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Pakeitimas 111
Gunnar Hökmark

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

5) Siekdamos užtikrinti, kad būtų 
laikomasi proporcingo ir suderinto požiūrio 
į kintančias konkurencijos sąlygas, 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
apibrėžti mažesnes nei valstybės lygio 
rinkas ir panaikinti reglamentuojančio 
pobūdžio įpareigojimus rinkose ir (arba) 
geografinėse vietovėse, kuriose yra 
veiksminga infrastruktūros konkurencija.

5) Atlikdamos rinkos tyrimus, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
siekia užtikrinti, kad įgyvendinus šio 
reglamento nuostatas būtų lengviau kuo 
labiau (kiek įmanoma ekonomiškai) 
išplėtoti infrastruktūros tinklą, o įvairiose 
geografinėse vietovėse gyvenantys 
vartotojai galėtų naudotis veiksmingos 
rinkos privalumais. Siekdamos užtikrinti, 
kad būtų laikomasi proporcingo ir 
suderinto požiūrio į kintančias 
konkurencijos sąlygas, nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali apibrėžti 
mažesnes nei valstybės lygio rinkas ir 
panaikinti reglamentuojančio pobūdžio 
įpareigojimus geografinėse rinkose, 
kuriose yra veiksminga infrastruktūros 
konkurencija.

Vertindamos, kurie prieigos įpareigojimai 
labiausiai tinka veiksmingoms 
investicijoms ir veiksmingai konkurencijai 
skatinti, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi, jei reikia, atsižvelgti į 
visas skirtingas savo valstybės narės 
įvairių geografinių vietovių sąlygas, kad 
būtų ginami vartotojų, įskaitant kaimo 
bendruomenių, interesai ir bendra rinka.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kompromiso geografinio suskirstymo klausimu, atsižvelgiant į 
konkurencijos teisės principus, kurių atlikdamos rinkos tyrimus turi laikytis nacionalinės 
reguliavimo institucijos.
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Pakeitimas 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

5) Siekdamos užtikrinti, kad būtų 
laikomasi proporcingo ir suderinto požiūrio 
į kintančias konkurencijos sąlygas, 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
apibrėžti mažesnes nei valstybės lygio 
rinkas ir panaikinti reglamentuojančio 
pobūdžio įpareigojimus rinkose ir (arba) 
geografinėse vietovėse, kuriose yra 
veiksminga infrastruktūros konkurencija.

5) Atlikdamos rinkos tyrimus, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
siekia užtikrinti, kad įgyvendinus šio 
reglamento nuostatas būtų lengviau kuo 
labiau (kiek įmanoma ekonomiškai) 
išplėtoti infrastruktūros tinklą, o įvairiose 
geografinėse vietovėse gyvenantys 
vartotojai galėtų naudotis veiksmingos 
rinkos privalumais. Siekdamos užtikrinti, 
kad būtų laikomasi proporcingo ir 
suderinto požiūrio į kintančias 
konkurencijos sąlygas, nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali apibrėžti 
mažesnes nei valstybės lygio rinkas ir 
panaikinti reglamentuojančio pobūdžio 
įpareigojimus geografinėse rinkose, 
kuriose yra veiksminga infrastruktūros 
konkurencija.

Vertindamos, kurie prieigos įpareigojimai 
labiausiai tinka veiksmingoms 
investicijoms ir veiksmingai konkurencijai 
skatinti, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi, jei reikia, atsižvelgti į 
visas skirtingas savo valstybės narės 
įvairių geografinių vietovių sąlygas, kad 
būtų ginami vartotojų, įskaitant kaimo 
bendruomenių, interesai ir bendra rinka.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kompromiso geografinio suskirstymo klausimu, atsižvelgiant į 
konkurencijos teisės principus, kurių atlikdamos rinkos tyrimus turi laikytis nacionalinės 
reguliavimo institucijos.
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Pakeitimas 113
Amalia Sartori

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(5) Siekdamos užtikrinti, kad būtų 
laikomasi proporcingo ir suderinto požiūrio 
į kintančias konkurencijos sąlygas, 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
apibrėžti mažesnes nei valstybės lygio 
rinkas ir panaikinti reglamentuojančio 
pobūdžio įpareigojimus rinkose ir (arba) 
geografinėse vietovėse, kuriose yra 
veiksminga infrastruktūros konkurencija.

(5) Atlikdamos rinkos tyrimus, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
siekia užtikrinti, kad įgyvendinus šio 
reglamento nuostatas būtų lengviau kuo 
labiau (kiek įmanoma ekonomiškai) 
išplėtoti infrastruktūros tinklą, o įvairiose 
geografinėse vietovėse gyvenantys 
vartotojai galėtų naudotis veiksmingos 
rinkos privalumais. Siekdamos užtikrinti, 
kad būtų laikomasi proporcingo ir 
suderinto požiūrio į kintančias 
konkurencijos sąlygas, nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali apibrėžti 
mažesnes nei valstybės lygio rinkas ir 
panaikinti reglamentuojančio pobūdžio 
įpareigojimus geografinėse rinkose, 
kuriose yra veiksminga infrastruktūros 
konkurencija.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kompromiso geografinio suskirstymo klausimu, atsižvelgiant į 
konkurencijos teisės principus, kurių atlikdamos rinkos tyrimus turi laikytis nacionalinės 
reguliavimo institucijos.

Pakeitimas 114
Erika Mann

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14a) Investicijoms į naują ir geresnės 
prieigos infrastruktūrą paprastai būdinga 
tai, kad joms reikia daug lėšų, sunku 
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nustatyti paklausą, o ekonominio 
gyvavimo ciklas ilgas, todėl investicijų 
rizika didesnė. Reguliavimo sistema, 
kurios tikslas skatinti investicijas į 
minėtąją infrastruktūrą, turėtų būti 
grindžiama direktyvų 2002/21/EB ir 
2002/19/EB nuostatomis, kuriomis 
vadovaudamosi nacionalinės reguliavimo 
institucijos tolesniais peržiūros etapais, 
tol, kol viena įmonė turės didelę įtaką 
rinkoje, galėtų nustatyti prieigos prie 
naujos infrastruktūros sąlygas, kad būtų 
užtikrinamas tam tikras aiškumo lygis ir 
visi operatoriai galėtų rengti ilgalaikius 
planus, o investuotojai ir norintieji turėti 
prieigą galėtų teisingai pasidalyti riziką, 
kad pradiniams investuotojams ir prieiga 
besinaudojantiems operatoriams būtų 
sudarytos vienodos sąlygos, ir būtų 
stiprinama į rinką orientuotos kainodaros 
sistema, užtikrinamas pakankamas 
lankstumo lygis, kad būtų galima 
nustatyti skirtingas įvairių produktų ir 
skirtingų savybių turinčių produktų 
kainas siekiant atspindėti produkto ir 
(arba) paslaugos naudą vartotojui.

Or. en

Pagrindimas

Tai konstatuojamoji dalis, kurioje pateikiamos nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
skirtos gairės, kuriomis jos turėtų vadovautis įgyvendindamos Pagrindų direktyvos 8 
straipsnio 4 dalies reguliavimo principus.

