos problemų 
ir (arba) rinkos nepakankamumo atvejų;

(b) laukiamą tyrimo poveikį reguliavimo 
institucijai, įmonei ir įmonės paskatoms 
investuoti į tinklą, kitoms 
suinteresuotosioms šalims, pirmiausia 
įskaitant poveikį infrastruktūros 
konkurencijai ir bet kokį potencialų 
poveikį vartotojams;
(c) siūlomas planuojamas priemones.
3. Į planuojamas priemones įtraukiami šie 
aspektai:
(a) tikslus atskyrimo pobūdis ir lygis, 
pirmiausia nurodant atskiro verslo 
subjekto statusą;
(b) atskiro verslo subjekto turtas ir 
produktus bei paslaugas, kuriuos teiks šis 
subjektas;
(c) valdymo tvarką siekiant užtikrinti 
atskiro verslo subjekto samdomų 
darbuotojų nepriklausomumą, taip pat 
atitinkamų paskatų struktūrą;
(d) įpareigojimų laikymosi užtikrinimo 
taisykles;
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(e) veikimo procedūrų skaidrumo 
užtikrinimo taisykles, pirmiausia 
suinteresuotųjų šalių atžvilgiu;
(f) atitikties užtikrinimo stebėsenos 
programą, įskaitant metinės ataskaitos 
skelbimą.
4. Vadovaudamasi Komisijos sprendimu 
dėl pagal 8 straipsnio 3 dalį priimtų 
planuojamų priemonių, nacionalinė 
reguliavimo institucija atlieka 
koordinuotą skirtingų su prieigos tinklu 
susijusių rinkų tyrimą pagal Direktyvos 
202/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nustatytą tvarką. Remdamasi 
šiuo įvertinimu, nacionalinė reguliavimo 
institucija skiria, palieka galioti, pakeičia 
ar panaikina įpareigojimus pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 6 ir 7 straipsnius.
5. Įmonei, kuriai taikomas funkcinis 
atskyrimas, gali būti nustatyti bet kurie 9–
13 straipsniuose nurodyti įpareigojimai 
bet kurioje specifinėje rinkoje, jeigu pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 16 straipsnį buvo nustatyta, kad 
ji turi didelę įtaką toje rinkoje, arba 
nustatyti bet kurie kiti įpareigojimai, 
kuriuos nustatyti leido Komisija pagal 8
straipsnio 3 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Vertikaliai integruotų telekomunikacijų įmonių funkcinis atskyrimas yra didžiulė ir 
neproporcinga įmonių teises ribojanti priemonė. Tačiau tokia drastiška priemonė užtikrinant 
konkurenciją būtų reikalinga tik tuomet, jei prieigos rinkų reguliavimas neveiktų arba kiltų 
pavojus, kad jis neveiks. Tačiau net Komisija to nenustatė. Atvirkščiai, esami reglamentai 
užtikrina konkurentams pakankamą tinklo operatoriaus, turinčio svarbią padėtį rinkoje, 
infrastruktūros prieigą. Todėl Komisijos pasiūlymas turėtų būti atmestas. 
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Pakeitimas 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis Išbraukta.
Funkcinis atskyrimas

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

Toks verslo skyrius teiktų prieigos 
produktus ir paslaugas visoms įmonėms, 
įskaitant kitus kontroliuojančiosios 
bendrovės verslo skyrius, per tokius 
pačius terminus, tokiomis pačiomis 
sąlygomis, įskaitant kainas ir paslaugų 
lygį, taip pat naudodamas tas pačias 
sistemas ir procesus.
2. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
nustato funkcinio atskyrimo įpareigojimą, 
ji pateikia Komisijai prašymą, į kurį 
įtraukia:
(a) rodymus, kad nustačius atitinkamus 
9–13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis koordinuotu atitinkamų rinkų 
tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
pasiekti nepavyko ir vėliau nepavyks 
pasiekti, ir kad keliose tokių produktų 
rinkose yra svarbių, nuolatos 
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pasikartojančių konkurencijos problemų 
ir (arba) rinkos nepakankamumo atvejų;

