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Pakeitimas 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/20/EB
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 3 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Pasaulinėms telekomunikacijų 
paslaugoms taikoma tik supaprastinta 
pranešimo tvarka su nurodytu 
elektroninių ryšių paslaugos įregistravimu 
„pasauline telekomunikacijų paslauga“.
Pasaulinės telekomunikacijų paslaugos –
tvarkomų verslo duomenų ir balso 
paslaugos, kuriomis naudojasi 
tarptautinės įmonės, turinčios padalinių 
skirtingose šalyse, o dažnai ir skirtinguose 
žemynuose. Jų pobūdis – tarptautinės, o 
Europoje – europinės paslaugos.“

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis galiojančiomis ES bendrosiomis telekomunikacijų nuostatomis, pasaulinių 
telekomunikacijų paslaugų teikėjas privalo tenkinti nacionalines licencijavimo sąlygas, norint 
kiekvienoje valstybėje narėje teikti visą Europą apimančias paslaugas. Tokios sąlygos 
valstybėse narėse stipriai skiriasi, o vadovaujantis nacionalinėmis licencijavimo 
procedūromis  taikomi atitikimo įpareigojimai dažnai skiriasi iš esmės. Atsižvelgiant į 
pasaulinių telekomunikacijos paslaugų (PTP) prigimtį ir konkurenciją tokių paslaugų rinkoje, 
būtų prasminga PTP teikėjams taikyti ribotą ir suderintą licencijavimo procedūrą.

Pakeitimas 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/20/EB
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 3 straipsnis papildomas tokia dalimi:
„2a. Pasaulinėms telekomunikacijų 
paslaugoms taikoma tik supaprastinta 
pranešimo tvarka su nurodytu 
elektroninių ryšių paslaugos įregistravimu 
„pasauline telekomunikacijų paslauga“.
Pasaulinės telekomunikacijų paslaugos –
tvarkomų verslo duomenų ir balso 
paslaugos, kuriomis naudojasi 
tarptautinės įmonės, turinčios padalinių 
skirtingose šalyse, o dažnai ir skirtinguose 
žemynuose. Jų pobūdis – tarptautinės, o 
Europoje – europinės paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis galiojančiomis ES bendrosiomis telekomunikacijų nuostatomis, pasaulinių 
telekomunikacijų paslaugų teikėjas privalo tenkinti nacionalines licencijavimo sąlygas, norint 
kiekvienoje valstybėje narėje teikti visą Europą apimančias paslaugas. Tokios sąlygos 
valstybėse narėse stipriai skiriasi, o vadovaujantis nacionalinėmis licencijavimo 
procedūromis  taikomi atitikimo įpareigojimai dažnai skiriasi iš esmės. Atsižvelgiant į 
pasaulinių telekomunikacijos paslaugų (PTP) prigimtį ir konkurenciją tokių paslaugų rinkoje, 
būtų prasminga PTP teikėjams taikyti ribotą ir suderintą licencijavimo procedūrą. Tai 
prisidėtų prie paslaugų teikimo visos Europos mastu stiprinimo, o ypač prie bendros 
tarpvalstybinių telekomunikacijų paslaugų rinkos vystymo.

Pakeitimas 719
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/20/EB
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 3 straipsnis papildomas tokia  dalimi:
„2a. Pasaulinėms telekomunikacijų 
paslaugoms taikoma tik supaprastinta 
pranešimo tvarka su nurodytu 
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elektroninių ryšių paslaugos įregistravimu 
„pasauline telekomunikacijų paslauga“.
Pasaulinės telekomunikacijų paslaugos –
tvarkomų verslo duomenų ir balso 
paslaugos, kuriomis naudojasi 
tarptautinės įmonės, turinčios padalinių 
skirtingose šalyse, o dažnai ir skirtinguose 
žemynuose. Jų pobūdis – tarptautinės, o 
Europoje – europinės paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Visoje Europoje teikiamos telekomunikacijų paslaugos, kurių sėkmingiausias pavyzdys –
pasaulinės telekomunikacijų paslaugos (PTS), teikiamos tarptautinėms bendrovėms, 
turinčioms filialų daugelyje Europos šalių, yra viena iš tų sričių, kuriose  turėtų būti 
užtikrinamas ES lygmeniu suderintas reguliavimas.

Pakeitimas 720
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/20/EB
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis papildomas tokia dalimi:
„2a. Pasaulinėms telekomunikacijų 
paslaugoms taikoma tik supaprastinta 
pranešimo tvarka su nurodytu 
elektroninių ryšių paslaugos įregistravimu 
„pasauline telekomunikacijų paslauga“.
Pasaulinės telekomunikacijų paslaugos –
tvarkomų verslo duomenų ir balso 
paslaugos, kuriomis naudojasi 
tarptautinės įmonės, turinčios padalinių 
skirtingose šalyse, o dažnai ir skirtinguose
žemynuose. Jų pobūdis – tarptautinės, o 
Europoje – europinės paslaugos.

Or. en
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Pagrindimas

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.

Pakeitimas 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/20/EB
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Paslaugų teikėjams, teikiantiems 
paslaugas daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje  esančioms tarptautinėms 
įmonėms, taikoma tik supaprastinta 
pranešimo tvarka su nurodytu 
elektroninių ryšių paslaugos įregistravimu 
„pasauline telekomunikacijų paslauga“.

Or. en

Pagrindimas

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
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only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall..

Pakeitimas 722
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies įvadas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės netaiko reikalavimo 
suteikti individualias naudojimo teises
norint naudoti radijo dažnius, tačiau 
įtraukia tokių radijo dažnių naudojimo 
sąlygas į bendrąjį leidimą, išskyrus tuos 
atvejus, kai individualias naudojimo teises 
galima suteikti tam, kad:

1. Valstybės narės sudaro sąlygas naudoti 
radijo dažnius pagal bendrąjį leidimą.
Valstybės narės gali suteikti individualias 
naudojimo teises tam, kad:

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas mechanizmas, skirtas galiojančioms teisėms persvarstyti nėra realistiškas, kas yra 
pagrindžiama Pagrindų direktyvos 9 a straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas 723
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies įvadas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės netaiko reikalavimo 
suteikti individualias naudojimo teises 
norint naudoti radijo dažnius, tačiau 
įtraukia tokių radijo dažnių naudojimo 
sąlygas į bendrąjį leidimą, išskyrus tuos 
atvejus, kai individualios naudojimo teises 

1. Valstybės narės sudaro sąlygas naudoti 
radijo dažnius pagal bendrąjį leidimą, 
jeigu išsamaus tyrimo metu buvo 
patvirtinta, kad individualių naudojimo
teisių suteikimo principas yra 
nereikalingas tam, kad:
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galima suteikti tam, kad:

Or. en

Pagrindimas

Jei nukrypstama nuo individualių teisių principo, būtina pakankamai apibrėžti ir taikyti 
reikalaujamas sąlygas. Norint užtikrinti apsaugą nuo trukdžių ir efektyvų spektro 
panaudojimą, šiose sąlygose privalo atsispindėti detalios techninės analizės charakteristikos.

Pakeitimas 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies įvadas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės netaiko reikalavimo 
suteikti individualias naudojimo teises 
norint naudoti radijo dažnius, tačiau 
įtraukia tokių radijo dažnių naudojimo
sąlygas į bendrąjį leidimą, išskyrus tuos 
atvejus, kai individualios naudojimo teises 
galima suteikti tam, kad:

1. Valstybės narės bendruoju leidimu 
suteikia radijo dažnių naudojimo teises.
Valstybės narės gali suteikti individualias 
naudojimo teises tam, kad:

Or. es

Pakeitimas 725
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies įvadas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės netaiko reikalavimo
suteikti individualias naudojimo teises 
norint naudoti radijo dažnius, tačiau 
įtraukia tokių radijo dažnių naudojimo 

1.Valstybės narės taiko reikalavimą
suteikti individualias naudojimo teises 
norint naudoti radijo dažnius. Jos įtraukia 
bendruoju leidimu išduotas tokių radijo 
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sąlygas į bendrąjį leidimą, išskyrus tuos 
atvejus, kai individualios naudojimo teises 
galima suteikti tam, kad:

dažnių naudojimo šiam tikslui skirtuose 
dažnių juostose, sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Bendrieji leidimai sukelia ypač didelių teisinių ir techninių problemų, ypač kai tai susiję su 
žalingų trukdžių valdymu. Taigi, Komisija nekreipia dėmesio į susitarimus, kurie buvo 
sudaryti ir užtikrinti tarp operatorių ir valstybių narių, ir bando dabartinį individualių 
leidimų suteikimo procesą perkelti į bendrų leidimų suteikimą, nekreipdama dėmesio į žalą, 
padaromą dažnių spektro vartotojams visoje Europoje.

Pakeitimas 726
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies įvadas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės netaiko reikalavimo
suteikti individualias naudojimo teises 
norint naudoti radijo dažnius, tačiau 
įtraukia tokių radijo dažnių naudojimo 
sąlygas į bendrąjį leidimą, išskyrus tuos 
atvejus, kai individualios naudojimo teises 
galima suteikti tam, kad:

1. Valstybės narės taiko reikalavimą
suteikti individualias naudojimo teises 
norint naudoti radijo dažnius.Jos įtraukia 
bendruoju leidimu išduotas tokių radijo 
dažnių naudojimo šiam tikslui skirtuose 
dažnių juostose, sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas

Bendrieji leidimai sukelia ypač didelių teisinių ir techninių problemų, ypač kai tai susiję su 
žalingų trukdžių valdymu. Taigi, Komisija nekreipia dėmesio į susitarimus, kurie buvo 
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sudaryti ir užtikrinti tarp operatorių ir valstybių narių, ir bando dabartinį individualių 
leidimų suteikimo procesą perkelti į bendrų leidimų suteikimą, nekreipdama dėmesio į žalą, 
padaromą dažnių spektro vartotojams visoje Europoje.

Pakeitimas 727
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtų išvengta didelio žalingųjų 
trikdžių pavojaus, arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Bendrieji leidimai sukelia ypač didelių teisinių ir techninių problemų, ypač kai tai susiję su 
žalingų trukdžių valdymu. Taigi, Komisija nekreipia dėmesio į susitarimus, kurie buvo 
sudaryti ir užtikrinti tarp operatorių ir valstybių narių, ir bando dabartinį individualių 
leidimų suteikimo procesą perkelti į bendrų leidimų suteikimą, nekreipdama dėmesio į žalą, 
padaromą dažnių spektro vartotojams visoje Europoje.

Pakeitimas 728
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtų išvengta didelio žalingųjų 
trikdžių pavojaus, arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Bendrieji leidimai sukelia ypač didelių teisinių ir techninių problemų, ypač kai tai susiję su 
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žalingų trukdžių valdymu. Taigi, Komisija nekreipia dėmesio į susitarimus, kurie buvo 
sudaryti ir užtikrinti tarp operatorių ir valstybių narių, ir bando dabartinį individualių 
leidimų suteikimo procesą perkelti į bendrų leidimų suteikimą, nekreipdama dėmesio į žalą, 
padaromą dažnių spektro vartotojams visoje Europoje.