Pakeitimas 115
Dominique Vlasto

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14b) Nustatydamos prieigos prie naujos ir 
patobulintos infrastruktūros 
įpareigojimus, nacionalinės reguliavimo 
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institucijos užtikrina, kad prieigos sąlygos 
atspindėtų aplinkybes, kuriomis 
priimamas sprendimas investuoti, 
atsižvelgdamos, inter alia, į plėtros 
sąnaudas, į tai, kokia, kaip tikimasi, 
vartotojų dalis naudosis naujais 
produktais ir paslaugomis, taip pat į tai, 
kokios, kaip tikimasi, bus mažmeninės 
kainos. Be to, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi turėti galimybių nustatyti, 
jei reikia, prieigos pakankamai ilgam 
laikotarpiui sąlygas, kad būtų 
užtikrinamas tam tikras aiškumo lygis ir 
investuotojai galėtų rengti ilgalaikius 
planus. Šios sąlygos gali apimti 
kainodaros susitarimus, atsižvelgiant į 
apimtis ir sutarties galiojimo laikotarpį, 
jeigu šie susitarimai atitinka Bendrijos 
teisės aktų nuostatas. Tačiau kainodaros 
susitarimų sudaryti negalima, jeigu juos 
sudarius būtų diskriminuojama, o didelę 
įtaką rinkoje turinti įmonė gautų iš to 
naudos, pavyzdžiui, jei būtų mažinama 
marža, kliudoma patekti į rinką ar kitokiu 
būdu trukdoma veiksmingos 
konkurencijos vystymuisi, kai teikiamos 
paslaugos vartotojams ir verslininkams.
Atsižvelgiant į tai, kad investicijoms į 
naują ir patobulintą infrastruktūrą reikia 
daug lėšų, rinkos veikėjai, sudarydami 
bendradarbiavimo susitarimus, galėtų 
spartinti ir stiprinti naujos kartos tinklų 
plėtrą, o tai būtų naudinga vartotojams, 
jeigu būtų išsaugoma konkurencija, 
įskaitant tai, kad būtų nustatomi, jei 
būtina, prieigos įpareigojimai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes paaiškinami Pagrindų 
direktyvos 8 straipsnio ir Prieigos direktyvos 13 straipsnio pakeitimai ir atspindimi du 
dalykai: poreikį sudaryti galimybes gauti priimtiną investicijų į naujos kartos tinklus grąžą ir 
išsaugoti konkurenciją.
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Pakeitimas 116
Amalia Sartori

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14b) Nustatydamos prieigos prie naujos ir 
patobulintos infrastruktūros 
įpareigojimus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos užtikrina, kad prieigos sąlygos 
atspindėtų aplinkybes, kuriomis 
priimamas sprendimas investuoti, 
atsižvelgdamos, inter alia, į plėtros 
sąnaudas, į tai, kokia, kaip tikimasi, 
vartotojų dalis naudosis naujais 
produktais ir paslaugomis, taip pat į tai, 
kokios, kaip tikimasi, bus mažmeninės 
kainos. Be to, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi turėti galimybių nustatyti, 
jei reikia, prieigos pakankamai ilgam 
laikotarpiui sąlygas, kad būtų 
užtikrinamas tam tikras aiškumo lygis ir 
investuotojai galėtų rengti ilgalaikius 
planus, be to, turi būti sudaromos 
galimybės atlikti periodinę priimtų 
prielaidų tikslumo peržiūrą. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes paaiškinami 8 straipsnio 4a 
dalies nuostatų, susijusių su reguliavimo institucijų tikslais naujos kartos prieigos klausimu, 
pakeitimai.

Pakeitimas 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14b) Nustatydamos prieigos prie naujos ir 
patobulintos infrastruktūros 
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įpareigojimus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos užtikrina, kad prieigos sąlygos 
atspindėtų aplinkybes, kuriomis 
priimamas sprendimas investuoti, 
atsižvelgdamos, inter alia, į plėtros 
sąnaudas, į tai, kokia, kaip tikimasi, 
vartotojų dalis naudosis naujais 
produktais ir paslaugomis, taip pat į tai, 
kokios, kaip tikimasi, bus mažmeninės 
kainos. Be to, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi turėti galimybių nustatyti, 
jei reikia, prieigos pakankamai ilgam 
laikotarpiui sąlygas, kad būtų 
užtikrinamas tam tikras aiškumo lygis ir 
investuotojai galėtų rengti ilgalaikius 
planus. Šios sąlygos gali apimti 
kainodaros susitarimus, atsižvelgiant į 
apimtis ir sutarties galiojimo laikotarpį, 
jeigu šie susitarimai atitinka Bendrijos 
teisės aktų nuostatas. Tačiau kainodaros 
susitarimų sudaryti negalima, jeigu juos 
sudarius būtų diskriminuojama, o didelę 
įtaką rinkoje turinti įmonė gautų iš to 
naudos, įskaitant tai, kad mažinama 
marža, kliudoma patekti į rinką ar kitokiu 
būdu trukdoma veiksmingos 
konkurencijos vystymuisi, kai teikiamos 
paslaugos vartotojams ir verslininkams.
Atsižvelgiant į tai, kad investicijoms į 
naują ir patobulintą infrastruktūrą reikia 
daug lėšų, rinkos veikėjai, sudarydami 
bendradarbiavimo susitarimus, galėtų 
spartinti ir stiprinti naujos kartos tinklų 
plėtrą, o tai būtų naudinga vartotojams, 
jeigu būtų išsaugoma konkurencija, 
įskaitant tai, kad būtų nustatomi, jei 
būtina, prieigos įpareigojimai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes paaiškinami Pagrindų 
direktyvos 8 straipsnio ir Prieigos direktyvos 13 straipsnio pakeitimai ir atspindimi du 
dalykai: poreikį sudaryti galimybes gauti priimtiną investicijų į naujos kartos tinklus grąžą ir 
išsaugoti konkurenciją.

Adlib Express Watermark



AM\775029LT.doc PE421.390v01-0010/51 AM\

LT

Pakeitimas 118
Gunnar Hökmark

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14b) Nustatydamos prieigos prie naujos ir 
patobulintos infrastruktūros 
įpareigojimus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos užtikrina, kad prieigos sąlygos 
atspindėtų aplinkybes, kuriomis 
priimamas sprendimas investuoti, 
atsižvelgdamos, inter alia, į plėtros 
sąnaudas, į tai, kokia, kaip tikimasi, 
vartotojų dalis naudosis naujais 
produktais ir paslaugomis, taip pat į tai, 
kokios, kaip tikimasi, bus mažmeninės 
kainos. Be to, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi turėti galimybių nustatyti, 
jei reikia, prieigos pakankamai ilgam 
laikotarpiui sąlygas, kad būtų 
užtikrinamas tam tikras aiškumo lygis ir 
investuotojai galėtų rengti ilgalaikius 
planus. Šios sąlygos gali apimti 
kainodaros susitarimus, atsižvelgiant į 
apimtis ir sutarties galiojimo laikotarpį, 
jeigu šie susitarimai atitinka Bendrijos 
teisės aktų nuostatas. Tačiau kainodaros 
susitarimų sudaryti negalima, jeigu juos 
sudarius būtų diskriminuojama, o didelę 
įtaką rinkoje turinti įmonė gautų iš to 
naudos, įskaitant tai, kad mažinama 
marža, kliudoma patekti į rinką ar kitokiu 
būdu trukdoma veiksmingos 
konkurencijos vystymuisi, kai teikiamos 
paslaugos vartotojams ir verslininkams.
Atsižvelgiant į tai, kad investicijoms į 
naują ir patobulintą infrastruktūrą reikia 
daug lėšų, rinkos veikėjai, sudarydami 
bendradarbiavimo susitarimus, galėtų 
spartinti ir stiprinti naujos kartos tinklų 
plėtrą, o tai būtų naudinga vartotojams, 
jeigu būtų išsaugoma konkurencija, 
įskaitant tai, kad būtų nustatomi, jei 
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būtina, prieigos įpareigojimai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes paaiškinami Pagrindų 
direktyvos 8 straipsnio ir Prieigos direktyvos 13 straipsnio pakeitimai ir atspindimi du 
dalykai: poreikį sudaryti galimybes gauti priimtiną investicijų į naujos kartos tinklus grąžą ir 
išsaugoti konkurenciją.