(b) laukiamą tyrimo poveikį reguliavimo 
institucijai, įmonei ir įmonės paskatoms 
investuoti į tinklą, kitoms 
suinteresuotosioms šalims, pirmiausia 
įskaitant poveikį infrastruktūros 
konkurencijai ir bet kokį potencialų 
poveikį vartotojams;
(c) siūlomas planuojamas priemones.
3. Į planuojamas priemones įtraukiami šie 
aspektai:
(a) tikslus atskyrimo pobūdis ir lygis, 
pirmiausia nurodant atskiro verslo 
subjekto statusą;
(b) atskiro verslo subjekto turtas ir 
produktus bei paslaugas, kuriuos teiks šis 
subjektas;
(c) valdymo tvarką siekiant užtikrinti 
atskiro verslo subjekto samdomų 
darbuotojų nepriklausomumą, taip pat 
atitinkamų paskatų struktūrą;
(d) įpareigojimų laikymosi užtikrinimo 
taisykles;
(e) veikimo procedūrų skaidrumo 
užtikrinimo taisykles, pirmiausia 
suinteresuotųjų šalių atžvilgiu;
(f) atitikties užtikrinimo stebėsenos 
programą, įskaitant metinės ataskaitos 
skelbimą.
4. Vadovaudamasi Komisijos sprendimu 
dėl pagal 8 straipsnio 3 dalį priimtų 
planuojamų priemonių, nacionalinė 
reguliavimo institucija atlieka 
koordinuotą skirtingų su prieigos tinklu 
susijusių rinkų tyrimą pagal Direktyvos 
202/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nustatytą tvarką. Remdamasi 
šiuo įvertinimu, nacionalinė reguliavimo 
institucija skiria, palieka galioti, pakeičia 
ar panaikina įpareigojimus pagal 
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Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 6 ir 7 straipsnius.
5. Įmonei, kuriai taikomas funkcinis 
atskyrimas, gali būti nustatyti bet kurie 9–
13 straipsniuose nurodyti įpareigojimai 
bet kurioje specifinėje rinkoje, jeigu pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 16 straipsnį buvo nustatyta, kad 
ji turi didelę įtaką toje rinkoje, arba 
nustatyti bet kurie kiti įpareigojimai, 
kuriuos nustatyti leido Komisija pagal 8 
straipsnio 3 dalį.

Or. es

Pagrindimas

Straipsnis nereikalingas, nes esama sistema užtikrina NRI tinkamą teisinį pagrindą taikyti 
funkcinį atskyrimą (Prieigos direktyvos 8 straipsnio 3 dalis). Ši galimybė taip pat numatyta 
dabartiniuose konkurencijos įstatymuose. Ir pagaliau praktiniu požiūriu, 13a straipsnis gali 
būti žinia pramonės sektoriui tuo metu, kai būtina kurti naujos kartos tinklus, o tam labai 
reikalingos investicijos.

Pakeitimas 685
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis Išbraukta.
Funkcinis atskyrimas

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

Toks verslo skyrius teiktų prieigos 
produktus ir paslaugas visoms įmonėms, 
įskaitant kitus kontroliuojančiosios 
bendrovės verslo skyrius, per tokius 
pačius terminus, tokiomis pačiomis 
sąlygomis, įskaitant kainas ir paslaugų 
lygį, taip pat naudodamas tas pačias 
sistemas ir procesus.
2. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
nustato funkcinio atskyrimo įpareigojimą, 
ji pateikia Komisijai prašymą, į kurį 
įtraukia:
(a) rodymus, kad nustačius atitinkamus 
9–13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis koordinuotu atitinkamų rinkų 
tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
pasiekti nepavyko ir vėliau nepavyks 
pasiekti, ir kad keliose tokių produktų 
rinkose yra svarbių, nuolatos 
pasikartojančių konkurencijos problemų 
ir (arba) rinkos nepakankamumo atvejų;