Pakeitimas 729
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtų išvengta didelio žalingųjų trikdžių 
pavojaus, arba

(a) būtų išvengta galimų žalingųjų trikdžių, 
arba

Or. en

Pagrindimas

Bet koks „žalingųjų trikdžių“ pavojus yra „didelis pavojus“. Siūlomas mechanizmas, skirtas 
galiojančioms teisėms persvarstyti nėra realistiškas, kas yra pagrindžiama Pagrindų 
direktyvos 9 a straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų išvengta didelio žalingųjų trikdžių 
pavojaus, arba

a) būtų išvengta galimų žalingųjų trikdžių, 
arba

Or. es
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Pakeitimas 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtų išvengta didelio žalingųjų trikdžių 
pavojaus, arba

(a) būtų išvengta žalingųjų trikdžių, arba

Or. en

Pagrindimas

Bet koks „žalingųjų trikdžių“ pavojus yra „didelis pavojus“. Siūlomas mechanizmas, skirtas 
galiojančioms teisėms persvarstyti nėra realistiškas, kas yra pagrindžiama Pagrindų 
direktyvos 9 a straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas 732
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtų išvengta didelio žalingųjų trikdžių 
pavojaus, arba

(a) būtų išvengta didelio žalingųjų trikdžių 
pavojaus, kaip galima labiau atsižvelgiant 
į susijusių techninių bei standartizacijos 
organizacijų vertinimą; arba

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti vartotojams teikiamų paslaugų kokybę ir išvengti trikdžių, būtina nemažai 
garantijų. Todėl yra ypač svarbu atlikti tokių tarptautinių organizacijų, kurios buvo 
paprašytos padėti Europos Komisijai šioje techninėje srityje, kaip Europos pašto ir 
telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT), Elektroninių ryšių komiteto (ECC) bei  
Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) Komisijai pateiktų sprendimų techninius 
bei veiklos vertinimus.
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Pakeitimas 733
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) paslaugų kokybės užtikrinimas;

Or. en

Pagrindimas

Šalia  žalingųjų trikdžių, „paslaugų kokybė“ taip pat turėtų būti kriterijumi taikant 
technologinio neutralumo apribojimus. Tai ypač svarbu atvejais, kai leidžiamas bendras 
spektro naudojimas.

Pakeitimas 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) techninės paslaugų kokybės 
užtikrinimas;

Or. es

Pakeitimas 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies ab punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) efektyvaus spektro panaudojimo 
užtikrinimas;

Or. es

Pakeitimas 736
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) būtų įgyvendintas bendrojo intereso 
tikslas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Bendrieji leidimai sukelia ypač didelių teisinių ir techninių problemų, ypač kai tai susiję su 
žalingų trukdžių valdymu. Taigi, Komisija nekreipia dėmesio į susitarimus, kurie buvo 
sudaryti ir užtikrinti tarp operatorių ir valstybių narių, ir bando dabartinį individualių 
leidimų suteikimo procesą perkelti į bendrų leidimų suteikimą, nekreipdama dėmesio į žalą, 
padaromą dažnių spektro vartotojams visoje Europoje.

Pakeitimas 737
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) būtų įgyvendintas bendrojo intereso 
tikslas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tačiau, bendrieji leidimai sukelia ypač didelių teisinių ir techninių problemų, ypač kai tai 
susiję su žalingų trukdžių valdymu. Taigi, Komisija nekreipia dėmesio į susitarimus, kurie 
buvo sudaryti ir užtikrinti tarp operatorių ir valstybių narių, ir bando dabartinį individualių 
leidimų suteikimo procesą perkelti į bendrų leidimų suteikimą, nekreipdama dėmesio į žalą, 
padaromą dažnių spektro vartotojams visoje Europoje.

Pakeitimas 738
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) būtų įgyvendintas bendrojo intereso 
tikslas.

(b) būtų užtikrintas veiksmingas spektro 
naudojimas;

Or. en

Pagrindimas

Bet koks „žalingųjų trikdžių“ pavojus yra „didelis pavojus“. Siūlomas mechanizmas, skirtas 
galiojančioms teisėms persvarstyti nėra realistiškas, kas yra pagrindžiama Pagrindų 
direktyvos 9 a straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas 739
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) būtų įgyvendintas bendrojo intereso 
tikslas.

(b) būtų įgyvendintas bendrojo intereso 
tikslas, atitinkant Bendrijos teisę, kaip 
apibrėžiama kiekvienoje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Tikslas yra išsaugoti valstybių narių kompetenciją, apibrėžiant bendrojo intereso tikslus.

Pakeitimas 740
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) užtikrinti techninę paslaugų kokybę.

Or. en

Pagrindimas

Bet koks „žalingųjų trikdžių“ pavojus yra „didelis pavojus“. Siūlomas mechanizmas, skirtas 
galiojančioms teisėms persvarstyti nėra realistiškas, kas yra pagrindžiama Pagrindų 
direktyvos 9 a straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) būtų išsaugotas veiksmingas spektro 
naudojimas.
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Or. en

Pagrindimas

Bendras spektro politikos principas turėtų būti veiksmingo spektro naudojimo užtikrinimo 
siekimas.

Pakeitimas 742
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) būtų įgyvendintas bendrojo intereso 
tikslas.

Or. en

Pakeitimas 743
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės privalo suderinti 
dažnių juostas remiantis bendrais 
pagrindiniais principais. Taip pat tokių 
dažnių juostų atveju jos privalo taikyti 
suderintas licencijų išdavimo taisykles.
Nacionalinės reguliavimo institucijos yra 
atsakingos už tokį licencijų išdavimą ir jo 
sąlygas.

Or. en
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Pagrindimas

Tačiau, bendrieji leidimai sukelia ypač didelių teisinių ir techninių problemų, ypač kai tai 
susiję su žalingų trukdžių valdymu. Taigi, Komisija nekreipia dėmesio į susitarimus, kurie 
buvo sudaryti ir užtikrinti tarp operatorių ir valstybių narių, ir bando dabartinį individualių 
leidimų suteikimo procesą perkelti į bendrų leidimų suteikimą, nekreipdama dėmesio į žalą, 
padaromą dažnių spektro vartotojams visoje Europoje.

Pakeitimas 744
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės privalo suderinti 
dažnių juostas remiantis bendrais 
pagrindiniais principais. Taip pat tokių 
dažnių juostų atveju jos privalo taikyti
suderintas licencijų išdavimo taisykles.
Nacionalinės reguliavimo institucijos yra 
atsakingos už tokį licencijų išdavimą ir jo 
sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Bendrieji leidimai sukelia ypač didelių teisinių ir techninių problemų, ypač kai tai susiję su 
žalingų trukdžių valdymu. Taigi, Komisija nekreipia dėmesio į susitarimus, kurie buvo 
sudaryti ir užtikrinti tarp operatorių ir valstybių narių, ir bando dabartinį individualių 
leidimų suteikimo procesą perkelti į bendrų leidimų suteikimą, nekreipdama dėmesio į žalą, 
padaromą dažnių spektro vartotojams visoje Europoje.

Pakeitimas 745
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai radijo dažnių ar 
numerių naudojimui būtina suteikti
individualias naudojimo teises, valstybės 
narės įmonės prašymu suteikia tokias teises 
bet kuriai įmonei, teikiančiai ar 
naudojančiai tinklus ar paslaugas pagal 
bendrąjį leidimą, pagal šios direktyvos 6, 
6a, 7 straipsnių ir 11 straipsnio 1 dalies c 
punkto nuostatas ir pagal bet kurias kitas 
taisykles, užtikrinančias tų išteklių 
veiksmingą naudojimą pagal Direktyvą 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva).

2. Valstybės narės įmonės prašymu 
suteikia individualias teises bet kuriai 
įmonei,  pagal šios direktyvos 6, 6a, 7 
straipsnių ir 11 straipsnio 1 dalies c punkto
nuostatas ir pagal bet kurias kitas taisykles, 
užtikrinančias tų išteklių veiksmingą 
naudojimą pagal Direktyvą 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva).

Or. en

Pagrindimas

Tačiau, bendrieji leidimai sukelia ypač didelių teisinių ir techninių problemų, ypač kai tai 
susiję su žalingų trukdžių valdymu. Taigi, Komisija nekreipia dėmesio į susitarimus, kurie 
buvo sudaryti ir užtikrinti tarp operatorių ir valstybių narių, ir bando dabartinį individualių 
leidimų suteikimo procesą perkelti į bendrų leidimų suteikimą, nekreipdama dėmesio į žalą, 
padaromą dažnių spektro vartotojams visoje Europoje.

Pakeitimas 746
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai radijo dažnių ar 
numerių naudojimui būtina suteikti
individualias naudojimo teises, valstybės 
narės įmonės prašymu suteikia tokias teises 
bet kuriai įmonei, teikiančiai ar 
naudojančiai tinklus ar paslaugas pagal 
bendrąjį leidimą, pagal šios direktyvos 6, 
6a, 7 straipsnių ir 11 straipsnio 1 dalies c 
punkto nuostatas ir pagal bet kurias kitas 
taisykles, užtikrinančias tų išteklių 

2. Valstybės narės įmonės prašymu 
suteikia individualias teises bet kuriai 
įmonei,  pagal šios direktyvos 6, 6a, 7 
straipsnių ir 11 straipsnio 1 dalies c punkto 
nuostatas ir pagal bet kurias kitas taisykles, 
užtikrinančias tų išteklių veiksmingą 
naudojimą pagal Direktyvą 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva).
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veiksmingą naudojimą pagal Direktyvą 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva).

Or. en

Pagrindimas

Tačiau, bendrieji leidimai sukelia ypač didelių teisinių ir techninių problemų, ypač kai tai 
susiję su žalingų trukdžių valdymu. Taigi, Komisija nekreipia dėmesio į susitarimus, kurie 
buvo sudaryti ir užtikrinti tarp operatorių ir valstybių narių, ir bando dabartinį individualių 
leidimų suteikimo procesą perkelti į bendrų leidimų suteikimą, nekreipdama dėmesio į žalą, 
padaromą dažnių spektro vartotojams visoje Europoje.

Pakeitimas 747
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant iš anksto valstybių narių 
nustatytų specifinių kriterijų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teisės suteikiamos laikantis 
objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų.
Procedūros yra viešos, išskyrus atvejus, 
kai galima įrodyti, kad individualios 
radijo dažnių naudojimo teisės, 
suteikiamos radijo ir televizijos 
transliacijų turinio teikėjams, yra esminės 
norint laikytis tam tikro įpareigojimo, kurį 
iš anksto nustatė valstybė narė ir kuris yra 
reikalingas norint pagal Bendrijos teisę 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslą.

Nepažeidžiant valstybių narių patvirtintų 
specifinių kriterijų ir procedūrų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teises suteikiamos laikantis 
objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų.
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Or. en

Pakeitimas 748
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant iš anksto valstybių narių 
nustatytų specifinių kriterijų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teises suteikiamos laikantis 
objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų.
Procedūros yra viešos, išskyrus atvejus, 
kai galima įrodyti, kad individualios 
radijo dažnių naudojimo teisės, 
suteikiamos radijo ir televizijos 
transliacijų turinio teikėjams, yra esminės 
norint laikytis tam tikro įpareigojimo, kurį 
iš anksto nustatė valstybė narė ir kuris yra 
reikalingas norint pagal Bendrijos teisę 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslą.

Nepažeidžiant iš anksto valstybių narių 
nustatytų specifinių kriterijų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teises suteikiamos laikantis 
objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų.
Procedūros yra viešos.

Or. en



PE407.807v01-00 22/73 AM\727532LT.doc

LT

Pakeitimas 749
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant iš anksto valstybių narių 
nustatytų specifinių kriterijų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teises suteikiamos laikantis 
objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų.
Procedūros yra viešos, išskyrus atvejus, kai 
galima įrodyti, kad individualios radijo 
dažnių naudojimo teisės, suteikiamos
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, yra esminės norint laikytis tam 
tikro įpareigojimo, kurį iš anksto nustatė 
valstybė narė ir kuris yra reikalingas norint 
pagal Bendrijos teisę įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslą.