Pakeitimas 119
Erika Mann

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14b) Nacionalinės reguliavimo 
institucijos, nustatydamos prieigos prie 
naujos patobulintos infrastruktūros 
įpareigojimus ir taikydamos padėčiai 
ištaisyti skirtas priemones, kuriomis 
siekiama kontroliuoti kainas, užtikrina, 
kad prieigos sąlygos atspindėtų 
aplinkybes, kuriomis priimamas 
sprendimas investuoti, atsižvelgdamos, 
inter alia, į plėtros sąnaudas, į tai, kokia, 
kaip tikimasi, vartotojų dalis naudosis 
naujais produktais ir paslaugomis, taip 
pat į tai, kokios, kaip tikimasi, bus 
mažmeninės kainos. Rinkos veikėjams 
turi būti leista atspindėti, kokią investicijų 
rizikos dalį įsipareigoja prisiimti norintieji 
turėti prieigą, pavyzdžiui, sudarydami 
ilgalaikės prieigos susitarimus ir (arba) 
prieigos sąlygose numatydami minimalias 
apimtis, įskaitant kainą. Reikia skatinti, 
kad būtų nustatomos skirtingos 
didmeninės įvairių produktų ir skirtingos 
kokybės produktų, pavyzdžiui, skirtingo 
plačiajuosčio ryšio, kainos, nes taip 
prieigos kaina galėtų atspindėti produkto 
ir (arba) paslaugos vertę. Laikantis šio į 
rinką orientuota kainodara grindžiamo 
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požiūrio didinama gerovė, atspindimi 
vartotojų poreikiai, rinkoje gali išlikti ir 
nauji produktai, tiekiami jai mažesnėmis 
kainomis, ir aukščiausios kokybės 
produktai, tiekiami rinkai didesnėmis 
kainomis, galima paspartinti naujų 
produktų ir paslaugų raidą ir rinkos 
skvarbą. Produktus mažmeninei rinkai 
tiekiant patraukliomis kainomis 
skatinama greita naujų masinės rinkos 
paslaugų skvarba, taigi per daug 
kruopščiai ir netinkamai mėginant 
mažinti kainas neturi būti užkertamas 
kelias gretai gauti pelno iš naujų tinklų. 
Tinklų operatoriams arba paslaugų 
teikėjams, kurie pasirengę vykdyti 
rizikingas ilgalaikes investicijas, neturi 
būti draudžiama teikti vartotojams 
patrauklių, bet vis dar pelningų, 
pasiūlymų, jei panašus operatorius arba 
paslaugos teikėjas, kuris pasirengęs 
investuoti tą pačią lėšų sumą arba 
prisiimti tiek pat rizikos, galėtų pateikti 
ekonominiu požiūriu tokį patį pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Tai konstatuojamoji dalis, kurioje pateikiamos nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
skirtos gairės, kuriomis jos turėtų vadovautis reguliuodamos kainas pagal Prieigos direktyvos 
13 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas 120
Amalia Sartori

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14c) Kai nacionalinės reguliavimo 
institucijos taiko padėčiai ištaisyti skirtas 
priemones, kuriomis siekiama 
kontroliuoti kainas, jos turi stengtis 
sudaryti investuotojui sąlygas gauti 
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tinkamą grąža, kuri gali būti, jei reikia, 
koreguojama, kad būtų atspindima 
konkreti tam tikram investiciniam 
projektui būdinga rizika. Sąlygos gali 
apimti kainodaros susitarimus, 
atsižvelgiant į apimtis ir sutarties 
galiojimo laikotarpį, jeigu šie susitarimai 
atitinka Bendrijos teisės aktų nuostatas. 
Tačiau kainodaros susitarimų sudaryti 
negalima, jeigu juos sudarius būtų 
diskriminuojama, o didelę įtaką rinkoje 
turinti įmonė gautų iš to naudos, įskaitant 
tai, kad mažinama marža, kliudoma 
patekti į rinką ar kitokiu būdu trukdoma 
veiksmingos konkurencijos vystymuisi, 
kai teikiamos paslaugos vartotojams ir 
verslininkams.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes paaiškinami Prieigos 
direktyvos 13 straipsnio pakeitimai ir atspindimi du dalykai: poreikį sudaryti galimybes gauti 
priimtiną investicijų grąžą ir išsaugoti konkurenciją.

Pakeitimas 121
Amalia Sartori

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
14 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14d) Atsižvelgdami į tai, kad investicijoms 
į naują ir patobulintą infrastruktūrą 
reikia daug lėšų, rinkos veikėjai, 
sudarydami bendradarbiavimo 
susitarimus, galėtų, jei tinka pagal 
Bendrijos teisės nuostatas, spartinti ir 
stiprinti naujos kartos tinklų plėtrą, o tai 
būtų naudinga vartotojams, jeigu būtų 
išsaugoma konkurencija, įskaitant tai, 
kad būtų nustatomi prieigos 
įpareigojimai, jei juos nustatyti 
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reikalaujama pagal rinkos analizės 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes paaiškinami Pagrindų 
direktyvos 12 straipsnio dėl bendro įrenginių naudojimosi, rizikos ir investicijų pakeitimai, 
būtent paaiškinama, kaip susijusios Pagrindų direktyvos 12 straipsnio nuostatos ir kitų 
direktyvų nuostatos, pagal kurias nustatomi prieigos įpareigojimai.

Pakeitimas 122
Amalia Sartori

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
14 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

14e) Kai nustatomos prieigos taisyklės, 
skirtos didelę įtaką rinkoje turintiems 
operatoriams, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi skatinti investicijas į tokią 
architektūrą, kuri būtų tinkama naudoti ir 
ateityje, prie kurios trečiųjų šalių prieiga 
būtų lengva ir kurią būtų paprasta 
naudoti naujovėms kurti. Taikant 
reguliavimo sistemą operatoriams, kurie 
įvardijami kaip turintys didelę įtaką 
rinkoje, kuriantiems šią architektūrą, bet 
nesudarantiems lengvos prieigos sąlygų, 
neturi būti atlyginama, pavyzdžiui, taikant 
ne tokius griežtus įpareigojimus negu tie, 
kurie būtų taikomi kitomis aplinkybėmis, 
arba priskiriant tolesnio tinklo 
pritaikymo, kad būtų sudaroma prieigos 
galimybių, sąnaudas trečiosioms šalims.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama detaliau išdėstyti, kaip reguliavimo institucijos gali siekti 8 
straipsnio tikslų, t. y. skatinti investicijas, kurios atitiktų konkurencijos taisykles.
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Pakeitimas 123
Mary Honeyball

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

19b) Siekiant padėti įgyvendinti 
Direktyvos 2002/21/EN (Pagrindų 
direktyvos) 8a straipsnyje numatytus 
tikslus, valstybių narių iniciatyva 2010 m. 
turėtų būti rengiamas aukščiausiojo lygio 
susitikimas spektro klausimais, kuriame 
dalyvautų Europos Parlamento, Komisijos 
ir visų suinteresuotųjų šalių atstovai. Šio 
aukščiausiojo lygio susitikimo tikslas visų 
pirma turėtų būti dėti pastangas siekiant 
didesnės ES spektro politikos sričių 
darnos. 