(b) laukiamą tyrimo poveikį reguliavimo 
institucijai, įmonei ir įmonės paskatoms 
investuoti į tinklą, kitoms 
suinteresuotosioms šalims, pirmiausia 
įskaitant poveikį infrastruktūros 
konkurencijai ir bet kokį potencialų 
poveikį vartotojams;
(c) siūlomas planuojamas priemones.
3. Į planuojamas priemones įtraukiami šie 
aspektai:
(a) tikslus atskyrimo pobūdis ir lygis, 
pirmiausia nurodant atskiro verslo 
subjekto statusą;
(b) atskiro verslo subjekto turtas ir 
produktus bei paslaugas, kuriuos teiks šis 
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subjektas;
(c) valdymo tvarką siekiant užtikrinti 
atskiro verslo subjekto samdomų 
darbuotojų nepriklausomumą, taip pat 
atitinkamų paskatų struktūrą;
(d) įpareigojimų laikymosi užtikrinimo 
taisykles;
(e) veikimo procedūrų skaidrumo 
užtikrinimo taisykles, pirmiausia 
suinteresuotųjų šalių atžvilgiu;
(f) atitikties užtikrinimo stebėsenos 
programą, įskaitant metinės ataskaitos 
skelbimą.
4. Vadovaudamasi Komisijos sprendimu 
dėl pagal 8 straipsnio 3 dalį priimtų 
planuojamų priemonių, nacionalinė 
reguliavimo institucija atlieka 
koordinuotą skirtingų su prieigos tinklu 
susijusių rinkų tyrimą pagal Direktyvos 
202/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nustatytą tvarką. Remdamasi 
šiuo įvertinimu, nacionalinė reguliavimo 
institucija skiria, palieka galioti, pakeičia 
ar panaikina įpareigojimus pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 6 ir 7 straipsnius.
5. Įmonei, kuriai taikomas funkcinis 
atskyrimas, gali būti nustatyti bet kurie 9–
13 straipsniuose nurodyti įpareigojimai 
bet kurioje specifinėje rinkoje, jeigu pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 16 straipsnį buvo nustatyta, kad 
ji turi didelę įtaką toje rinkoje, arba 
nustatyti bet kurie kiti įpareigojimai, 
kuriuos nustatyti leido Komisija pagal 8 
straipsnio 3 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Vertikaliai integruotų telekomunikacijų įmonių funkcinis atskyrimas yra didžiulė ir 
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neproporcinga įmonių teises ribojanti priemonė. Tačiau tokia drastiška priemonė užtikrinant 
konkurenciją būtų reikalinga tik tuomet, jei prieigos rinkų reguliavimas neveiktų arba kiltų 
pavojus, kad jis neveiks. Tačiau net Komisija to nenustatė. Atvirkščiai, esami reglamentai 
užtikrina konkurentams pakankamą tinklo operatoriaus, turinčio svarbią padėtį rinkoje, 
infrastruktūros prieigą. Todėl Komisijos pasiūlymas turėtų būti atmestas.

Pakeitimas 686
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis Išbraukta.
Funkcinis atskyrimas

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

Toks verslo skyrius teiktų prieigos 
produktus ir paslaugas visoms įmonėms, 
įskaitant kitus kontroliuojančiosios 
bendrovės verslo skyrius, per tokius 
pačius terminus, tokiomis pačiomis 
sąlygomis, įskaitant kainas ir paslaugų 
lygį, taip pat naudodamas tas pačias 
sistemas ir procesus.
2. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
nustato funkcinio atskyrimo įpareigojimą, 
ji pateikia Komisijai prašymą, į kurį 
įtraukia:
(a) rodymus, kad nustačius atitinkamus 
9–13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis koordinuotu atitinkamų rinkų 
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tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
pasiekti nepavyko ir vėliau nepavyks 
pasiekti, ir kad keliose tokių produktų 
rinkose yra svarbių, nuolatos 
pasikartojančių konkurencijos problemų 
ir (arba) rinkos nepakankamumo atvejų;

(b) laukiamą tyrimo poveikį reguliavimo 
institucijai, įmonei ir įmonės paskatoms 
investuoti į tinklą, kitoms 
suinteresuotosioms šalims, pirmiausia 
įskaitant poveikį infrastruktūros 
konkurencijai ir bet kokį potencialų 
poveikį vartotojams;
(c) siūlomas planuojamas priemones.
3. Į planuojamas priemones įtraukiami šie 
aspektai:
(a) tikslus atskyrimo pobūdis ir lygis, 
pirmiausia nurodant atskiro verslo 
subjekto statusą;
(b) atskiro verslo subjekto turtas ir 
produktus bei paslaugas, kuriuos teiks šis 
subjektas;
(c) valdymo tvarką siekiant užtikrinti 
atskiro verslo subjekto samdomų 
darbuotojų nepriklausomumą, taip pat 
atitinkamų paskatų struktūrą;
(d) įpareigojimų laikymosi užtikrinimo 
taisykles;
(e) veikimo procedūrų skaidrumo 
užtikrinimo taisykles, pirmiausia 
suinteresuotųjų šalių atžvilgiu;
(f) atitikties užtikrinimo stebėsenos 
programą, įskaitant metinės ataskaitos 
skelbimą.
4. Vadovaudamasi Komisijos sprendimu 
dėl pagal 8 straipsnio 3 dalį priimtų 
planuojamų priemonių, nacionalinė 
reguliavimo institucija atlieka 
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koordinuotą skirtingų su prieigos tinklu 
susijusių rinkų tyrimą pagal Direktyvos 
202/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nustatytą tvarką. Remdamasi 
šiuo įvertinimu, nacionalinė reguliavimo 
institucija skiria, palieka galioti, pakeičia 
ar panaikina įpareigojimus pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 6 ir 7 straipsnius.
5. Įmonei, kuriai taikomas funkcinis 
atskyrimas, gali būti nustatyti bet kurie 9–
13 straipsniuose nurodyti įpareigojimai 
bet kurioje specifinėje rinkoje, jeigu pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 16 straipsnį buvo nustatyta, kad 
ji turi didelę įtaką toje rinkoje, arba 
nustatyti bet kurie kiti įpareigojimai, 
kuriuos nustatyti leido Komisija pagal 8 
straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Funkcinis atskyrimas yra pažangi priemonė, tinkama prisotintoms rinkoms. Vertikaliai 
integruotoms bendrovėms bus vis labiau nenaudinga investuoti į naujus tinklus arba 
atnaujinti jau esamus ir pagaliau tai turės neigiamos įtakos kitos kartos didelės spartos 
prieigos tinklų plėtrai. Vietoje funkcinio atskyrimo mes turėtume per ETRI taikyti griežtesnes 
gaires NRI siekiant didesnio vietinių linijų atskyrimo, kuris pagal galiojančią sistemą jau yra 
vienaip ar kitaip numatytas, skaidrumo.