Nepažeidžiant iš anksto valstybių narių 
nustatytų specifinių kriterijų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teises suteikiamos laikantis 
objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų.
Procedūros yra viešos, išskyrus atvejus, kai 
galima įrodyti, kad individualios radijo 
dažnių naudojimo teisės yra esminės norint 
laikytis tam tikro įpareigojimo, kurį iš 
anksto ir pagrįstai nustatė valstybė narė, 
atsižvelgiant į technologijų bei rinkos 
plėtros tendencijas ir kuris yra reikalingas 
norint pagal Bendrijos teisę įgyvendinti 
bendrojo intereso tikslą.

Or. en

Pagrindimas

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.
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Pakeitimas 750
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant iš anksto valstybių narių 
nustatytų specifinių kriterijų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teisės suteikiamos laikantis 
objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų.
Procedūros yra viešos, išskyrus atvejus, kai 
galima įrodyti, kad individualios radijo 
dažnių naudojimo teisės, suteikiamos 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, yra esminės norint laikytis tam 
tikro įpareigojimo, kurį iš anksto nustatė 
valstybė narė ir kuris yra reikalingas norint 
pagal Bendrijos teisę įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslą.

Nepažeidžiant iš anksto valstybių narių 
nustatytų specifinių kriterijų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teisės suteikiamos laikantis 
viešos, objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų.
Procedūros yra viešos, išskyrus atvejus, kai 
galima įrodyti, kad individualios radijo 
dažnių naudojimo teisės, suteikiamos 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, yra esminės norint laikytis tam 
tikro įpareigojimo, kurį iš anksto ir 
pagrįstai nustatė valstybė narė ir kuris yra 
reikalingas norint pagal Bendrijos teisę 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslą.

Or. en

Pakeitimas 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant iš anksto valstybių narių 
nustatytų specifinių kriterijų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teisės suteikiamos laikantis 
objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų.
Procedūros yra viešos, išskyrus atvejus, kai 
galima įrodyti, kad individualios radijo 
dažnių naudojimo teisės, suteikiamos 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, yra esminės norint laikytis tam 
tikro įpareigojimo, kurį iš anksto nustatė 
valstybė narė ir kuris yra reikalingas norint 
pagal Bendrijos teisę įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslą.

Nepažeidžiant valstybių narių patvirtintų 
specifinių kriterijų ir procedūrų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teises suteikiamos laikantis 
objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų.
Procedūros yra viešos, išskyrus atvejus, kai 
galima įrodyti, kad individualios radijo 
dažnių naudojimo teisės, suteikiamos 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, yra esminės norint laikytis tam 
tikro įpareigojimo, kurį iš anksto nustatė 
valstybė narė ir kuris yra reikalingas norint 
pagal Bendrijos teisę įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslą.

Or. en

Pakeitimas 752
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikdama naudojimo teises, valstybė 
narė išsamiai nurodo, ar šias teises teisių 
turėtojas gali perduoti ir kokiomis 
sąlygomis. Radijo dažnių atveju tokios 
nuostatos atitinka Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 9b straipsnį.

Suteikdama naudojimo teises, valstybė 
narė išsamiai nurodo, ar šias teises teisių 
turėtojas gali perduoti ir kokiomis 
sąlygomis. Radijo dažnių atveju tokios 
nuostatos atitinka Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 9 straipsnį.
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Or. en

Pakeitimas 753
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu valstybės narės suteikia naudojimo 
teises ribotam laikui, teisių galiojimo 
trukmė atitinka susijusias paslaugas, 
atsižvelgiant į iš anksto apibrėžtą siekiamą 
tikslą.

Jeigu valstybės narės suteikia naudojimo 
teises ribotam laikui, teisių galiojimo 
trukmė atitinka susijusias paslaugas, 
atsižvelgiant į siekiamą tikslą, deramai 
atsižvelgiant į būtinybę skirti pakankamai 
laiko investicijų amortizacijai.

Or. en

Pakeitimas 754
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dešimčiai ar daugiau metų suteiktos 
individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės, kurios negali būti perduotos arba 
nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, yra 
persvarstomos pagal 1 dalyje nurodytus 
kriterijus kas penkerius metus, o pirmą 
kartą – praėjus penkeriems metams po 

Išbraukta.
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suteikimo. Jeigu suteikiant individualias 
naudojimo teises šie kriterijai 
nebetaikomi, individualaus naudojimo 
teisės keičiamos bendruoju radijo dažnių 
naudojimo leidimu, pranešus prieš ne 
daugiau kaip penkerius metus po 
persvarstymo išvados, arba šias teises 
galima laisvai perduoti ar išnuomoti kitai 
įmonei.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas mechanizmas, skirtas galiojančioms teisėms persvarstyti nėra realistiškas, kas yra 
pagrindžiama Pagrindų direktyvos 9 a straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas 755
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dešimčiai ar daugiau metų suteiktos 
individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės, kurios negali būti perduotos arba 
nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, yra 
persvarstomos pagal 1 dalyje nurodytus 
kriterijus kas penkerius metus, o pirmą 
kartą – praėjus penkeriems metams po 
suteikimo. Jeigu suteikiant individualias 
naudojimo teises šie kriterijai nebetaikomi, 
individualaus naudojimo teisės keičiamos 
bendruoju radijo dažnių naudojimo 
leidimu, pranešus prieš ne daugiau kaip 
penkerius metus po persvarstymo išvados, 
arba šias teises galima laisvai perduoti ar 
išnuomoti kitai įmonei.

Kai individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės suteikiamos dešimčiai ar daugiau 
metų ir negali būti perduotos arba 
nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, 
nacionalinė reguliavimo institucija turi 
užtikrinti, kad ji turi būdų patikrinti, ar
kriterijai, pagal kuriuos buvo suteiktos 
individualios naudojimo teisės 
tebetaikomi ir tebevykdomi visą leidimo 
galiojimo laiką. Jei šie kriterijai 
nebetaikomi, individualaus naudojimo 
teisės keičiamos bendruoju radijo dažnių 
naudojimo leidimu, pranešus iš anksto ir 
po nustatyto protingo laikotarpio, arba 
šias teises galima laisvai perduoti ar 
išnuomoti kitai įmonei. Priimant 
sprendimą dėl naudojimo teisių turi būti 
deramai atsižvelgta į būtinybę skirti 
pakankamai laiko investicijų 
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amortizacijai.

Or. fr

Pagrindimas

Daugeliui naujų sistemų ir paslaugų investicijos atsiperka per daugiau kaip dešimt arba bent 
jau ne mažiau kaip penkerius metus. Pirmaisiais arba antraisiais eksploatacijos metais 
dažnai patiriami dideli nuostoliai. Būtų neproporcinga nustatyti griežtą reikalavimą 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kad jos kas penkeri metai atliktų oficialų visų 
spektro licencijų patikrinimą.

Pakeitimas 756
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dešimčiai ar daugiau metų suteiktos 
individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės, kurios negali būti perduotos arba 
nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, yra 
persvarstomos pagal 1 dalyje nurodytus 
kriterijus kas penkerius metus, o pirmą 
kartą – praėjus penkeriems metams po
suteikimo. Jeigu suteikiant individualias 
naudojimo teises šie kriterijai nebetaikomi, 
individualaus naudojimo teisės keičiamos 
bendruoju radijo dažnių naudojimo 
leidimu, pranešus prieš ne daugiau kaip 
penkerius metus po persvarstymo išvados, 
arba šias teises galima laisvai perduoti ar 
išnuomoti kitai įmonei.

Dešimčiai ar daugiau metų suteiktos 
individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės, kurios negali būti perduotos arba 
nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, yra 
persvarstomos pagal 1 dalyje nurodytus 
kriterijus prieš joms pasibaigiant Jeigu 
suteikiant individualias naudojimo teises 
šie kriterijai nebetaikomi, individualaus 
naudojimo teisės keičiamos bendruoju 
radijo dažnių naudojimo leidimu, pranešus 
prieš ne mažiau kaip penkerius metus po 
persvarstymo išvados, arba šias teises 
galima laisvai perduoti ar išnuomoti kitai 
įmonei.

Or. en

Pagrindimas

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
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into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Pakeitimas 757
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dešimčiai ar daugiau metų suteiktos 
individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės, kurios negali būti perduotos arba 
nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, yra 
persvarstomos pagal 1 dalyje nurodytus 
kriterijus kas penkerius metus, o pirmą 
kartą – praėjus penkeriems metams po 
suteikimo. Jeigu suteikiant individualias 
naudojimo teises šie kriterijai nebetaikomi, 
individualaus naudojimo teisės keičiamos 
bendruoju radijo dažnių naudojimo 
leidimu, pranešus prieš ne daugiau kaip 
penkerius metus po persvarstymo išvados, 
arba šias teises galima laisvai perduoti ar 
išnuomoti kitai įmonei.

Dešimčiai ar daugiau metų suteiktos 
individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės, kurios negali būti perduotos arba 
nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, yra 
persvarstomos pagal 1 dalyje nurodytus 
kriterijus. Jeigu suteikiant individualias 
naudojimo teises šie kriterijai nebetaikomi, 
individualaus naudojimo teisės keičiamos 
bendruoju radijo dažnių naudojimo 
leidimu, pranešus prieš protingą laiko 
tarpą, kurio trukmė bent jau yra lygi 
laikotarpiui, kuriam buvo suteiktos 
individualaus naudojimo teisės arba šias 
teises galima laisvai perduoti ar išnuomoti 
kitai įmonei.

Or. en

Pagrindimas

Tačiau, bendrieji leidimai sukelia ypač didelių teisinių ir techninių problemų, ypač kai tai 
susiję su žalingų trukdžių valdymu. Taigi, Komisija nekreipia dėmesio į susitarimus, kurie 
buvo sudaryti ir užtikrinti tarp operatorių ir valstybių narių, ir bando dabartinį individualių 
leidimų suteikimo procesą perkelti į bendrų leidimų suteikimą, nekreipdama dėmesio į žalą, 
padaromą dažnių spektro vartotojams visoje Europoje.
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Pakeitimas 758
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dešimčiai ar daugiau metų suteiktos 
individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės, kurios negali būti perduotos arba 
nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, yra
persvarstomos pagal 1 dalyje nurodytus 
kriterijus kas penkerius metus, o pirmą 
kartą – praėjus penkeriems metams po 
suteikimo. Jeigu suteikiant individualias 
naudojimo teises šie kriterijai 
nebetaikomi, individualaus naudojimo 
teisės keičiamos bendruoju radijo dažnių 
naudojimo leidimu, pranešus prieš ne 
daugiau kaip penkerius metus po 
persvarstymo išvados, arba šias teises 
galima laisvai perduoti ar išnuomoti kitai 
įmonei.

Dešimčiai ar daugiau metų suteiktos 
individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės, kurios negali būti perduotos arba 
nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, gali 
būti persvarstomos pagal 1 dalyje 
nurodytus kriterijus kas penkerius metus, o 
pirmą kartą – praėjus penkeriems metams 
po suteikimo. Jeigu individualiomis 
teisėmis neatitinkama šiems kriterijams,
individualaus naudojimo teisės keičiamos 
bendruoju radijo dažnių naudojimo 
leidimu, pranešus prieš ne daugiau kaip 
penkerius metus po persvarstymo išvados, 
arba šias teises galima laisvai perduoti ar 
išnuomoti kitai įmonei. Priimant tokį 
sprendimą atitinkamai atsižvelgiama į 
būtinybę numatyti reikiamą investicijų 
amortizacijos laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Prekyba neturėtų sukelti paslaugų įvairovės disbalanso arba spekuliavimo, o tai pat apimti 
atvejus, kuriais spektro vartojimas galėtų būti nemokamas, tačiau susijęs su tam tikrais 
įsipareigojimais. Nacionalinės procedūros taip pat neturėtų būti ignoruojamos, nes spektro 
valdymas ir toliau priklauso nacionalinei kompetencijai.