Or. en

Pagrindimas

Aukščiausiojo lygio susitikimas spektro klausimais – svarbus ir naudingas politinius 
sprendimus spektro klausimais priimančiųjų forumas pagrindinėms dabarties problemos 
svarstyti. Tačiau atsižvelgiant į laikotarpį, t. y. 2010 m., tenka apgailestauti, kad jau bus per 
vėlu svarstyti problemas, susijusias su perėjimu prie skaitmeninio transliavimo ir papildomais 
skaitmeniniais dažniais, nes daugelis valstybių narių jau bus parengusios savo planus.

Pakeitimas 124
Erna Hennicot-Schoepges

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

22) Šios direktyvos spektro valdymo 
nuostatos turėtų būti suderinamos su
radijo spektro valdymo srityje veikiančių 
tarptautinių ir regioninių organizacijų, 
pavyzdžiui, Tarptautinės telekomunikacijų 

22) Valstybės narės, įgyvendindamos šios 
direktyvos su spektro valdymu susijusias 
nuostatas, turi veikti vadovaudamosi
radijo spektro valdymo srityje veikiančių 
tarptautinių ir regioninių organizacijų, 
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sąjungos (ITU) ir Europos pašto ir 
telekomunikacijų administracijų 
konferencijos (CEPT), veikla, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas spektro valdymas 
ir jo naudojimo suderinimas visoje 
Bendrijoje ir pasaulio mastu.

pavyzdžiui, Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos (ITU) ir Europos pašto ir 
telekomunikacijų administracijų 
konferencijos (CEPT), teisine sistema, kad 
būtų užtikrintas veiksmingas spektro 
valdymas ir jo naudojimo suderinimas 
visoje Bendrijoje ir tarp valstybių narių 
bei kitų ITU narių.

Or. en

Pagrindimas

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries.
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Pakeitimas 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

22) Šios direktyvos spektro valdymo
nuostatos turėtų būti suderinamos su
radijo spektro valdymo srityje veikiančių 
tarptautinių ir regioninių organizacijų, 
pavyzdžiui, Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos (ITU) ir Europos pašto ir 
telekomunikacijų administracijų 
konferencijos (CEPT), veikla, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas spektro valdymas 
ir jo naudojimo suderinimas visoje 
Bendrijoje ir pasaulio mastu.

22) Valstybės narės, taikydamos šios 
direktyvos spektro valdymo nuostatas,
turėtų vadovautis radijo spektro valdymo 
srityje veikiančių tarptautinių ir regioninių 
organizacijų, pavyzdžiui, Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos (ITU) ir 
Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT),
teisine sistema, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas spektro valdymas ir, jei 
reikia, jo naudojimo suderinimas visoje 
Bendrijoje ir pasaulio mastu.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes paaiškinami tarptautinių 
susitarimų teisiniai aspektai.

Pakeitimas 126
Herbert Reul

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

22) Šios direktyvos spektro valdymo
nuostatos turėtų būti suderinamos su
radijo spektro valdymo srityje veikiančių 
tarptautinių ir regioninių organizacijų, 
pavyzdžiui, Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos (ITU) ir Europos pašto ir 
telekomunikacijų administracijų 
konferencijos (CEPT), veikla, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas spektro valdymas 
ir jo naudojimo suderinimas visoje 
Bendrijoje ir pasaulio mastu.

22) Valstybės narės, taikydamos šios 
direktyvos spektro valdymo nuostatas,
turėtų vadovautis radijo spektro valdymo 
srityje veikiančių tarptautinių ir regioninių 
organizacijų, pavyzdžiui, Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos (ITU) ir 
Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT),
teisine sistema, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas spektro valdymas ir, jei 
reikia, jo naudojimo suderinimas visoje 
Bendrijoje ir pasaulio mastu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes paaiškinami tarptautinių 
susitarimų teisiniai aspektai.
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Pakeitimas 127
Mary Honeyball

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

26) Spektro valdymo ir spektro suteikimo 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius teisių suteikimo kriterijus, kad 
spektro naudotojai galėtų pasirinkti 
geriausias technologijas ir paslaugas, 
kurias taikytų elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtose dažnių juostose, kaip 
nurodyta nacionalinėse dažnių 
paskirstymo lentelėse ir ITU radijo ryšio 
reglamente (toliau – technologijų ir 
paslaugų neutralumo principai).
Administraciniai sprendimai dėl 
technologijų ir paslaugų turėtų būti 
taikomi, kai yra bendrojo intereso tikslų, ir 
jie turėtų būti aiškiai pagrįsti bei reguliariai 
peržiūrimi.

26) Spektro valdymo ir spektro suteikimo 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius teisių suteikimo kriterijus, kad 
spektro naudotojai galėtų pasirinkti 
geriausias technologijas ir paslaugas,
kurias taikytų elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtose dažnių juostose.
Administraciniai sprendimai dėl 
technologijų ir paslaugų turėtų būti 
taikomi, kai yra bendrojo intereso tikslų, ir 
jie turėtų būti aiškiai pagrįsti bei reguliariai 
peržiūrimi.

Or. en

Pagrindimas

Nors Europos Parlamentas, siekdamas suderinti su pasiūlytomis 9 straipsnio 3 ir 4 dalių 
nuostatomis, pasiūlė išbraukti šią konstatuojamąją dalį, manome, kad tam tikri šios dalies 
aspektai naudingi, todėl juos reikia palikti. 

Pakeitimas 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

28) Spektro naudotojai taip pat turėtų turėti 
galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori teikti pasinaudodami spektru 
pagal pereinamojo laikotarpio priemones, 

28) Spektro naudotojai taip pat turėtų turėti 
galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori teikti pasinaudodami spektru 
pagal pereinamojo laikotarpio priemones, 
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susijusias su anksčiau įgytomis teisėmis.
Prireikus turėtų būti leidžiama daryti 
proporcingas paslaugų neutralumo 
principo išimtis, pagal kurias reikalaujama, 
kad būtų teikiama konkreti paslauga 
siekiant įgyvendinti aiškiai apibrėžtus 
bendrojo intereso tikslus, pavyzdžiui, 
užtikrinti gyvybės apsaugą, skatinti 
socialinę, regioninę ir teritorinę sanglaudą, 
arba kad būtų išvengta neveiksmingo 
spektro panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų 
būti įtrauktas kultūrinės bei kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip valstybių narių apibrėžta pagal 
Bendrijos teisę. Išskyrus tuos atvejus, kai 
būtina užtikrinti gyvybės apsaugą arba 
įvykdyti kitus bendrojo intereso tikslus,
išimtys neturėtų būti išskirtinai naudojamos 
tam tikroms paslaugoms teikti, o jomis 
turėtų būti nustatomas prioritetas, kad būtų 
palikta kuo daugiau galimybių toje pačioje 
juostoje teikti kitas paslaugas ar naudoti 
kitas technologijas.

susijusias su anksčiau įgytomis teisėmis.
Kita vertus, turėtų būti leidžiama imtis 
priemonių, pagal kurias reikalaujama, kad 
būtų teikiama konkreti paslauga siekiant 
įgyvendinti aiškiai apibrėžtus bendrojo 
intereso tikslus, pavyzdžiui, užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės bei kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip valstybių narių apibrėžta pagal 
Bendrijos teisę. Išskyrus tuos atvejus, kai 
būtina užtikrinti gyvybės apsaugą arba
išskirtiniais atvejais įvykdyti kitus 
bendrojo intereso tikslus, priemonės
neturėtų būti išskirtinai naudojamos tam 
tikroms paslaugoms teikti, o jomis turėtų 
būti nustatomas prioritetas, kad būtų 
palikta kuo daugiau galimybių toje pačioje 
juostoje teikti kitas paslaugas ar naudoti 
kitas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, taip pat norima užtikrinti, kad 
tekstas derėtų su Pagrindų direktyvos 9 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