Pakeitimas 687
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

dalies antrą pastraipą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali nustatyti 
įpareigojimą vertikaliai integruotoms 
įmonėms, kad pastarosios skirtų visą su 
didmeniniu prieigos produktų teikimu 
susijusią veiklą vykdyti savarankiškai 
veikiantiems verslo skyriams, kai:

Or. en

Pakeitimas 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pagal 8 straipsnį, o ypač 8 straipsnio 3 
dalies antrą pastraipą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali nustatyti 
įpareigojimą vertikaliai integruotoms 
įmonėms, kad pastarosios skirtų visą su 
didmeniniu prieigos produktų teikimu 
susijusią veiklą vykdyti savarankiškai 
veikiantiems verslo skyriams. Ši nuostata 
taikoma tik tuomet, kai rinkoje nuolat 
kyla sunkumų konkurencijos srityje.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti veiksmingą 12a straipsnio 1 dalies įgyvendinimą.
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Pakeitimas 689
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 690
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro
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Pagrindimas

Funkcinis atskyrimas turėtų būti išskirtinė priemonė. Regionuose, kur ryšių paslaugų skvarba 
yra labai žema, turėtų būti imtasi priemonių investicijoms skatinti. 

Pakeitimas 691
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 692
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toks verslo skyrius teiktų prieigos 
produktus ir paslaugas visoms įmonėms, 
įskaitant kitus kontroliuojančiosios 
bendrovės verslo skyrius, per tokius pačius 
terminus, tokiomis pačiomis sąlygomis, 

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

naudodamas tas pačias sistemas ir procesus
rinkose, kur yra konkurencija dėl prieigos 
infrastruktūros galutiniams vartotojams ir 
kur fiksuotos telefonijos paslaugų skvarba 
yra labai žema, tačiau tik tokiomis 
sąlygomis, kai visos kitos priemonės 
skatinant konkurenciją buvo 
nesėkmingos.

Or. ro

Pagrindimas

Funkcinis atskyrimas turėtų būti išskirtinė priemonė. Regionuose, kur ryšių paslaugų skvarba 
yra labai žema, turėtų būti imtasi priemonių investicijoms skatinti. 

Pakeitimas 693
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įrodymus, kad nustačius atitinkamus 9–
13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis koordinuotu atitinkamų rinkų 
tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
pasiekti nepavyko ir vėliau nepavyks 
pasiekti, ir kad keliose tokių produktų 
rinkose yra svarbių, nuolatos 
pasikartojančių konkurencijos problemų ir 
(arba) rinkos nepakankamumo atvejų.

(a) įrodymus, kad nustačius atitinkamus 9–
13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis koordinuotu atitinkamų rinkų 
tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
mažmeninės prekybos lygmeniu pasiekti 
nepavyko ir vėliau nepavyks pasiekti, ir 
kad keliose tokių produktų rinkose yra 
svarbių, nuolatos pasikartojančių 
konkurencijos problemų ir (arba) rinkos 
nepakankamumo atvejų, ypač dėl 
nuolatinio diskriminavimo atitinkamose 
rinkose.
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Or. en

Pakeitimas 694
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) nacionalinė reguliavimo institucija 
ėmėsi visų priemonių, būtinų įgyvendinti 
9-13 straispniuose numatytus reikalvimus, 
atsižvelgiant į geriausią Europos 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
patirtį, ir buvo pakankamai laiko šioms 
priemonėms įsigalioti;

Or. en

Pakeitimas 695
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) mažai arba visai nėra perspektyvų 
per atitinkamą laiko tarpą išplėsti 
infrastruktūros konkurenciją;