Pakeitimas 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 5 a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimant sprendimą dėl naudojimo teisių 
atitinkamai atsižvelgiama į būtinybę 
numatyti reikiamą investicijų 
amortizacijos laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliui naujų sistemų ir paslaugų investicijos atsiperka per daugiau kaip dešimt arba bent 
jau ne mažiau kaip penkerius metus. Pirmaisiais arba antraisiais eksploatacijos metais 
dažnai patiriami dideli nuostoliai. Būtų neproporcinga nustatyti griežtą reikalavimą 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kad jos kas penkeri metai atliktų oficialų visų 
spektro licencijų patikrinimą.

Pakeitimas 760
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sprendimas dėl naudojimo teisių 
priimamas, pranešamas ir paskelbiamas 
kuo greičiau, kai tik nacionalinė 
reguliavimo institucija gauna visą paraišką:
numerių, kurie skiriami specifiniais tikslais 
nacionaliniame numeracijos plane, – per 
tris savaites, radijo dažnių, kurie skiriami 
elektroniniams ryšiams nacionaliniame 
dažnių plane, – per šešias savaites.
Nurodyti terminai turi nepažeisti jokių
taikytinų tarptautinių susitarimų, susijusių 
su radijo dažnių naudojimu ar orbitinėmis 
padėtimis.

3. Sprendimas dėl naudojimo teisių 
priimamas, pranešamas ir paskelbiamas 
kuo greičiau, kai tik nacionalinė 
reguliavimo institucija gauna visą paraišką:
numerių, kurie skiriami specifiniais tikslais 
nacionaliniame numeracijos plane, - per 
tris savaites; radijo dažnių, kurie skiriami 
specifiniais tikslais nacionaliniame dažnių 
plane, - per šešias savaites. Nurodyti 
terminai turi nepažeisti jokių taikytinų 
tarptautinių susitarimų, susijusių su radijo 
dažnių naudojimu ar orbitinėmis padėtimis.

Or. en
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Pakeitimas 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei, pasitarus su suinteresuotosiomis 
šalimis pagal Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 6 straipsnį, 
nusprendžiama, kad išskirtinės ekonominės 
vertės numerių naudojimo teisė turi būti 
suteikiama konkurencinės ir lyginamosios 
atrankos tvarka, valstybės narės ilgiausią 
trijų savaičių laikotarpį gali pratęsti dar iki 
trijų savaičių.

4. Jei, pasitarus su suinteresuotosiomis 
šalimis pagal Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 6 straipsnį, 
nusprendžiama, kad išskirtinės ekonominės 
vertės numerių naudojimo teisė turi būti 
suteikiama konkurencinės ir lyginamosios 
atrankos tvarka, valstybės narės ilgiausią 
trijų savaičių laikotarpį gali pratęsti dar iki 
papildomų trijų savaičių.

Or. en

Pakeitimas 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės neriboja suteikiamų 
naudojimo teisių skaičiaus, išskyrus 
atvejus, kai tai būtina veiksmingam radijo 
dažnių naudojimui pagal 7 straipsnį 
užtikrinti.

5. Valstybės narės neriboja suteikiamų 
naudojimo teisių skaičiaus, išskyrus 
atvejus, kai tai būtina veiksmingam radijo 
dažnių naudojimui pagal 7 straipsnį 
užtikrinti. Valstybės narės atsižvelgia į 
ankstesnes investicijas ir konkurencijos 
lygį.
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Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į ankstesnes investicijas. 
Kitaip ankstesnės investicijos galėtų prarasti vertę. Tai rimtai iškreiptų rinką ir turėtų 
neigiamos įtakos būsimiems sprendimams dėl investicijų.

Pakeitimas 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad radijo dažniai būtų 
naudojami kuo veiksmingiau pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnio 2 dalį. Jos taip pat 
užtikrina, kad konkurencija nebūtų 
iškraipyta po radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimo arba jų sukaupus. Dėl to 
valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, tai yra jos gali susiaurinti arba 
panaikinti radijo dažnių naudojimo teises 
arba priversti jas parduoti.

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad radijo dažniai būtų 
naudojami kuo veiksmingiau pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas nereikalingas, kadangi juo dubliuojamos ES konkurencinėje teisėje jau 
galiojančios taisyklės, kurios taip pat taikomos ir dažnių spektro naudojimo teisių perdavimui 
arba kaupimui.
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Pakeitimas 764
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad radijo dažniai būtų 
naudojami kuo veiksmingiau pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnio 2 dalį. Jos taip pat 
užtikrina, kad konkurencija nebūtų 
iškraipyta po radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimo arba jų sukaupus. Dėl to 
valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, tai yra jos gali susiaurinti arba 
panaikinti radijo dažnių naudojimo teises 
arba priversti jas parduoti.

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad radijo dažniai būtų 
naudojami kuo veiksmingiau pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnio 2 dalį. Jos taip pat 
užtikrina, kad konkurencija nebūtų 
iškraipyta po radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimo arba jų sukaupus.

Or. en

Pakeitimas 765
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad radijo dažniai būtų 
naudojami kuo veiksmingiau pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnio 2 dalį. Jos taip pat 
užtikrina, kad konkurencija nebūtų 
iškraipyta po radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimo arba jų sukaupus. Dėl to 
valstybės narės gali imtis atitinkamų 

6. Kompetentingos už spektrą atsakingos 
institucijos užtikrina, kad radijo dažniai 
būtų naudojami kuo veiksmingiau pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 8 straipsnį ir 9 straipsnio 2 dalį.
Jos taip pat užtikrina, kad konkurencija 
nebūtų iškraipyta po radijo dažnių 
naudojimo teisių perdavimo arba jų 
sukaupus. Dėl to valstybės narės gali imtis 
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priemonių, tai yra jos gali susiaurinti arba 
panaikinti radijo dažnių naudojimo teises 
arba priversti jas parduoti.

atitinkamų priemonių, tai yra jos gali 
susiaurinti arba panaikinti radijo dažnių 
naudojimo teises arba priversti jas 
parduoti.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi kartais nacionalinės reguliavimo institucijos neturi pakankamai įgaliojimų priimti 
tokius sprendimus, būtinas šis pakeitimas.

Pakeitimas 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos
užtikrina, kad radijo dažniai būtų 
naudojami kuo veiksmingiau pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnio 2 dalį. Jos taip pat 
užtikrina, kad konkurencija nebūtų 
iškraipyta po radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimo arba jų sukaupus. Dėl to 
valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, tai yra jos gali susiaurinti arba 
panaikinti radijo dažnių naudojimo teises 
arba priversti jas parduoti.“

6. Valstybės narės užtikrina, kad radijo 
dažniai būtų naudojami kuo veiksmingiau 
pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 8 straipsnio 2 dalį ir 9 
straipsnio 2 dalį. Jos taip pat užtikrina, kad 
konkurencija nebūtų iškraipyta po radijo 
dažnių naudojimo teisių perdavimo arba jų 
sukaupus. Dėl to valstybės narės gali 
numatyti atitinkamas priemones, tai yra 
jos gali susiaurinti arba panaikinti radijo 
dažnių naudojimo teises arba priversti jas 
parduoti.“

Or. es

Pagrindimas

Žodžius „Nacionalinės reguliavimo institucijos“ pakeičiant žodžiais „Valstybės narės“. Taip 
panaikinamos abejonės dėl tokių privalomų dalykų kaip autonomija, siejama su 
administravimo institucijomis, dirbančiomis spektro valdymo srityje. Be to, pridedama 
nuoroda į 8 straipsnio 2 dalį, kurioje apibūdinamas efektyvus ir veiksmingas radijo dažnių 
naudojimas atsižvelgiant į pagrindinius tikslus. Tuo pat metu, 9 straipsnio 2 dalyje 
nagrinėjama tas pats tikslas, pasinaudojant derinimo priemonėmis, patvirtintomis  direktyvos 
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dėl radijo spektro apimtyje.

Pakeitimas 767
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad radijo dažniai būtų 
naudojami kuo veiksmingiau pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnio 2 dalį. Jos taip pat 
užtikrina, kad konkurencija nebūtų 
iškraipyta po radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimo arba jų sukaupus. Dėl to 
valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, tai yra jos gali susiaurinti arba 
panaikinti radijo dažnių naudojimo teises 
arba priversti jas parduoti.

6. Valstybių narių institucijos užtikrina, 
kad radijo dažniai būtų naudojami kuo 
veiksmingiau pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 9 
straipsnio 2 dalį. Jos taip pat užtikrina, kad 
konkurencija nebūtų iškraipyta po radijo 
dažnių naudojimo teisių perdavimo arba jų 
sukaupus. Dėl to valstybės narės gali imtis 
atitinkamų priemonių, tai yra jos gali 
susiaurinti arba panaikinti radijo dažnių 
naudojimo teises arba priversti jas 
parduoti.

Or. en

Pakeitimas 768
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad radijo dažniai būtų 
naudojami kuo veiksmingiau pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnio 2 dalį. Jos taip pat 

6. Valstybių narių institucijos užtikrina, 
kad radijo dažniai būtų naudojami kuo 
veiksmingiau pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 9 
straipsnio 2 dalį. Jos taip pat užtikrina, kad 
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užtikrina, kad konkurencija nebūtų 
iškraipyta po radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimo arba jų sukaupus. Dėl to 
valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, tai yra jos gali susiaurinti arba 
panaikinti radijo dažnių naudojimo teises 
arba priversti jas parduoti.

konkurencija nebūtų iškraipyta po radijo 
dažnių naudojimo teisių perdavimo arba jų 
sukaupus. Dėl to valstybės narės gali imtis 
atitinkamų priemonių, tai yra jos gali 
susiaurinti arba panaikinti radijo dažnių 
naudojimo teises arba priversti jas 
parduoti.

Or. en

Pagrindimas

Spektro klausimų srityje kompetentinga institucija ne visada sutampa su nacionaline 
reguliavimo institucija, kaip apibrėžta Pagrindų direktyvoje.

Pakeitimas 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad radijo dažniai būtų 
naudojami kuo veiksmingiau pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnio 2 dalį. Jos taip pat 
užtikrina, kad konkurencija nebūtų 
iškraipyta po radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimo arba jų sukaupus. Dėl to 
valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, tai yra jos gali susiaurinti arba 
panaikinti radijo dažnių naudojimo teises 
arba priversti jas parduoti.

6. Nacionalinės institucijos užtikrina, kad 
radijo dažniai būtų naudojami kuo 
veiksmingiau pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 9 
straipsnio 2 dalį. Jos taip pat užtikrina, kad 
konkurencija nebūtų iškraipyta po radijo 
dažnių naudojimo teisių perdavimo arba jų 
sukaupus. Dėl to valstybės narės gali imtis 
atitinkamų priemonių, tai yra jos gali 
susiaurinti arba panaikinti radijo dažnių 
naudojimo teises arba priversti jas 
parduoti.

Or. en

Pagrindimas

Spektro klausimų srityje kompetentinga institucija ne visada sutampa su nacionaline 
reguliavimo institucija, kaip apibrėžta Pagrindų direktyvoje.
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Pakeitimas 770
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 4 punkto a punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrajam leidimui teikti elektroninių 
ryšių tinklus ar paslaugas ir teisėms 
naudoti radijo dažnius bei numerius galima 
taikyti tik tas sąlygas, kurios atitinkamai 
išvardytos I priede. Tokios sąlygos turi būti 
nediskriminacinės, proporcingos ir 
skaidrios, o radijo dažnių naudojimo teisių 
atveju, derėti su Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 9 straipsniu.