Pakeitimas 129
Herbert Reul

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

28) Spektro naudotojai taip pat turėtų turėti 
galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori teikti pasinaudodami spektru 
pagal pereinamojo laikotarpio priemones, 
susijusias su anksčiau įgytomis teisėmis.
Prireikus turėtų būti leidžiama daryti 

28) Spektro naudotojai taip pat turėtų turėti 
galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori teikti pasinaudodami spektru 
pagal pereinamojo laikotarpio priemones, 
susijusias su anksčiau įgytomis teisėmis.
Kita vertus, turėtų būti leidžiama imtis 
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proporcingas paslaugų neutralumo 
principo išimtis, pagal kurias reikalaujama, 
kad būtų teikiama konkreti paslauga 
siekiant įgyvendinti aiškiai apibrėžtus 
bendrojo intereso tikslus, pavyzdžiui, 
užtikrinti gyvybės apsaugą, skatinti 
socialinę, regioninę ir teritorinę sanglaudą, 
arba kad būtų išvengta neveiksmingo 
spektro panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų 
būti įtrauktas kultūrinės bei kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip valstybių narių apibrėžta pagal 
Bendrijos teisę. Išskyrus tuos atvejus, kai 
būtina užtikrinti gyvybės apsaugą arba 
įvykdyti kitus bendrojo intereso tikslus,
išimtys neturėtų būti išskirtinai naudojamos 
tam tikroms paslaugoms teikti, o jomis 
turėtų būti nustatomas prioritetas, kad būtų 
palikta kuo daugiau galimybių toje pačioje 
juostoje teikti kitas paslaugas ar naudoti 
kitas technologijas.

priemonių, pagal kurias reikalaujama, kad 
būtų teikiama konkreti paslauga siekiant 
įgyvendinti aiškiai apibrėžtus bendrojo 
intereso tikslus, pavyzdžiui, užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės bei kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip valstybių narių apibrėžta pagal 
Bendrijos teisę. Išskyrus tuos atvejus, kai 
būtina užtikrinti gyvybės apsaugą arba
išskirtiniais atvejais įvykdyti kitus 
bendrojo intereso tikslus, priemonės
neturėtų būti išskirtinai naudojamos tam 
tikroms paslaugoms teikti, o jomis turėtų 
būti nustatomas prioritetas, kad būtų 
palikta kuo daugiau galimybių toje pačioje 
juostoje teikti kitas paslaugas ar naudoti 
kitas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, taip pat norima užtikrinti, kad 
tekstas derėtų su Pagrindų direktyvos 9 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

Pakeitimas 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
60 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

60) Pirmiausia Komisijai turėtų būti 
įgaliota priimti rekomendacijas ir (arba) 
įgyvendinamąsias priemones, susijusias su
Pagrindų direktyvos 7 straipsnyje 
numatytu pranešimu, su derinimu, 
atliekamu spektro ir numeracijos srityse, 
taip pat tinklų ir paslaugų saugumo 
klausimais, su atitinkamų produktų ir 

60) Pirmiausia Komisija turėtų būti įgaliota 
priimti rekomendacijas ir (arba) 
įgyvendinamąsias priemones, susijusias su 
derinimu, atliekamu numeracijos ir 
bendrųjų leidimų naudoti spektrą srityse, 
taip pat tinklų ir paslaugų saugumo 
klausimais, su atitinkamų produktų ir 
paslaugų rinkų nustatymu, su 
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paslaugų rinkų nustatymu, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu.
Taip pat turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti įgyvendinamąsias priemones, 
skirtas atnaujinti Leidimų direktyvos I ir II 
priedus pagal rinkos raidą ir technologinę 
pažangą. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos pakeisti 
neesmines šių direktyvų nuostatas, 
papildant jas naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti patvirtintos 
taikant Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu.
Taip pat turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti įgyvendinamąsias priemones, 
skirtas atnaujinti Leidimų direktyvos I ir II 
priedus pagal rinkos raidą ir technologinę 
pažangą. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos pakeisti 
neesmines šių direktyvų nuostatas, 
papildant jas naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti patvirtintos 
taikant Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes atsižvelgiama į pirmojo 
svarstymo rezultatus, būtent, kad individualios naudojimo teisės turi būti derinamos 
vadovaujantis teisės aktu, o ne komitologijos procedūra.

Pakeitimas 131
Herbert Reul

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
60 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

60) Pirmiausia Komisijai turėtų būti 
įgaliota priimti rekomendacijas ir (arba) 
įgyvendinamąsias priemones, susijusias su
Pagrindų direktyvos 7 straipsnyje 
numatytu pranešimu, su derinimu, 
atliekamu spektro ir numeracijos srityse, 
taip pat tinklų ir paslaugų saugumo 
klausimais, su atitinkamų produktų ir 
paslaugų rinkų nustatymu, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu.

60) Pirmiausia Komisija turėtų būti įgaliota 
priimti rekomendacijas ir (arba) 
įgyvendinamąsias priemones, susijusias su 
derinimu, atliekamu numeracijos ir 
bendrųjų leidimų naudoti spektrą srityse, 
taip pat tinklų ir paslaugų saugumo 
klausimais, su atitinkamų produktų ir 
paslaugų rinkų nustatymu, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu.
Taip pat turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
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Taip pat turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti įgyvendinamąsias priemones, 
skirtas atnaujinti Leidimų direktyvos I ir II 
priedus pagal rinkos raidą ir technologinę 
pažangą. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos pakeisti 
neesmines šių direktyvų nuostatas, 
papildant jas naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti patvirtintos 
taikant Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

priimti įgyvendinamąsias priemones, 
skirtas atnaujinti Leidimų direktyvos I ir II 
priedus pagal rinkos raidą ir technologinę 
pažangą. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos pakeisti 
neesmines šių direktyvų nuostatas, 
papildant jas naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti patvirtintos 
taikant Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes atsižvelgiama į pirmojo 
svarstymo rezultatus, būtent, kad individualios naudojimo teisės turi būti derinamos 
vadovaujantis teisės aktu, o ne komitologijos procedūra.

Pakeitimas 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto ba punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

ba) 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„b) užtikrindamos, kad neiškraipoma arba 
neribojama konkurencija, kai teikiamos 
elektroninių ryšių ir informacinės 
visuomenės paslaugos, visų pirma tada, 
kai visuose tinkluose teikiamos 
transliacijų turinio, elektroninių ryšių ir 
informacinės visuomenės paslaugos ir 
užtikrinama prieiga prie šių paslaugų.“

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 58 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė), taip pat 
atsižvelgiama į atvirų tinklų principus, kad būtų užtikrinama, jog visi vartotojai gautų 
visapusiškos su informacine visuomene ir šios srities naujovėmis susijusios naudos.