Or. en
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Pakeitimas 696
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ac) reguliavimo institucija gali įrodyti, 
kad įpareigojimo, numatyto įmonei, 
išlaidos, tarp jų tikėtinas poveikis 
reguliavimo institucijai, įmonės 
lengvatoms investuojant į jos tinklą, 
kitiems suinteresuotiems dalyviams ir 
ypač infrastruktūros konkurencijai ir 
potencialus tolesnis poveikis vartotojams 
yra žymiai mažesni negu iš to gaunama 
nauda;

Or. en

Pakeitimas 697
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinė reguliavimo institucija 
netaiko funkcinio atskyrimo kaip 
priemonės reguliuoti rinką, kur esama 
mažmeninės konkurencijos 
infrastruktūros pagrindu arba (ir) labai 
žema fiksuoto telekomunikacijų ryšio 
paslaugų skvarba.

Or. en
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Pakeitimas 698
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
nustato funkcinio atskyrimo įpareigojimą, 
ji pateikia Komisijai prašymą, į kurį 
įtraukia.

2. Atskirtas verslo padalinys teikia 
prieigos produktus ir paslaugas visoms 
įmonėms, įskaitant pagrindinės bendrovės 
verslo padaliniams per tą patį laiką ir 
tomis pačiomis sąlygomis, atsižvelgiant į 
kainų ir paslaugų lygį ir taikant tas pačias 
sistemas ir procesus.

Or. en

Pakeitimas 699
Mary Honeyball

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
nustato funkcinio atskyrimo įpareigojimą, 
ji pateikia Komisijai prašymą, į kurį 
įtraukia.

2. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
nustato funkcinio atskyrimo įpareigojimą, 
ji pateikia Komisijai pasiūlymą, į kurį 
įtraukia.

Or. en

Pagrindimas

Esant rimtiems ekonominiams sunkumams, funkcinis atskyrimas turėtų būti priemonė, 
naudojama NRI ir kaip lengvata siūlant nediskriminacines sąlygas. Tačiau reikalavimas NRI 
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įrodyti, kad nuolatinės konkurencijos nėra prieš siūlant funkcinį atskyrimą tik trukdytų 
konkurencinės rinkos kūrimui. Dėl to funkcinis atskyrimas taptų beveik neprieinamas NRI.

Pakeitimas 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įrodymus, kad nustačius atitinkamus 
9–13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis koordinuotu atitinkamų rinkų 
tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
pasiekti nepavyko ir vėliau nepavyks 
pasiekti, ir kad keliose tokių produktų 
rinkose yra svarbių, nuolatos 
pasikartojančių konkurencijos problemų ir 
(arba) rinkos nepakankamumo atvejų.

(a) įrodymus, kad keliose produktų rinkose 
yra svarbių, nuolatos pasikartojančių 
konkurencijos problemų ir (arba) rinkos 
nepakankamumo atvejų, ir kad ši 
priemonė šioms problemoms 
(sunkumams) spręsti yra pati 
veiksmingiausia ir efektyviausia.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi funkcinis atskyrimas Institucijai ir reguliuojamam operatoriui yra numatytas kaip 
įgyvendinimo priemonė, reguliuotojai šią priemonę galėtų naudoti kaip perspektyvinę 
(ilgalaikiams sunkumams spręsti) ir ne tik tuomet, kai įgyvendinimo sunkumai yra ilgalaikiai, 
ir problemų sprendimas nebuvo veiksmingas ilgą laiką. Svarbu nurodyti, kad „veiksminga“ 
konkurencija yra tam tikra konkurencija infrastruktūros pagrindu, net ir tuomet, kai ji ne 
visai pakankama riboti dominuojantį operatorių (kaip JK).
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Pakeitimas 701
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įrodymus, kad nustačius atitinkamus 
9–13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis koordinuotu atitinkamų rinkų 
tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
pasiekti nepavyko ir vėliau nepavyks 
pasiekti, ir kad keliose tokių produktų 
rinkose yra svarbių, nuolatos 
pasikartojančių konkurencijos problemų 
ir (arba) rinkos nepakankamumo atvejų.

(a) įrodymus, kad 1 dalyje nurodytos 
sąlygos yra įvykdytos.