1. Bendrojo leidimo atveju, bendrajam 
leidimui teikti elektroninių ryšių tinklus ar 
paslaugas ir teisėms naudoti radijo dažnius 
bei numerius galima taikyti tik sąlygas, 
priklausomai nuo žalingų trukdžių 
administravimo ir sąlygas, kurios 
atitinkamai išvardytos I priede. Tokios 
sąlygos turi būti nediskriminacinės, 
proporcingos ir skaidrios, o radijo dažnių 
naudojimo teisių atveju, derėti su 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsniu.

Or. en

Pagrindimas

Individualių leidimų principas turėtų būti dominuojančiu,  tuo tarpu bendrasis leidimas turėtų 
būti išimtimi taisyklėse. Komisija turėtų nurodyti dažnių juostas, kurių atveju būtų galima 
taikyti bendrąjį leidimą; ši priemonė turėtų būti numatyta 6 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 771
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tam, kad pasiektų 1 straipsnyje 
išdėstytus tikslus, ir nepažeisdama šios 
direktyvos 5 straipsnio 2 dalies, Komisija 

1. Nepažeisdama šios direktyvos 5 
straipsnio 1 ir 2 dalių ir direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų Direktyvos) 8 ir 9 
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gali priimti įgyvendinimo priemones, 
kuriomis siekiama:

straipsnių, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo priemones, kuriomis 
siekiama:

Or. en

Pakeitimas 772
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tam, kad pasiektų 1 straipsnyje 
išdėstytus tikslus, ir nepažeisdama šios 
direktyvos 5 straipsnio 2 dalies, Komisija 
gali priimti įgyvendinimo priemones, 
kuriomis siekiama:

1. Tam, kad pasiektų 1 straipsnyje 
išdėstytus tikslus, ir nepažeisdama 2002 m. 
kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. 676/2002/EB dėl radijo 
spektro politikos reguliavimo pagrindų 
Europos bendrijoje  (Sprendimas dėl 
radijo spektro)1 ir  šios direktyvos 5 
straipsnio 2 dalies, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo priemones, kuriomis 
siekiama:

___________
1 OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

ES taikomų sąlygų išduodant individualias radijo dažnių naudojimo teises ir bendrus leidimus 
suderinimas palengvintų bevielių paslaugų išplėtimą ir skatintų investicijas bei naujoves, 
kurios būtų naudingos galutiniams vartotojams, atitinkant 2002 m. Sprendimo dėl radijo 
dažnių nuostatas. Komisijai turėti įgaliojimus arba atsakomybę, kuria remiantis ji galėtų 
atrinkti bendroves, kurioms būtų suteikiamos dažnių naudojimo teisės, yra netinkama ir 
neproporcinga.
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Pakeitimas 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tam, kad pasiektų 1 straipsnyje 
išdėstytus tikslus, ir nepažeisdama šios 
direktyvos 5 straipsnio 2 dalies, Komisija 
gali priimti įgyvendinimo priemones, 
kuriomis siekiama:

1. Tam, kad pasiektų 1 straipsnyje 
išdėstytus tikslus, ir nepažeisdama 2002 m. 
kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. 676/2002/EB dėl radijo 
spektro politikos reguliavimo pagrindų 
Europos bendrijoje  (Sprendimas dėl 
radijo spektro)1 , Komisija gali priimti 
įgyvendinimo priemones, kuriomis 
siekiama:

___________
1 OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į Sprendimą dėl radijo dažnių spektro yra būtina, norint siekti integruotos politikos 
metodo ir nuoseklaus derinimo priemonių traktavimo.

Pakeitimas 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tam, kad pasiektų 1 straipsnyje 
išdėstytus tikslus, ir nepažeisdama šios 
direktyvos 5 straipsnio 2 dalies, Komisija 
gali priimti įgyvendinimo priemones, 

1. Tam, kad pasiektų 1 straipsnyje 
išdėstytus tikslus, ir nepažeisdama šios 
direktyvos 5 straipsnio 2 dalies arba 
Sprendimo dėl radijo spektro 
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kuriomis siekiama: (676/2002/EB), Komisija gali priimti 
įgyvendinimo priemones, kuriomis 
siekiama:

Or. es

Pakeitimas 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos -a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) visą Europą apimančios paslaugos;

Or. es

Pakeitimas 776
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos -a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurias 
naudoti galima gavus bendrąjį leidimą arba 
individualias radijo dažnių naudojimo 
teises;

(a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurias 
naudoti galima gavus bendrąjį leidimą;

Or. en
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Pakeitimas 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurias 
naudoti galima gavus bendrąjį leidimą 
arba individualias radijo dažnių 
naudojimo teises;

a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurias 
naudoti galima gavus leidimą;

Or. es

Pakeitimas 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurias 
naudoti galima gavus bendrąjį leidimą arba 
individualias radijo dažnių naudojimo 
teises;

(a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurios
naudojamos teikiant visą Europą 
apimančias tinklų arba elektroninių ryšių 
paslaugas ir kurias naudoti galima gavus 
bendrąjį leidimą arba individualias radijo 
dažnių naudojimo teises;

Or. en

Pagrindimas

Straipsnio taikymo sritis yra per plati. Be to, formuluotė neatitinka galių pusiausvyros 
principo. Svarbu užtikrinti, kad taikant naujas centralizuotas procedūras ES lygmeniu nebūtų 
apribota valstybių narių kompetencija dažnių srityje. Todėl šiame straipsnyje reikėtų nurodyti 
visą Europą apimančias paslaugas.
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Pakeitimas 779
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurias 
naudoti galima gavus bendrąjį leidimą arba
individualias radijo dažnių naudojimo 
teises;

(a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurias 
naudoti leidimas gali būti suteikiamas  
gavus bendrąjį leidimą arba individualias 
radijo dažnių naudojimo teises; ir

Or. en

Pagrindimas

ES taikomų sąlygų išduodant individualias radijo dažnių naudojimo teises ir bendrus 
leidimus, suderinimas palengvintų bevielių paslaugų išplėtimą ir skatintų investicijas bei 
naujoves, kurios būtų naudingos galutiniams vartotojams, atitinkant 2002 m. Sprendimo dėl 
radijo dažnių nuostatas. Komisijai turėti įgaliojimus arba atsakomybę, kuria remiantis ji 
galėtų atrinkti bendroves, kurioms būtų suteikiamos dažnių naudojimo teisės, yra netinkama 
ir neproporcinga.

Pakeitimas 780
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) suderinti bendrųjų leidimų išdavimo ir 
individualių radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių suteikimo tvarką;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

ES taikomų sąlygų išduodant individualias  radijo dažnių naudojimo teises ir bendrus 
leidimus, suderinimas palengvintų bevielių paslaugų išplėtimą ir skatintų investicijas bei 
naujoves, kurios būtų naudingos galutiniams vartotojams, atitinkant 2002 m. Sprendimo dėl 
radijo dažnių nuostatas. Komisijai turėti įgaliojimus arba atsakomybę, kuria remiantis ji 
galėtų atrinkti bendroves, kurioms būtų suteikiamos dažnių naudojimo teisės, yra netinkama 
ir neproporcinga.

Pakeitimas 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) suderinti bendrųjų leidimų išdavimo ir 
individualių radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių suteikimo tvarką;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 782
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) suderinti bendrųjų leidimų išdavimo ir 
individualių radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių suteikimo tvarką;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės pagal 6a straipsnį (derinimo priemonės) turėtų būti priimtos 
vadovaujantis reguliavimo procedūra su tikrinimu. Skubos tvarka nėra pagrįsta šioms 
priemonėms priimti.

Pakeitimas 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 papunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) suderinti bendrųjų leidimų išdavimo ir 
individualių radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių suteikimo tvarką;

(c) suderinti bendrųjų leidimų išdavimo ir 
individualių radijo dažnių, kurie 
naudojami teikiant visą Europą 
apimančias tinklų arba elektroninių ryšių 
paslaugas, arba numerių naudojimo teisių 
suteikimo tvarką;

Or. en

Pagrindimas

Straipsnio taikymo sritis yra per plati. Be to, formuluotė neatitinka galių pusiausvyros 
principo. Svarbu užtikrinti, kad taikant naujas centralizuotas procedūras ES lygmeniu nebūtų 
apribota valstybių narių kompetencija dažnių srityje. Todėl šiame straipsnyje reikėtų nurodyti 
visą Europą apimančias paslaugas.

Pakeitimas 784
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) suderinti II priede nurodytas sąlygas, 
susijusias su bendrųjų leidimų išdavimu ir 

Išbraukta.
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individualių radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių suteikimu;

Or. en

Pagrindimas

ES taikomų sąlygų išduodant individualias  radijo dažnių naudojimo teises ir bendrus 
leidimus, suderinimas palengvintų bevielių paslaugų išplėtimą ir skatintų investicijas bei 
naujoves, kurios būtų naudingos galutiniams vartotojams, atitinkant 2002 m. Sprendimo dėl 
radijo dažnių nuostatas. Komisijai turėti įgaliojimus arba atsakomybę, kuria remiantis ji 
galėtų atrinkti bendroves, kurioms būtų suteikiamos dažnių naudojimo teisės, yra netinkama
ir neproporcinga.

Pakeitimas 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) suderinti II priede nurodytas sąlygas, 
susijusias su bendrųjų leidimų išdavimu ir 
individualių radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių suteikimu;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 786
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) suderinti II priede nurodytas sąlygas, 
susijusias su bendrųjų leidimų išdavimu ir 
individualių radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių suteikimu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) suderinti II priede nurodytas sąlygas, 
susijusias su bendrųjų leidimų išdavimu ir 
individualių radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių suteikimu;

(d) suderinti II priede nurodytas sąlygas, 
susijusias su bendrųjų leidimų išdavimu ir 
individualių radijo dažnių, kurie 
naudojami teikiant visą Europą 
apimančias tinklų arba elektroninių ryšių 
paslaugas, arba numerių naudojimo teisių 
suteikimu;

Or. en

Pagrindimas

Straipsnio taikymo sritis yra per plati. Be to, formuluotė neatitinka galių pusiausvyros
principo. Svarbu užtikrinti, kad taikant naujas centralizuotas procedūras ES lygmeniu nebūtų 
apribota valstybių narių kompetencija dažnių srityje. Todėl šiame straipsnyje reikėtų nurodyti 
visą Europą apimančias paslaugas.

Pakeitimas 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos da punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) suderinti su bendraisiais leidimais 
susijusias I priede minimas sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

I priedo A dalyje pateikiama keletas sąlygų, kurios gali būti reikalaujamos teikiant 
bendruosius leidimus, pvz. elektroninių ryšio paslaugų verslo klientams tinklų sąlygos.
Pasaulinėms telekomunikacijų paslaugoms (PTP) kai kurios sąlygos yra naudingos, pvz. 
jomis suteikiamas finansavimas universaliosioms paslaugoms, tuo tarpu kitos sąlygos sudaro 
bereikalingas administracines kliūtis. Todėl Komisijai suteikti įgaliojimų tvirtinant derinimo 
priemones šioje srityje nereikėtų.