Pakeitimas 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto ba punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

ba) 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„b) užtikrindamos, kad neiškraipoma arba 
neribojama konkurencija, kai teikiamos 
elektroninių ryšių ir informacinės 
visuomenės paslaugos, visų pirma tada, 
kai visuose tinkluose teikiamos 
transliacijų turinio, elektroninių ryšių ir 
informacinės visuomenės paslaugos ir 
užtikrinama prieiga prie šių paslaugų.“

Or. en

Pakeitimas 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto fa punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 4 dalies fa punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

fa) 4 dalis papildoma fa) punktu:
„fa) taikydamos principą, pagal kurį 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų prieigą 
prie bet kokio turinio, galėtų jį platinti, 
taip pat galėtų naudoti savo pasirinktą 
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programinę įrangą ir (arba) paslaugas;“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies vėl įrašomas 61 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. 
rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto fb punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 4 dalies fb punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

fb) 4 dalis papildoma fb) punktu:
“fb) taikydamos principą, pagal kurį jokiu 
būdu neturėtų būti varžomos galutinių 
paslaugų gavėjų pagrindinės teisės ir 
laisvės, būtent pagal Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 
nuostatas dėl žodžio ir informacijos 
laisvės, jei nėra atitinkamo iš anksto 
priimto teisminių institucijų sprendimo, 
išskyrus tuos atvejus, jei kiltų pavojus 
visuomenės saugumui, tuomet sprendimas 
galėtų būti priimtas vėliau.“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 138 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą.
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Pakeitimas 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto g papunktis
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 5 dalies a punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

a) skatindamos reguliavimo nuspėjamumą; a) skatindamos reguliavimo nuspėjamumą, 
nes šios instutucijos užtikrintų, kad 
reguliavimo sąlygos būtų taikomos 
pakankamai ilgą laikotarpį;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Europos Parlamento pasiūlytą pakeitimą būtų buvę reikalaujama, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos užtikrintų, jog tolesniais rinkos peržiūros etapais būtų taikomi 
suderinti reguliavimo būdai, taigi atsirastų teisinio netikrumo, nes būtų reikalaujama, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos, kiekvieną kartą atlikdamos rinkos peržiūrą, iš naujo 
persvarstytų savo reguliavimo sprendimus (taigi nėra galimybių užtikrinti, kad būtų laikomasi 
tęstinumo principo). Nauja pasiūlyta kompromisine šio straipsnio formuluote siekiama 
užtikrinti kiek įmanoma daugiau reguliavimo nuspėjamumo, kad būtų suderinama su teisine 
sistema. 

Pakeitimas 137
Erika Mann

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto g papunktis
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 5 dalies a punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

a) skatindamos reguliavimo nuspėjamumą; a) skatindamos reguliavimo nuspėjamumą, 
nes šios instutucijos, jei reikia, tolesniais 
peržiūros etapais užtikrintų priemonių 
padėčiai ištaisyti tęstinumą;

Or. en
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Pagrindimas

Pagal šio pakeitimo nuostatas būtų galima įpareigoti nacionalines reguliavimo institucijas 
imtis priemonių padėčiai ištaisyti, t. y. keisti tikrąsias prieigos sąlygas, kurios labai svarbios 
priimant sprendimus investuoti į naują ir patobulintą infrastruktūrą. Aišku, kad ir toliau 
reikės atlikti reguliarią rinkos peržiūrą.

Pakeitimas 138
Angelika Niebler

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto g papunktis
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 5 dalies a punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

a) skatindamos reguliavimo nuspėjamumą; a) skatindamos reguliavimo nuspėjamumą, 
nes šios instutucijos, jei reikia, keliais 
peržiūros etapais užtikrintų priemonių 
padėčiai ištaisyti tęstinumą;

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą teikiamas pirmojo svarstymo pakeitimas. Dabar reikia priimti sprendimus 
investuoti į naują ir patobulintą infrastruktūrą. Taigi reikia laikytis nuoseklaus požiūrio į 
reguliavimą.

Pakeitimas 139
Erika Mann

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto g papunktis
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 5 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

d) skatindamos veiksmingas investicijas į 
naujas bei pagerintas infrastruktūras ir 
inovacijas, be kita ko, atsižvelgiant į riziką;

d) skatindamos veiksmingas investicijas į 
naujas bei pagerintas infrastruktūras ir 
inovacijas, nes šios institucijos, be kita ko,
užtikrintų, kad nustatydamos prieigos prie 
įrenginių sąlygas jos tinkamai atsižvelgs į
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investuojančioms įmonėms tenkančią
riziką, skatintų, kai reikia ir jei reikia, 
investuotojus, taip pat investuotojus ir 
norinčiuosius turėti prieigą dalytis rizika 
ir sudarytų sąlygas lanksčiai nustatyti 
kainas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo kompromisiniu pakeitimu siekiama numatyti lanksčių investicijoms į naujus ir geresnės 
prieigos tinklus skatinti skirtų priemonių, kuriomis galėtų naudotis nacionalinės reguliavimo 
institucijos. Tai, kad nustatant prieigos sąlygas būtų teisingai dalijamasi rizika, ir lanksti 
įvairių produktų kainodara gali paskatinti naujų tinklų plėtrą, taip pat būtų skatinama 
konkurencija, nes atsirastų paskatų teikti galutiniams vartotojams patrauklių pasiūlymų.

Pakeitimas 140
Angelika Niebler

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto g papunktis
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 5 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

d) skatindamos veiksmingas investicijas į 
naujas bei pagerintas infrastruktūras ir 
inovacijas, be kita ko, atsižvelgiant į 
riziką;

d) skatindamos veiksmingas investicijas į 
naujas bei pagerintas infrastruktūras ir 
inovacijas, taip pat skatindamos bendras 
investicijas ir užtikrindamos, kad 
investuotojai ir įmonės, kurios naudojasi 
prieiga prie naujų įrenginių, tinkamai 
dalijasi rizika;

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą teikiamas pirmojo svarstymo pakeitimas. Dabar reikia priimti sprendimus 
investuoti į naują ir patobulintą infrastruktūrą. Taigi reikia laikytis nuoseklaus požiūrio į 
reguliavimą.
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Pakeitimas 141
Gunnar Hökmark

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto g papunktis
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 5 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

d) skatindamos veiksmingas investicijas į 
naujas bei pagerintas infrastruktūras ir 
inovacijas, be kita ko, atsižvelgiant į riziką;

d) skatindamos veiksmingas investicijas į 
naujas bei pagerintas infrastruktūras ir 
inovacijas, nes šios institucijos, be kita ko,
užtikrintų, kad nustatydamos bet kokias 
prieigos sąlygas jos tinkamai atsižvelgia į
investuojančioms įmonėms tenkančią
riziką;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso prieigos prie naujos kartos 
tinklų ir su tuo susijusios kainodaros susitarimų klausimu.

Pakeitimas 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto g papunktis
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 5 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

d) skatindamos veiksmingas investicijas į 
naujas bei pagerintas infrastruktūras ir 
inovacijas, be kita ko, atsižvelgiant į riziką;

d) skatindamos veiksmingas investicijas į 
naujas bei pagerintas infrastruktūras ir 
inovacijas, nes šios institucijos, be kita ko,
užtikrintų, kad nustatydamos bet kokias 
prieigos sąlygas jos tinkamai atsižvelgia į
investuojančioms įmonėms tenkančią
riziką;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso prieigos prie naujos kartos 
tinklų ir su tuo susijusios kainodaros susitarimų klausimu.

Pakeitimas 143
Herbert Reul

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
8a straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Radijo spektro politikos strateginis 
planavimas ir koordinavimas Europos 
Sąjungoje 

Radijo spektro politikos strateginis 
planavimas ir koordinavimas

1. Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija vykdydamos 
radijo spektro naudojimo strateginį 
planavimą, koordinavimą ir derinimą 
Europos Sąjungoje. Šiuo tikslu jos 
atsižvelgia, inter alia, į ES politikos 
krypčių ekonominius, saugos, sveikatos, 
visuomenės interesų, saviraiškos laivės, 
kultūrinius, mokslinius, socialinius ir 
techninius aspektus, taip pat į įvairius 
radijo spektro naudotojų bendruomenių 
interesus, kad būtų optimizuotas radijo 
spektro naudojimas ir išvengta žalingųjų 
trukdžių.

1. Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija vykdydamos 
radijo spektro naudojimo strateginį 
planavimą, koordinavimą ir derinimą 
Europos Bendrijoje. Šiuo tikslu jos 
atsižvelgia, inter alia, į ES politikos 
krypčių ekonominius, saugos, sveikatos, 
visuomenės interesų, saviraiškos laivės, 
kultūrinius, mokslinius, socialinius ir 
techninius aspektus, taip pat į įvairius 
radijo spektro naudotojų bendruomenių 
interesus, kad būtų optimizuotas radijo 
spektro naudojimas ir išvengta žalingųjų 
trukdžių.

2. Valstybės narės remia radijo spektro 
politikos požiūrių derinimą Europos
Sąjungoje ir atitinkamais atvejais radijo 
spektro, kuris yra būtinas norint sukurti 
elektroninių ryšių vidaus rinką ir užtikrinti 
jos veikimą, gavimo bei veiksmingo 
naudojimo sąlygų suderinimą.

2. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
vienos su kitomis ir su Komisija, remia 
radijo spektro politikos požiūrių derinimą 
Europos Bendrijoje ir atitinkamais atvejais 
radijo spektro, kuris yra būtinas norint 
sukurti elektroninių ryšių vidaus rinką ir 
užtikrinti jos veikimą, gavimo bei 
veiksmingo naudojimo sąlygų suderinimą.

3. Valstybės narės skatina veiksmingą ES
interesų derinimą radijo spektro klausimais 
kompetentingose tarptautinėse 
organizacijose. Kai tai būtina šiam
veiksmingam koordinavimui skatinti, 
Komisija, atidžiai atsižvelgdama į Radijo 

3. Kai reikia užtikrinti veiksmingą
Europos Bendrijos interesų derinimą 
radijo spektro klausimais kompetentingose 
tarptautinėse organizacijose, Komisija, 
atidžiai atsižvelgdama į Radijo spektro 
politikos grupės (RSPG) nuomonę, gali 
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spektro politikos grupės (RSPG) įsteigtos 
2002 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas 
dėl Radijo spektro politikos grupės 
įsteigimo* nuomonę, gali pasiūlyti Europos 
Parlamentui ir Tarybai bendrus politikos 
tikslus.

pasiūlyti Europos Parlamentui ir Tarybai 
bendrus politikos tikslus.

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į RSPG 
nuomonę, gali teikti pasiūlymus dėl teisės 
aktų, kuriais nustatomos daugiametės 
radijo spektro politikos programos.

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į RSPG 
nuomonę, gali teikti Europos Parlamentui 
ir Tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų, 
kuriais nustatomos daugiametės radijo 
spektro politikos programos. Šiose 
programose nustatoma naudojimosi 
radijo dažnių spektru Bendrijoje 
strateginio planavimo, koordinavimo ir 
derinimo pagal šios direktyvos ir 
specialiųjų direktyvų nuostatas politikos 
kryptys ir tikslai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes atsižvelgiama į tai, kad šios 
direktyvos, kaip ir specialiųjų direktyvų, tikslas – kurti elektroninių ryšių vidaus rinką.

Pakeitimas 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
8a straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Radijo spektro politikos strateginis 
planavimas ir koordinavimas Europos 
Sąjungoje 

Radijo spektro politikos strateginis 
planavimas ir koordinavimas

1. Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija vykdydamos 
radijo spektro naudojimo strateginį 
planavimą, koordinavimą ir derinimą 
Europos Sąjungoje. Šiuo tikslu jos 
atsižvelgia, inter alia, į ES politikos 
krypčių ekonominius, saugos, sveikatos, 

1. Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija vykdydamos 
radijo spektro naudojimo strateginį 
planavimą, koordinavimą ir derinimą 
Europos Bendrijoje. Šiuo tikslu jos 
atsižvelgia, inter alia, į ES politikos 
krypčių ekonominius, saugos, sveikatos, 
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visuomenės interesų, saviraiškos laivės, 
kultūrinius, mokslinius, socialinius ir 
techninius aspektus, taip pat į įvairius 
radijo spektro naudotojų bendruomenių 
interesus, kad būtų optimizuotas radijo 
spektro naudojimas ir išvengta žalingųjų 
trukdžių.

visuomenės interesų, saviraiškos laivės, 
kultūrinius, mokslinius, socialinius ir 
techninius aspektus, taip pat į įvairius 
radijo spektro naudotojų bendruomenių 
interesus, kad būtų optimizuotas radijo 
spektro naudojimas ir išvengta žalingųjų 
trukdžių.

2. Valstybės narės remia radijo spektro 
politikos požiūrių derinimą Europos
Sąjungoje ir atitinkamais atvejais radijo 
spektro, kuris yra būtinas norint sukurti 
elektroninių ryšių vidaus rinką ir užtikrinti 
jos veikimą, gavimo bei veiksmingo 
naudojimo sąlygų suderinimą.

2. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
vienos su kitomis ir su Komisija, remia 
radijo spektro politikos požiūrių derinimą 
Europos Bendrijoje ir atitinkamais atvejais 
radijo spektro, kuris yra būtinas norint 
sukurti elektroninių ryšių vidaus rinką ir 
užtikrinti jos veikimą, gavimo bei 
veiksmingo naudojimo sąlygų suderinimą.

3. Valstybės narės skatina veiksmingą ES
interesų derinimą radijo spektro klausimais 
kompetentingose tarptautinėse 
organizacijose. Kai tai būtina šiam 
veiksmingam koordinavimui skatinti, 
Komisija, atidžiai atsižvelgdama į Radijo 
spektro politikos grupės (RSPG) įsteigtos 
2002 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas 
dėl Radijo spektro politikos grupės 
įsteigimo* nuomonę, gali pasiūlyti Europos 
Parlamentui ir Tarybai bendrus politikos 
tikslus.

3. Kai reikia užtikrinti veiksmingą
Europos Bendrijos interesų derinimą 
radijo spektro klausimais kompetentingose 
tarptautinėse organizacijose, Komisija, 
atidžiai atsižvelgdama į Radijo spektro 
politikos grupės (RSPG) nuomonę, gali 
pasiūlyti Europos Parlamentui ir Tarybai 
bendrus politikos tikslus.

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į RSPG 
nuomonę, gali teikti pasiūlymus dėl teisės 
aktų, kuriais nustatomos daugiametės 
radijo spektro politikos programos.

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į RSPG 
nuomonę, gali teikti Europos Parlamentui 
ir Tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų, 
kuriais nustatomos daugiametės radijo 
spektro politikos programos. Šiose 
programose nustatoma naudojimosi 
radijo dažnių spektru Bendrijoje 
strateginio planavimo, koordinavimo ir 
derinimo pagal šios direktyvos ir 
specialiųjų direktyvų nuostatas politikos 
kryptys ir tikslai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes atsižvelgiama į tai, kad šios 
direktyvos, kaip ir specialiųjų direktyvų, tikslas – kurti elektroninių ryšių vidaus rinką.
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Pakeitimas 145
Herbert Reul

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. Komisija gali partvirtinti atitinkamų 
įgyvendinamųjų priemonių, kad būtų 
nustatytos dažnių juostos, kurių 
naudojimo teises įmonės gali perleisti 
arba išnuomoti vienos kitoms. Šios 
priemonės neapima dažnių, kurie 
naudojami transliavimui.
Šios techninės įgyvendinamosios 
priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, tvirtinamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes atsižvelgiama į šios 
direktyvos 8a straipsnyje apibrėžtą kompetencijos hierarchiją. Taip pat siekiama užtikrinti, 
kad nebūtinai būtų išskirtos visos dažnio juostos, kurios naudojamos transliavimui, 
pavyzdžiui, kai tai susiję su papildomais skaitmeniniais dažniais.