Or. en

Pakeitimas 702
Mary Honeyball

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įrodymus, kad nustačius atitinkamus 9–
13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis koordinuotu atitinkamų rinkų 
tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 

(a) įrodymus, kad nustačius atitinkamus 
9–13 straipsnyje nurodytus 
įpareigojimus veiksmingai konkurencijai 
pasiekti remiantis koordinuotu 
atitinkamų rinkų tyrimu, veiksmingos 
konkurencijos pasiekti nepavyko ir 
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straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
pasiekti nepavyko ir vėliau nepavyks 
pasiekti, ir kad keliose tokių produktų 
rinkose yra svarbių, nuolatos 
pasikartojančių konkurencijos problemų 
ir (arba) rinkos nepakankamumo atvejų.

vėliau nepavyks pasiekti, ir kad ši 
priemonė šioms problemoms spręsti yra 
pati veiksmingiausia ir efektyviausia.

Or. en

Pagrindimas

Esant rimtiems ekonominiams sunkumams, funkcinis atskyrimas turėtų būti priemonė, 
naudojama NRI ir kaip lengvata siūlant nediskriminacines sąlygas. Tačiau reikalavimas prieš 
siūlant funkcinį atskyrimą NRI įrodyti, kad nėra nuolatinės konkurencijos tik trukdytų 
konkurencinės rinkos kūrimui. Dėl to funkcinis atskyrimas taptų beveik neprieinamas NRI.

Pakeitimas 703
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įrodymus, kad nustačius atitinkamus 9–
13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis koordinuotu atitinkamų rinkų 
tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
pasiekti nepavyko ir vėliau nepavyks 
pasiekti, ir kad keliose tokių produktų 
rinkose yra svarbių, nuolatos 
pasikartojančių konkurencijos problemų 
ir (arba) rinkos nepakankamumo atvejų.

(a) įrodymus, kad nustačius atitinkamus 9–
13 straipsnyje nurodytus įpareigojimus 
veiksmingai konkurencijai pasiekti 
remiantis atitinkamos rinkos tyrimu, 
atliktu pagal Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyvos) 16 straipsnyje 
nurodytą rinkos tyrimo procedūrą, 
konkurencijos klausimų šioje rinkoje 
išspręsti nepavyko.

Or. en
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Pagrindimas

Funkcinis atskyrimas neturėtų būti laikomas kraštutine priemone, jei visos kitos priemonės 
nepadėjo ir rinkos buvo monopolizuotos, bet taikomas, kaip veiksmingas ir efektyvus 
konkurencinių problemų, nustatytų NRI, sprendimas. Priežastis išbraukti b punktą yra ta, kad 
pagal Pagrindų direktyvos 6 ir 8 straipsnius įpareigojimas dėl konsultavimosi su 
suinteresuotomis šalimis ir proporcingų priemonių taikymas atsižvelgiant į socialinę 
ekonominę analizę, jau yra numatytas.

Pakeitimas 704
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) laukiamą tyrimo poveikį reguliavimo 
institucijai, įmonei ir įmonės paskatoms 
investuoti į tinklą, kitoms 

(b) laukiamą priemonės ekonominės 
naudos analizę, įskaitant poveikį
reguliavimo institucijai, įmonei ir 



AM\726891LT.doc 93/101 PE407.731v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

suinteresuotosioms šalims, pirmiausia 
įskaitant poveikį infrastruktūros 
konkurencijai ir bet kokį potencialų 
poveikį vartotojams;

investicijoms, konkurencijai ir vartotojams;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi funkcinis atskyrimas Institucijai ir reguliuojamam operatoriui yra numatytas kaip 
įgyvendinimo priemonė, reguliuotojai šią priemonę galėtų naudoti kaip perspektyvinę 
(ilgalaikiams sunkumams spręsti) ir ne tik tuomet, kai įgyvendinimo sunkumai yra ilgalaikiai, 
ir problemų sprendimas nebuvo veiksmingas ilgą laiką. Svarbu nurodyti, kad „veiksminga“ 
konkurencija yra tam tikra konkurencija infrastruktūros pagrindu, net ir tuomet, kai ji ne 
visai pakankama riboti dominuojantį operatorių (kaip JK).

Pakeitimas 706
Mary Honeyball

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) laukiamą priemonės ekonominės 
naudos analizę, įskaitant poveikį
reguliavimo institucijai, įmonei ir 
investicijoms, konkurencijai ir vartotojams;

Or. en

Pagrindimas

Esant rimtiems ekonominiams sunkumams, funkcinis atskyrimas turėtų būti priemonė, 
naudojama NRI ir kaip lengvata siūlant nediskriminacines sąlygas. Tačiau reikalavimas prieš 
siūlant funkcinį atskyrimą NRI įrodyti, kad nėra nuolatinės konkurencijos tik trukdytų 
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konkurencinės rinkos kūrimui. Dėl to funkcinis atskyrimas taptų beveik neprieinamas NRI.