Pakeitimas 789
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) suderinti su bendraisiais leidimais 
susijusias I priede minimas sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.
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Pakeitimas 790
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) numatyti leidimų arba naudojimo 
teisių ir su d punktu susijusių procedūrų 
dalinio pakeitimo arba panaikinimo 
tvarką,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES taikomų sąlygų išduodant individualias radijo dažnių naudojimo teises ir bendrus 
leidimus, suderinimas palengvintų bevielių paslaugų išplėtimą ir skatintų investicijas bei 
naujoves, kurios būtų naudingos galutiniams vartotojams, atitinkant 2002 m. Sprendimo dėl 
radijo dažnių nuostatas. Komisijai turėti įgaliojimus arba atsakomybę, kuria remiantis ji 
galėtų atrinkti bendroves, kurioms būtų suteikiamos dažnių naudojimo teisės, yra netinkama 
ir neproporcinga.

Pakeitimas 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) numatyti leidimų arba naudojimo 
teisių ir su d punktu susijusių procedūrų 
dalinio pakeitimo arba panaikinimo 
tvarką,

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 792
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) numatyti leidimų arba naudojimo 
teisių ir su d punktu susijusių procedūrų 
dalinio pakeitimo arba panaikinimo 
tvarką,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės pagal 6a straipsnį (derinimo priemonės) turėtų būti priimtos 
vadovaujantis reguliavimo procedūra su tikrinimu. Skubos tvarka nėra pagrįsta šioms 
priemonėms priimti.

Pakeitimas 793
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) nustatyti įmonių, kurioms nacionalinės 
reguliavimo institucijos išduoda 
individualias radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teises, atrankos tvarką, jei 
reikia, pagal 6b straipsnio nuostatas.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

ES taikomų sąlygų išduodant individualias radijo dažnių naudojimo teises ir bendrus 
leidimus, suderinimas palengvintų bevielių paslaugų išplėtimą ir skatintų investicijas bei 
naujoves, kurios būtų naudingos galutiniams vartotojams, atitinkant 2002 m. Sprendimo dėl 
radijo dažnių nuostatas. Komisijai turėti įgaliojimus arba atsakomybę, kuria remiantis ji 
galėtų atrinkti bendroves, kurioms būtų suteikiamos dažnių naudojimo teisės, yra netinkama 
ir neproporcinga.

Pakeitimas 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) nustatyti įmonių, kurioms nacionalinės 
reguliavimo institucijos išduoda 
individualias radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teises, atrankos tvarką, jei 
reikia, pagal 6b straipsnio nuostatas.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 795
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) nustatyti įmonių, kurioms nacionalinės 
reguliavimo institucijos išduoda 
individualias radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teises, atrankos tvarką, jei 
reikia, pagal 6b straipsnio nuostatas.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės pagal 6a straipsnį (derinimo priemonės) turėtų būti priimtos 
vadovaujantis reguliavimo procedūra su tikrinimu. Skubos tvarka nėra pagrįsta šioms 
priemonėms priimti.

Pakeitimas 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) nustatyti įmonių, kurioms nacionalinės 
reguliavimo institucijos išduoda 
individualias radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teises, atrankos tvarką, jei 
reikia, pagal 6b straipsnio nuostatas.

(f) nustatyti įmonių, teikiančių visą 
Europą apimančias tinklų arba 
elektroninių ryšių paslaugas, kurioms 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
išduoda individualias radijo dažnių arba 
numerių naudojimo teises, atrankos tvarką, 
jei reikia, pagal 6b straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnio taikymo sritis yra per plati. Be to, formuluotė neatitinka galių pusiausvyros 
principo.

Pakeitimas 797
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a–d ir f punktuose išvardytos priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos taikant 14a straipsnio 3 dalyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 14a 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.“

a–d ir f punktuose išvardytos priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos taikant 14a straipsnio 3 dalyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 32 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Komisija patvirtina šias 
priemones kaip galima labiau 
atsižvelgdama į atitinkamų techninių bei 
standartizacijos organizacijų vertinimus ir 
pasitarusi su suinteresuotomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 798
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a–d ir f punktuose išvardytos priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos taikant 14a straipsnio 3 dalyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 14a 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.

a ir b punktuose išvardytos priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos taikant 14a straipsnio 3 dalyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

ES taikomų sąlygų išduodant individualias radijo dažnių naudojimo teises ir bendrus 
leidimus, suderinimas palengvintų bevielių paslaugų išplėtimą ir skatintų investicijas bei 
naujoves, kurios būtų naudingos galutiniams vartotojams, atitinkant 2002 m. Sprendimo dėl 
radijo dažnių nuostatas. Komisijai turėti įgaliojimus arba atsakomybę, kuria remiantis ji 
galėtų atrinkti bendroves, kurioms būtų suteikiamos dažnių naudojimo teisės, yra netinkama 
ir neproporcinga.

Pakeitimas 799
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a–d ir f punktuose išvardytos priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos taikant 14a straipsnio 3 dalyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 14a 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.

Pirmoje pastraipoje išvardytos priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos taikant 14a straipsnio 3 dalyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės pagal 6a straipsnį (derinimo priemonės) turėtų būti priimtos 
vadovaujantis reguliavimo procedūra su tikrinimu. Skubos tvarka nėra pagrįsta šioms 
priemonėms priimti.

Pakeitimas 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a–d ir f punktuose išvardytos priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos taikant 14a straipsnio 3 dalyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 14a 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.

Ankstesnioje pastraipoje išvardytos 
priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos taikant 14a 
straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 14a 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 801
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgdama į konkrečią padėtį 
valstybėje narėje, Komisija įvertina 
prašymą pagrindžiančias aplinkybes ir 
gali suteikti dalinę išimtį arba laikiną 
nukrypti leidžiančią nuostatą (arba abi), 
jeigu dėl to nebus nepagrįstai atidėtas 1 
dalyje nurodytų įgyvendinimo priemonių 
įgyvendinimas arba neatsiras nepagrįstų 
konkurencijos ir reguliavimo skirtumų 
valstybėse narėse.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 802
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos elektroninių ryšių rinkos 
institucija (toliau – Institucija) gali padėti 
Komisijai įgyvendinti šio straipsnio 
nuostatas. Komisija atidžiai atsižvelgia į 
Institucijos nuomonę, jeigu tokia 
nuomonė yra parengta, pateiktą pagal 
Reglamento [ ] 11 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 803
Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos elektroninių ryšių rinkos 
institucija (toliau – Institucija) gali padėti 
Komisijai įgyvendinti šio straipsnio 
nuostatas. Komisija atidžiai atsižvelgia į 
Institucijos nuomonę, jeigu tokia 
nuomonė yra parengta, pateiktą pagal 
Reglamento [ ] 11 straipsnį.

3. Įgyvendinant šio straipsnio nuostatas, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į 
nacionalinius radijo dažnių paskirstymo 
planus ir Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos (ITU) reglamentus.

Or. en
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Pakeitimas 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos elektroninių ryšių rinkos 
institucija (toliau – Institucija) gali padėti 
Komisijai įgyvendinti šio straipsnio 
nuostatas. Komisija atidžiai atsižvelgia į 
Institucijos nuomonę, jeigu tokia 
nuomonė yra parengta, pateiktą pagal 
Reglamento [ ] 11 straipsnį.

3. Europos telekomunikacijų reguliavimo 
įstaiga BERT) gali padėti Komisijai 
įgyvendinti šioje dalyje nurodytas 
nuostatas; Komisija atidžiai atsižvelgia į 
BERT nuomonę;

Or. es

Pakeitimas 805
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b straipsnis Išbraukta.
Bendra išdavimo teisių atrankos tvarka

1. 6a straipsnio 1 dalies f punkte 
nurodytose techninėse įgyvendinimo 
priemonėse gali būti numatyta, kad 
Institucija galėtų teikti įmonių, kurioms 
suteiktos individualios radijo dažnių ir 
numerių naudojimo tesiės, atrankos 
pasiūlymus pagal Reglamento [...] 12 
straipsnį.
Tokiais atvejais siekiant užtikrinti 
optimalų spektro ir numeracijos išteklių 
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panaudojimą, priemonėse nurodomas 
laikotarpis, per kurį Institucija atliktų visą 
atranką, atrankos tvarka, taisyklės ir 
sąlygos, išsami informacija apie 
rinkliavas ir mokesčius, kuriuos turės 
sumokėti radijo dažnių ir (arba) numerių 
naudojimo teisių turėtojas. Atrankos 
tvarka yra vieša, skaidriam 
nediskriminuojanti ir objektyvi.
2. Atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, Komisija priima įmonių, 
kurioms bus išduotos individualios radijo 
dažnių arba numerių naudojimo teisės, 
atrankos priemonę. Priemonėje 
nurodomas laikotarpis, per kurį 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
išduoda tokias naudojimo teises.
Priimdama šią priemonę, Komisija laikosi 
14a straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 6a straipsnio 1 dalies f punkte 
nurodytose techninėse įgyvendinimo 
priemonėse gali būti numatyta, kad 
Institucija galėtų teikti įmonių, kurioms 
suteiktos individualios radijo dažnių ir 
numerių naudojimo tesiės, atrankos 
pasiūlymus pagal Reglamento [...] 12 
straipsnį.

1. 6a straipsnio 1 dalies f punkte 
nurodytose techninėse įgyvendinimo 
priemonėse gali būti numatyta, kad 
Institucija galėtų teikti įmonių, teikiančių 
visą Europą apimančias tinklų arba 
elektroninių ryšių paslaugas, kurioms 
suteikiamos individualios radijo dažnių ir 
numerių naudojimo tesiės, atrankos 
pasiūlymus pagal Reglamento [...] 12 
straipsnį.
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Or. en

Pagrindimas

6b straipsnis nesuderinamas su subsidiarumo principu. Svarbu užtikrinti, kad taikant naujas 
centralizuotas procedūras ES lygmeniu nebūtų apribota valstybių narių kompetencija dažnių 
srityje. Todėl šiame straipsnyje reikėtų nurodyti visą Europą apimančias paslaugas.

Pakeitimas 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, Komisija priima įmonių, 
kurioms bus išduotos individualios radijo 
dažnių arba numerių naudojimo teisės, 
atrankos priemonę. Priemonėje nurodomas 
laikotarpis, per kurį nacionalinės 
reguliavimo institucijos išduoda tokias 
naudojimo teises. Priimdama šią priemonę, 
Komisija laikosi 14a straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos.

2. Atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, Komisija priima įmonių, 
teikiančių visą Europą apimančias tinklų 
arba elektroninių ryšių paslaugas, 
kurioms bus išduotos individualios radijo 
dažnių arba numerių naudojimo teisės, 
atrankos priemonę. Priemonėje nurodomas 
laikotarpis, per kurį nacionalinės 
reguliavimo institucijos išduoda tokias 
naudojimo teises. Priimdama šią priemonę, 
Komisija laikosi 14a straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

6b straipsnis nesuderinamas su subsidiarumo principu. Svarbu užtikrinti, kad taikant naujas 
centralizuotas procedūras ES lygmeniu nebūtų apribota valstybių narių kompetencija dažnių 
srityje. Todėl šiame straipsnyje reikėtų nurodyti visą Europą apimančias paslaugas.
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Pakeitimas 808
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 8 punkto a papunktis
Direktyva 2002/20/EB
10 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės atitinkamoms institucijoms 
suteikia įgaliojimus atitinkamais atvejais 
skirti finansines baudas. Apie priemones ir 
priežastis, kodėl jų imamasi, nedelsiant 
pranešama įmonei ir nustatomas 
pagrįstas laikas įmonei tą priemonę 
įvykdyti.

Valstybės narės atitinkamoms institucijoms 
suteikia įgaliojimus atitinkamais atvejais 
skirti:

(a) kai reikia, įtikinamo dydžio finansines 
baudas, kas gali apimti periodines baudas 
taikomas atgaline data; ir
(b) nurodymus sustabdyti teikiamas 
paslaugas ar paslaugų paketą, kuriuo 
būtų padaroma didelė žala konkurencijai, 
laukiant kol bus tenkinami prieigos 
įsipareigojimai, nustatyti 16 straipsnyje 
minimo rinkos tyrimo metu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siūlomos dvi aiškios vykdymo priežiūros galios, kurias šiuo metu turi kai kurios, 
tačiau ne visos prižiūrinčiosios šalys ir kurios įrodė esančios naudingos padedant vykdyti 
įstatymus. Ypač svarbus yra sugebėjimas neleisti dominuojančiam operatoriui pradėti teikti 
paslaugas, kuriomis būtų pašalinta konkurencija dar prieš sudarant sąžiningas prieigos 
sąlygas visiems kitiems dalyviams, nes taip iš pat pradžių būtų užtikrinamas rinkos 
konkurencingumas (o ne monopolija), kas paspartintų plėtrą bei mažesnes kainas.

Pakeitimas 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 8 punkto a papunktis
Direktyva 2002/20/EB
10 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės atitinkamoms institucijoms 
suteikia įgaliojimus atitinkamais atvejais 
skirti finansines baudas. Apie priemones ir 
priežastis, kodėl jų imamasi, nedelsiant 
pranešama įmonei ir nustatomas 
pagrįstas laikas įmonei tą priemonę 
įvykdyti.

Valstybės narės atitinkamoms institucijoms 
suteikia įgaliojimus atitinkamais atvejais 
skirti finansines baudas.

(a) kai reikia, įtikinamo dydžio finansines 
baudas, kas gali apimti periodines baudas 
taikomas atgaline data; ir
(b) nurodymus sustabdyti teikiamas 
paslaugas ar paslaugų paketą, kuriuo 
būtų padaroma didelė žala konkurencijai, 
laukiant kol bus tenkinami prieigos 
įsipareigojimai, nustatyti 16 straipsnyje 
minimo rinkos tyrimo metu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siūlomos dvi aiškios vykdymo priežiūros galios, kurias šiuo metu turi kai kurios, 
tačiau ne visos prižiūrinčiosios šalys ir kurios įrodė esančios naudingos padedant vykdyti 
įstatymus. Ypač svarbus yra sugebėjimas neleisti dominuojančiam operatoriui pradėti teikti 
paslaugas, kuriomis būtų pašalinta konkurencija dar prieš sudarant sąžiningas prieigos 
sąlygas visiems kitiems dalyviams, nes taip iš pat pradžių būtų užtikrinamas rinkos 
konkurencingumas (o ne monopolija), kas paspartintų plėtrą bei mažesnes kainas.

Pakeitimas 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 8 punkto c papunktis
Direktyva 2002/20/EB
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rimtų ir pasikartojančių bendrojo leidimo 
bei naudojimo teisių sąlygų ir specifinių 6 
straipsnio 2 dalyje nurodytų įpareigojimų 
pažeidimų atvejais, kai šio straipsnio 3 

Rimtų arba pasikartojančių bendrojo 
leidimo bei naudojimo teisių sąlygų ir 
specifinių 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
įpareigojimų pažeidimų atvejais, kai šio 
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dalyje minėtos priemonės, kurios 
užtikrintų, kad būtų laikomasi reikalavimų, 
neduoda rezultatų, nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali nebeleisti 
įmonei teikti elektroninių ryšių tinklų ar 
paslaugų, sustabdyti ar atimti naudojimo 
teises. Veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios priemonės gali būti taikomos 
pažeidimų laikotarpiu net ir tais atvejais, 
jei vėliau padėtis buvo ištaisyta.

straipsnio 3 dalyje minėtos priemonės, 
kurios užtikrintų, kad būtų laikomasi 
reikalavimų, neduoda rezultatų, 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
nebeleisti įmonei teikti elektroninių ryšių 
tinklų ar paslaugų, sustabdyti ar atimti 
naudojimo teises. Veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios priemonės 
gali būti taikomos pažeidimų laikotarpiu 
net ir tais atvejais, jei vėliau padėtis buvo 
ištaisyta.

Or. en

Pakeitimas 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 8 dalies d papunktis
Direktyva 2002/20/EB
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepaisant šio straipsnio 2, 3 ir 5 dalių 
nuostatų, jeigu atitinkama institucija turi 
įrodymų apie bendrojo leidimo bei 
naudojimo teisių sąlygų ir specifinių 6 
straipsnio 2 dalyje nurodytų įpareigojimų 
pažeidimus, keliančius tiesioginį ir rimtą 
pavojų visuomenės saugai ir saugumui bei 
sveikatai arba sukuriančius dideles 
ekonomines ar eksploatacines problemas 
kitiems elektroninių ryšių tinklų ar 
paslaugų teikėjams, ji gali imtis skubių 
laikinų priemonių padėčiai ištaisyti dar 
nepriėmusi galutinio sprendimo. Po to 
įmonei suteikiama pagrįsta galimybė 
pareikšti savo nuomonę ir pasiūlyti 
priemones padėčiai ištaisyti. Jei reikia, 
atitinkama institucija gali patvirtinti 
laikinąsias priemones, kurios galioja ne 
ilgiau kaip 3 mėnesius.

6. Nepaisant šio straipsnio 2, 3 ir 5 dalių 
nuostatų, jeigu atitinkama institucija turi 
įrodymų apie bendrojo leidimo bei 
naudojimo teisių sąlygų ir specifinių 6 
straipsnio 2 dalyje nurodytų įpareigojimų 
pažeidimus, keliančius tiesioginį ir rimtą 
pavojų visuomenės saugai ir saugumui bei 
sveikatai arba sukuriančius dideles 
ekonomines ar eksploatacines problemas 
kitiems elektroninių ryšių tinklų ar 
paslaugų teikėjams, ji gali imtis skubių 
laikinų priemonių padėčiai ištaisyti dar 
nepriėmusi galutinio sprendimo. Po to 
įmonei suteikiama pagrįsta galimybė 
pareikšti savo nuomonę ir pasiūlyti 
priemones padėčiai ištaisyti. Jei reikia, 
atitinkama institucija gali patvirtinti 
laikinąsias priemones, kurios galioja ne 
ilgiau kaip 3 mėnesius, sudarant galimybę 
pratęsti galiojimą dar 3 mėnesiais, jeigu 
įgyvendinimo procedūra dar nebuvo 
baigta.
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Or. es

Pakeitimas 812
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 9a punktas (naujas)
Direktyva 2002/20/EB
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 11 straipsnio 6 dalyje įterpiamas šis 
punktas:
„(fa) skatinant efektyvų radijo dažnių 
panaudojimą ir užtikrinant efektyvų jų 
valdymą.“

Or. en

Pagrindimas

Tačiau, iš bendrovių gauti tikslūs duomenys apie dažnių spektro panaudojimą palengvintų 
Europos telekomunikacijų reguliavimo įstaigai (BERT) ir nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms tiksliau įvertinti spektro panaudojimą. 

Pakeitimas 813
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2002/20/EB
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyvos) 9a straipsnio, 
valstybės narės užtikrina iki 2009 m. 
gruodžio 31 d. išduodamų leidimų atitiktį 
šios direktyvos 5, 6, 7 straipsniams ir I 
priedui vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 31 
d.

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyvos) 9a straipsnio, 
valstybės narės užtikrina iki 2009 m. 
gruodžio 31 d. išduodamų leidimų atitiktį 
šios direktyvos 5, 6, 7 straipsniams ir I 
priedui iki ...*.

___________
*Praėjus penkeriems metams nuo šios 
direktyvos nuostatų perkėlimo į 
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nacionalinius teisės aktus dienos.

Or. en

Pagrindimas

Perėjimas nuo dabartinės spektro valdymo tvarkos į naują režimą yra ypač svarbus daugeliui 
pramonės sektorių, todėl į šį perėjimą reikia žiūrėti labai atsargiai. Norint tinkamai spręsti 
perdavimo klausimus licencijos savininkų, turinčių ilgalaikes licencijas, kurios galioja dar 
ilgą laiką po šiuo metu siūlomos datos, atvejais, trumpi persvarstymui skirti laikotarpiai nėra 
tinkami. Tai kenkia svarbioms investicijoms, kurios yra vykdomos galiojant dabartinei 
licencijavimo sistemai. Manome, kad yra tinkamas laikas susieti įpareigojimą valstybėms 
narėms suderinti dabartines licencijas su naujuoju režimu ir apžvalgą reguliavimo 
klausimais.

Pakeitimas 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2002/20/EB
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyvos) 9a straipsnio, 
valstybės narės užtikrina iki 2009 m. 
gruodžio 31 d. išduodamų leidimų atitiktį 
šios direktyvos 5, 6, 7 straipsniams ir I 
priedui vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 31 
d.

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyvos) 9a straipsnio, 
valstybės narės užtikrina iki [perkėlimo 
data] išduodamų bendrųjų leidimų ir 
naudojimo teisių atitiktį šios direktyvos 5, 
6, 7 straipsniams ir I priedui vėliausiai iki 
[praėjus dvejiems metams nuo 
įsigaliojimo].

Or. es

Pakeitimas 815
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2002/20/EB
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu, taikant šio straipsnio 1 dalį, 
susiaurėja teisės ar sutrumpėja 
įpareigojimų galiojimo terminas pagal 
galiojančius leidimus, valstybės narės gali 
pratęsti tų teisių ir įpareigojimų galiojimą 
ne ilgiau kaip iki 2011 m. rugsėjo 30 d.,
jei tai neturi įtakos kitų įmonių teisėms 
pagal Bendrijos teisę. Apie tokius 
pratęsimus valstybės narės praneša 
Komisijai ir nurodo jų priežastis.“

2. Jeigu, taikant šio straipsnio 1 dalį, 
susiaurėja teisės ar sutrumpėja 
įpareigojimų galiojimo terminas pagal 
galiojančius leidimus, valstybės narės gali 
pratęsti tų teisių ir įpareigojimų galiojimą 
kitiems metams, jei tai neturi įtakos kitų 
įmonių teisėms pagal Bendrijos teisę. Apie 
tokius pratęsimus valstybės narės praneša 
Komisijai ir nurodo jų priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Perėjimas nuo dabartinės spektro valdymo tvarkos į naują režimą yra ypač svarbus daugeliui 
pramonės sektorių, todėl į šį perėjimą reikia žiūrėti labai atsargiai. Norint tinkamai spręsti 
perdavimo klausimus licencijos savininkų, turinčių ilgalaikes licencijas, kurios galioja dar 
ilgą laiką po šiuo metu siūlomos datos, atvejais, trumpi persvarstymui skirti laikotarpiai nėra 
tinkami. Tai kenkia svarbioms investicijoms, kurios yra vykdomos galiojant dabartinei 
licencijavimo sistemai. Manome, kad yra tinkamas laikas susieti įpareigojimą valstybėms 
narėms suderinti dabartines licencijas su naujuoju režimu ir apžvalgą reguliavimo 
klausimais.