Pakeitimas 707
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Funkcinis atskyrimas neturėtų būti laikomas kraštutine priemone, jei visos kitos priemonės 
nepadėjo ir rinkos buvo monopolizuotos, bet taikomas, kaip veiksmingas ir efektyvus 
konkurencinių problemų, nustatytų NRI, sprendimas. Priežastis išbraukti b punktą yra ta, kad 
pagal Pagrindų direktyvos 6 ir 8 straipsnius įpareigojimas dėl konsultavimosi su 
suinteresuotomis šalimis ir proporcingų priemonių taikymas atsižvelgiant į socialinę 
ekonominę analizę, jau yra numatytas.

Pakeitimas 708
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 9 dalis
Direktyva 2002/19/EB
13a straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) siūlomas planuojamas priemones. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 709
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b straipsnis Išbraukta.
Vertikaliai integruotos įmonės 

savanoriškas atskyrimas
1. Jeigu pagal Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 16 straipsnį buvo 
nustatyta, kad įmonės turi didelę įtaką 
vienoje ar keliose atitinkamose rinkose, 
šios įmonės iš anksto informuoja 
nacionalinę reguliavimo instituciją, ar jos 
ketina perduoti vietos prieigos tinklo 
aktyvus arba didesnę jų dalį atskiram 
verslo subjektui, priklausančiam 
skirtingiems savininkams, ar įsteigti 
atskirą verslo subjektą tam, kad galėtų 
teikti visiems mažmeniniams teikėjams, 
įskaitant savo mažmeninius skyrius, 
visiškai lygiaverčius prieigos produktus.
2. Nacionalinė reguliavimo institucija 
įvertina, kokį poveikį turės numatytas 
sandoris galiojantiems reglamentuojančio 
pobūdžio įpareigojimams pagal Direktyvą 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva).
Šiuo tikslu nacionalinė reguliavimo 
institucija pagal Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 16 straipsnyje 
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nurodytą procedūrą atlieka koordinuotą 
su prieigos produktais susijusių skirtingų 
rinkų tyrimą.
Remdamasi šiuo įvertinimu, nacionalinė 
reguliavimo institucija skiria, palieka 
galioti, pakeičia ar panaikina 
įpareigojimus pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 6 ir 7 
straipsnius.
3. Įmonei, kuriai pritaikytas teisinis ir 
(arba) veiklos atskyrimas, gali būti 
nustatyti bet kurie 9–13 straipsniuose 
nurodyti įpareigojimai bet kurioje 
specifinėje rinkoje, jeigu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 16 
straipsnį buvo nustatyta, kad ji turi didelę 
įtaką toje rinkoje, arba nustatyti bet kurie 
kiti įpareigojimai, kuriuos nustatyti leido 
Komisija pagal 8 straipsnio 3 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Savanoriškai parduodant tinklų pajėgumus neturėtų būti taikomas teisinis reguliavimas. Bet 
koks potencialus poveikis konkurencijai neturėtų būti traktuojamas esamų nacionalinių ir 
Europos konkurencijos taisyklių požiūriu. Todėl Komisijos pasiūlymas turėtų būti atmestas.

Pakeitimas 710
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10a punktas (nauja)
Direktyva 2002/19/EB
19a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Įterpiamas šis 19a straipsnis:
„19a straipsnis

Galiojimo pabaiga
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8-13 straipsniai baigia galioti 2014 m. 
sausio 1 d.“

Or. de

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad perėjimas nuo ex ante reguliavimo prie bendrųjų konkurencijos 
įstatymų telekomunikacijų sektoriuje būtų peržiūrėtas praėjus penkeriems metams.

Pakeitimas 711
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10b punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
II priedo įžanginės dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) II priedo įžanginės dalies a punktas 
keičiamas taip:

„(a) ,,dalinė vietinė linija“ – vietinės 
linijos dalis, jungianti [...] tinklo galinį 
tašką su koncentracijos tašku arba 
nustatytu tarpiniu viešojo elektroninio 
ryšio tinklu, kur galima techninė ryšio 
prieiga;“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atnaujinamas Prieigos direktyvos dominavimo vietinėje linijoje prieigos 
apibrėžimas, siekiant užtikrinti technologinį neutralumą ir suderinti su nauju apibrėžimu, 
pateikiamu Komisijos rekomendacijoje dėl atitinkamų rinkų. Kai pakeitimas bus priimtas, 
daug linijų gali būti iš optinio kabelio ir tam, kad ateityje sistema tinkamai veiktų, būtinas 
technologinis neutralumas.
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Pakeitimas 712
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10c punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
II priedo įžanginės dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10c) II priedo įžanginės dalies c punktas 
iš dalies keičiamas taip:

„(c) ,,visiškai atsieta prieiga prie 
vietinės linijos“ – vietinės linijos 
gavėjui suteikta prieiga prie nustatyto 
vietinės linijos operatoriaus vietinės 
linijos ar dalinės vietinės linijos, 
suteikiant teisę naudoti visą tinklo 
infrastruktūros įrangą“;“

Or. en

Pagrindimas

Žr. G. Hökmark pakeitimo II priedo 1 pastraipos a punkto pagrindimą.