Pakeitimas 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2002/20/EB
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu, taikant šio straipsnio 1 dalį, 
susiaurėja teisės ar sutrumpėja 
įpareigojimų galiojimo terminas pagal 
galiojančius leidimus, valstybės narės gali 
pratęsti tų teisių ir įpareigojimų galiojimą 
ne ilgiau kaip iki 2011 m. rugsėjo 30 d., jei 
tai neturi įtakos kitų įmonių teisėms pagal 
Bendrijos teisę. Apie tokius pratęsimus 
valstybės narės praneša Komisijai ir 

2. Jeigu, taikant šio straipsnio 1 dalį, 
susiaurėja teisės ar sutrumpėja 
įpareigojimų galiojimo terminas pagal 
galiojančius bendruosius leidimus ir 
naudojimo teises, valstybės narės gali 
pratęsti tų teisių ir įpareigojimų galiojimą 
ne ilgiau kaip iki [perkėlimo data], jei tai 
neturi įtakos kitų įmonių teisėms pagal 
Bendrijos teisę. Apie tokius pratęsimus 
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nurodo jų priežastis.“ valstybės narės praneša Komisijai ir 
nurodo jų priežastis.“

Or. es

Pakeitimas 817
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
I priedo 3 punkto a papunktis
Direktyva 2002/20/EB
I priedo A dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Numerių iš nacionalinio numeracijos 
plano prieinamumas galutiniams paslaugų 
gavėjams, ETNS ir UIFN numeriai bei
sąlygos pagal Direktyvą 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva).“

4. Numerių iš nacionalinio numeracijos 
plano prieinamumas galutiniams paslaugų 
gavėjams ir pasaulinės tarptautinės
numeravimo sistemos, valdomos 
tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
— telekomunikacijų standartizacijos 
sektoriaus (ITU-T) ir ETNS, įskaitant 
sąlygas pagal Direktyvą 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva).“

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas turėtų būti paremtas realia rinkos paklausa ir poreikiais. Europos 
telefonijos numeracijos erdvės (ETNS) atveju svarbu pabrėžti, kad šie numeriai yra reikalingi 
tik jeigu yra teikiamos visos Europos masto paslaugos, paremtos komerciniais susitarimais 
tarp skirtingose valstybėse narėse esančių bendrovių.

Pakeitimas 818
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
I priedo 3 punkto a papunktis
Direktyva 2002/20/EB
I priedo A dalies 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Numerių iš nacionalinio numeracijos 
plano prieinamumas galutiniams paslaugų 
gavėjams, ETNS ir UIFN numeriai bei 
sąlygos pagal Direktyvą 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva).“

4. Numerių iš valstybių narių numeracijos 
planų prieinamumas galutiniams paslaugų 
gavėjams, ETNS ir UIFN numeriai bei 
sąlygos pagal Direktyvą 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva).“

Or. en

Pagrindimas

Vidaus rinkai yra būtina tarpvalstybinė prieiga prie numerių.

Pakeitimas 819
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
I priedo 3 punkto a papunktis
Direktyva 2002/20/EB
I priedo A dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Numerių iš nacionalinio numeracijos 
plano prieinamumas galutiniams paslaugų 
gavėjams, ETNS ir UIFN numeriai bei 
sąlygos pagal Direktyvą 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva).“

4. Numerių iš valstybių narių numeracijos 
planų prieinamumas galutiniams paslaugų 
gavėjams, ETNS ir UIFN numeriai bei 
sąlygos pagal Direktyvą 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva).“

Or. en

Pagrindimas

Vidaus rinkai yra būtina tarpvalstybinė prieiga prie numerių. Šis pakeitimas dera su 
pasiūlytais Universaliųjų paslaugų direktyvos 28 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 820
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
I priedo 3 punkto g papunktis
Direktyva 2002/20/EB
I priedo A dalies 19 punktas



AM\727532LT.doc 67/73 PE407.807v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. Atitiktis nacionalinėms priemonėms, 
įgyvendinančioms Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/29/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/48/EB.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtų efektyviau ir labiau sveikintina, jeigu diskusija dėl autorinių teisių apsaugos ir 
susijusiais elektroninių ryšių tinklų klausimais būtų vykdoma konsultacijų dėl interneto 
turinio apimtyje. Šia iniciatyva ketinama sukurti tinkamą aplinką vykdyti dialogui, kuriame 
visos suinteresuotosios šalys iš elektroninės vertės grandinės galėtų dirbti kartu ieškant 
sprendimų, kurie būtų paremti savireguliacija ir kuriems pritartų visos suinteresuotosios 
šalys.

Pakeitimas 821
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
I priedo 3 punktas ga papunktis (naujas)
Direktyva 2002/20/EB
I priedo A dalies 19a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) įterpiamas toks punktas:
„19a. Viešųjų ryšių tinklų tiekėjams 
taikomi skaidrumo įpareigojimai, kuriais 
siekiama užtikrinti ryšį tarp galutinių 
paslaugos gavėjų, įskaitant neribojamą 
prieigą prie turinio, paslaugų ir taikomų 
programų, tenkinant tikslus ir principus, 
išdėstytus direktyvos 2002/21/EB 8 
straipsnyje, apribojimų gauti paslaugas ir 
taikomąsias programas, bei apribojimų 
valdant pranešimų srautą, atskleidimas, o 
taip pat, kai tai reikalinga ir 
proporcionalu, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms suteikiama 
prieiga prie tokios informacijos, kuri 
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reikalinga norint patikrinti tokio 
atskleidimo tikslumą.“

Or. en

Pagrindimas

Galiojančiomis sąlygomis nėra aiškiai apimamas skaidrumo įpareigojimas siekiant užtikrinti, 
kad bus ginamos galutinio vartotojo prieigos teisės. Ypač svarbu, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų pakankamai informacijos, reikalingos vertinant viešųjų ryšių 
tinklų tiekėjų atitikimą įsipareigojimams leisti galutiniams vartotojams naudotis jų pasirinktu 
turiniu, paslaugomis ir taikomomis programomis. Bendrojo leidimo išdavimo sąlygomis 
suteikiamas mechanizmas, skirtas ryšių tinklų tiekėjų, neturinčių didelės rinkos galios 
skaidrumui užtikrinti.

Pakeitimas 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot–Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
I priedo 4 punkto a papunktis
Direktyva 2002/20/EB
I priedo B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įpareigojimas teikti paslaugą ar naudoti 
tam tikros rūšies technologiją, kuriai 
naudoti suteiktos dažnio naudojimo teisės, 
įskaitant aprėpties reikalavimus.

1. Įpareigojimas teikti paslaugą ar naudoti 
tam tikros rūšies technologiją, kuriai 
naudoti suteiktos dažnio naudojimo teisės, 
įskaitant išskirtinį dažnį, skirtą specialiam 
audiovizualiniam turiniui arba 
paslaugoms transliuoti ir aprėpties 
reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti galimas išskirtinis transliavimui skirto dažnio naudojimas. Efektyvus dažnio 
panaudojimas galėtų būti sąlyga, pateikiama išduodant naudojimo teises.
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Pakeitimas 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
I priedo 4 punkto a papunktis
Direktyva 2002/20/EB
I priedo B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įpareigojimas teikti paslaugą ar naudoti 
tam tikros rūšies technologiją, kuriai 
naudoti suteiktos dažnio naudojimo teisės, 
įskaitant aprėpties reikalavimus.“

1. Įpareigojimas teikti paslaugą ar naudoti 
tam tikros rūšies technologiją, kuriai 
naudoti suteiktos dažnio naudojimo teisės, 
įskaitant aprėpties ir kokybės
reikalavimus.“

Or. es

Pakeitimas 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
I priedo 4 punkto c papunktis
Direktyva 2002/20/EB
I priedo B dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 4 punkte „atsižvelgiant į nacionalinio 
dažnių plano pokyčius“ išbraukiama.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 825
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
I priedo 4 punkto d papunktis
Direktyva 2002/20/EB
I priedo B dalies 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Savanoriški įsipareigojimai, kuriuos 
įmonė prisiėmė gaudama naudojimo teisę 
taikant konkurencinę ir lyginamąją 
atrankos procedūrą.

7. Savanoriški įsipareigojimai, kuriuos 
įmonė prisiėmė gaudama naudojimo teisę 
taikant konkurencinę ir lyginamąją 
atrankos procedūrą. Jeigu toks 
įsipareigojimas de facto atitinka vieną ar 
daugiau įsipareigojimų, minimų 
direktyvos 2002/19/EB 9–13a 
straipsniuose, toks įsipareigojimas 
vėliausiai nuo 2010 m. sausio 1 d. 
laikomas negaliojančiu.

Or. en

Pagrindimas

Reguliuojamojo pobūdžio įpareigojimai gali būti taikomi tik bendrovėms, turinčioms didelę 
galią rinkoje, kas pateisintų ex ante reglamentavimą. Iki 2002 m. patvirtintos sistemos, 
naudojimų teisių gavimas kartais buvo siejamas su naujųjų rinkos dalyvių savanoriškais 
įsipareigojimais, kas atitinka tokius reguliuojamojo pobūdžio įpareigojimus (pvz. 
įpareigojimas nevykdyti diskriminacijos ir t.t). Norint išvengti nuolatinio reglamentavimo 
nepriklausomai nuo turimos galios rinkoje, tokie savanoriški įsipareigojimai  praėjus 
pereinamajam laikotarpiui turėtų būti laikomi negaliojančiais.

Pakeitimas 826
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
I priedo 4a punktas (naujas)
Direktyva 2002/20/EB
I priedo C dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) C dalies 1 punktas pakeičiamas taip:
1. Paslaugos, kuriai bus naudojamas 
numeris, nurodymas, įskaitant bet kokius 
reikalavimus, susijusius su tos paslaugos 
teikimu ir siekiant išvengti abejonių, 
tarifų nustatymo principais bei 
didžiausiomis kainomis, kurios gali būti 
taikomos konkretiems numeriams, 
siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 8 straipsnio 4 
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dalies b punktą.

Or. en

Pagrindimas

Konkretūs numeriai yra susiję su tam tikros rūšies paslaugomis (nemokami skambučiai, šalies 
tarifas, vietinis tarifas). Svarbu, kad nacionalinės reglamentavimo institucijos galėtų 
užtikrinti, jog operatorių už tokias paslaugas taikomi mokesčiai būtų vartotojų numanomo 
dydžio. Pvz. vartotojai gali pagrįstai manyti, kad skambinant nacionaliniu (negeografiniu) 
numeriu bus taikomas įprastinis nacionalinis tarifas.

Pakeitimas 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
II PRIEDAS
Direktyva 2002/20/EB
II PRIEDAS

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į Direktyvą 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) įtraukiamas šis II priedas:

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Atitinkama 6 a straipsnio d punkto išbraukimui.

Pakeitimas 828
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
II PRIEDAS
Direktyva 2002/20/EB
II PRIEDAS

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į Direktyvą 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) įtraukiamas šis II priedas:

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Tai dera su pasiūlytų Leidimų direktyvos 6 a ir 6 b straipsnių pakeitimu.

Pakeitimas 829
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
II PRIEDAS
Direktyva 2002/20/EB
II priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) naudojimo mokesčio, taikomo radijo 
dažnių naudojimo teisėms, nustatymo 
metodas;

(d) naudojimo mokesčio, taikomo radijo 
dažnių naudojimo teisėms, nustatymo 
metodas, nepažeidžiant valstybių narių 
nustatytos sistemos, pagal kurią 
įpareigojimas mokėti naudojimo 
mokesčius būtų pakeičiamas įpareigojimu 
įgyvendinti konkrečius bendrojo intereso 
tikslus;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 830
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
II PRIEDAS
Direktyva 2002/20/EB
II priedo 1 punkto d papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) naudojimo mokesčio, taikomo radijo 
dažnių naudojimo teisėms, nustatymo 
metodas;

(d) naudojimo mokesčio, taikomo radijo 
dažnių naudojimo teisėms, nustatymo 
metodas, neturintis įtakos valstybių narių 
įdiegtai sistemai, pagal kurią 
įpareigojimas mokėti naudojimo mokestį 
gali būti pakeistas įpareigojimu įvykdyti 
konkrečius bendrojo intereso tikslus;

Or. fr

Pagrindimas

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