Pakeitimas 713
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10d punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
II priedo įžanginės dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10d) II priedo įžanginės dalies d punktas 
iš dalies keičiamas taip:
,,(d) ,,iš dalies atsieta prieiga prie 
vietinės linijos“ – vietinės linijos gavėjui 
suteikiama prieiga prie nustatyto 
vietinės linijos operatoriaus vietinės 
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linijos ar dalinės vietinės linijos, 
suteikiant teisę naudoti nustatytą tinklo 
infrastruktūros pajėgumų dalį, pavyzdžiui, 
turimų dažnių arba bangų, pavyzdžiui, 
metalinės vytos poros ne balso juostos 
dažnių spektrą; [...]“

Or. en

Pagrindimas

Žr. G. Hökmark pakeitimo II priedo 1 pastraipos a punkto pagrindimą.

Pakeitimas 714
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10e punktas (nauja)
Direktyva 2002/19/EB
II priedo įžanginės dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10e) II priedo įžanginė dalis papildoma 
šiuo punktu:

„(da) „didmeninė plačiajuosčio tinklo 
prieiga“ reiškia ne fizinę arba virtualią
vietinės linijos arba dalinės vietinės 
linijos tinklo prieigą, kai duomenys 
perduodami abiem kryptimis vietine 
linija arba vietine daline linija į 
nustatytus fiksuoto viešojo elektroninio 
ryšio tinklo taškus.“

Or. en

Pagrindimas

Žr. G. Hökmark pakeitimo II priedo 1 pastraipos a punkto pagrindimą.
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Pakeitimas 715
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10f punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
II priedo A dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10f) II priedo A dalis iš dalies 
keičiama šitaip:

„A. Atsietos prieigos [...] sąlygos

1. Tinklo elementai, prie kurių 
suteikiama prieiga, apima svarbiausia 
šiuos elementus kartu su atitinkamais 
susijusiais įrenginiais:

(a) atsietą prieigą prie vietinių linijų ir 
vietinių dalinių linijų;

(b) kanalus, įgalinančius prieigos ir 
tranzitinių tinklų įrengimą;

(c) didmeninę plačiajuosčio tinklo 
prieigą atitinkamuose tinklo taškuose 
siekiant užtikrinti veiksmingą 
nacionalinę konkurenciją ir kuri leistų 
išlaikyti ekvivalentinį atsietos prieigos 
funkcionalumą tokiomis sąlygomis, kai 
ši prieiga techniškai arba ekonomiškai 
neįmanoma;

2. Informacija apie fizines prieigos 
vietas, tarp jų gatvėse esančias spintas 
ir paskirstymo stovus, vietinių linijų ir 
dalinių linijų, kanalų ir tranzitinio 
tinklo įrangos buvimą tam tikrose 
konkrečiose prieigos tinklo dalyse; 

3. Techninės sąlygos, susijusios su 
prieiga prie vietinių linijų, dalinių
linijų ir kanalų ir jų naudojimu, 
įskaitant [...] vytos poros ir (arba) 
optinio pluošto, kabelių paskirstymo 
įrangos, kanalų ir kitų įrenginių 
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technines charakteristikas;

4. Užsakymo ir suteikimo tvarka, 
naudojimo apribojimai.“

Or. en

Pagrindimas

Žr. G. Hökmark pakeitimo II priedo 1 pastraipos a punkto pagrindimą.

Pakeitimas 716
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10g punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
II priedo B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10g) II B dalis keičiama šitaip:

„1. Informacija apie nustatytų 
operatorių atitinkamas vietas arba 
įrangos vietą.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atnaujinamas Prieigos direktyvos dominavimo vietinėje linijoje prieigos 
apibrėžimas, siekiant užtikrinti technologinį neutralumą ir suderinti su nauju apibrėžimu, 
pateikiamu Komisijos rekomendacijoje dėl atitinkamų rinkų. Kai pakeitimas bus priimtas, 
daug linijų gali būti iš optinio kabelio ir tam, kad ateityje sistema tinkamai veiktų, būtinas 
technologinis neutralumas.
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