Pakeitimas 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. Komisija gali partvirtinti atitinkamų 
įgyvendinamųjų priemonių, kad būtų 
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nustatytos dažnių juostos, kurių 
naudojimo teises įmonės gali perleisti 
arba išnuomoti vienos kitoms. Šios 
priemonės neapima dažnių, kurie 
naudojami transliavimui.
Šios techninės įgyvendinamosios 
priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, tvirtinamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes atsižvelgiama į šios 
direktyvos 8a straipsnyje apibrėžtą kompetencijos hierarchiją. Taip pat siekiama užtikrinti, 
kad nebūtinai būtų išskirtos visos dažnio juostos, kurios naudojamos transliavimui, 
pavyzdžiui, kai tai susiję su papildomais skaitmeniniais dažniais.

Pakeitimas 147
Herbert Reul, Werner Langen

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2002/21/EB
14 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Kai įmonė turi didelę įtaką tam tikroje 
rinkoje, gali būti laikoma, kad ji turi didelę 
įtaką rinkoje ir glaudžiai susijusioje 
rinkoje, jei tų dviejų rinkų ryšiai yra tokie, 
kad įtaka vienoje rinkoje daro poveikį jos 
įtakai kitoje rinkoje ir taip dar labiau 
sustiprėja įmonės įtaka rinkoje. Todėl 
priemonės padėčiai ištaisyti, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią tokiam įtakos 
sustiprėjimui, gali būti taikomos
susijusioje rinkoje pagal Direktyvos 
2002/19/EB (toliau – Prieigos direktyva) 9, 
10, 11 ir 13 straipsnius, o tais atvejais, kai 
paaiškėja, jog tokios priemonės yra 

3. Kai įmonė turi didelę įtaką tam tikroje 
rinkoje (pirminėje rinkoje), gali būti 
laikoma, kad ji turi didelę įtaką rinkoje ir 
glaudžiai susijusioje rinkoje (antrinėje 
rinkoje), jei tų dviejų rinkų ryšiai yra tokie, 
kad įtaka pirminėje rinkoje daro poveikį 
jos įtakai antrinėje rinkoje ir taip dar 
labiau sustiprėja įmonės įtaka rinkoje. 
Todėl priemonės padėčiai ištaisyti gali būti 
taikomos antrinėje rinkoje pagal
Direktyvos 2002/19/EB (toliau – Prieigos 
direktyva) 8–13 straipsnius arba
Direktyvos 2002/22/EB (toliau –
Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
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nepakankamos, priemonės padėčiai 
ištaisyti gali būti taikomos pagal
Direktyvos 2002/22/EB (toliau –
Universaliųjų paslaugų direktyva)
17 straipsnį.

straipsnį, jei pirminėje rinkoje taikytų 
priemonių padėčiai ištaisyti nepakanka, 
kad būtų užkirstas kelias tokiam įtakos 
stiprėjimui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti, kad kištis į susijusią rinką galima tik tais atvejais, kai 
priemonių padėčiai pradinėje rinkoje, kurioje, kaip nustatyta, esama didelę įtaką rinkoje 
turinčios įmonės, ištaisyti nepakanka, kad būtų užkirstas kelias šios įmonės įtakos stiprėjimui.

Pakeitimas 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto a a punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

aa) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:
„a) tokiu mastu, koks būtinas siekiant 
užtikrinti ryšį tarp galutinių paslaugų 
gavėjų ir teisingas ir pagrįstas prieigos 
prie trečiųjų šalių paslaugų ir taikomųjų 
programų sąlygas, įpareigojimus 
įmonėms, kurios kontroliuoja prieigą prie 
galutinių paslaugų gavėjų, įskaitant 
pateisinamais atvejais įpareigojimą 
sujungti savo tinklus ir sudaryti prieigos 
sąlygas, jei tai dar nepadaryta, arba teikti 
sąveikiąsias paslaugas, remiantis 
sąžiningomis, skaidriomis ir pagrįstomis 
sąlygomis“.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b 
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punkto taisyklė), nes stiprinamas jau įtvirtintas ryšio tarp galutinių paslaugų gavėjų 
principas, kadangi išplečiama jo taikymo sritis, t. y. šis principas apima ne tik paslaugas, bet 
ir taikomąsias programas. 

Pakeitimas 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto aa punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

aa) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:
„a) tokiu mastu, koks būtinas siekiant 
užtikrinti ryšį tarp galutinių paslaugų 
gavėjų ir teisingas ir pagrįstas prieigos 
prie trečiųjų šalių paslaugų ir taikomųjų 
programų sąlygas, įpareigojimus 
įmonėms, kurios kontroliuoja prieigą prie 
galutinių paslaugų gavėjų, įskaitant 
pateisinamais atvejais įpareigojimą 
sujungti savo tinklus ir sudaryti prieigos 
sąlygas, jei tai dar nepadaryta, arba teikti 
sąveikiąsias paslaugas, remiantis 
sąžiningomis, skaidriomis ir pagrįstomis 
sąlygomis“.

Or. en

Pagrindimas

Parlamento pasiūlytas nuostatas, kuriomis grindžiamas jau įtvirtintas ryšio tarp galutinių 
paslaugų gavėjų principas, reikia stiprinti išplečiant šio principo taikymo sritį, t. y. jis turėtų 
apimti ne tik paslaugas, bet ir taikomąsias programas.
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Pakeitimas 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 punkto a papunktis
Direktyva 2002/19/EB
9 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Pagal 8 straipsnio nuostatas nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali nustatyti 
panaudai ir (arba) sujungimui taikomus 
skaidrumo įpareigojimus ir reikalauti, kad 
operatoriai viešai skelbtų konkrečią 
informaciją, kaip, pavyzdžiui, apskaitos 
informacija, techninės specifikacijos, tinklo 
charakteristikos, paslaugų teikimo ir 
naudojimo sąlygos, įskaitant srauto 
duomenų tvarkymo politiką bei kainas.

1. Pagal 8 straipsnio nuostatas nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali nustatyti 
panaudai ir (arba) sujungimui taikomus 
skaidrumo įpareigojimus ir reikalauti, kad 
operatoriai viešai skelbtų konkrečią 
informaciją, kaip, pavyzdžiui, apskaitos 
informacija, techninės specifikacijos, tinklo 
charakteristikos, paslaugų teikimo ir 
naudojimo sąlygos, įskaitant srauto 
duomenų tvarkymo politikos tikslus ir 
poveikį, bei kainas.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti ribojamos vartotojų galimybės rinktis paslaugas ir taikomąsias programas. 
Reikia užkirsti kelią tam, kad nebūtų pradėti taikyti apribojimai, nes būtų sudaroma 
didmenininkų prieigos ir tarpusavio sujungimo susitarimų. Užuot to, reikėtų didinti srauto 
duomenų tvarkymo politikos skaidrumą, nes tai labai svarbu sudarant galutiniams 
vartotojams tarpusavio sujungimo galimybes. 

Pakeitimas 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 punkto a papunktis
Direktyva 2002/19/EB
9 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Pagal 8 straipsnio nuostatas nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali nustatyti 
panaudai ir (arba) sujungimui taikomus 
skaidrumo įpareigojimus ir reikalauti, kad 

1. Pagal 8 straipsnio nuostatas nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali nustatyti 
panaudai ir (arba) sujungimui taikomus 
skaidrumo įpareigojimus ir reikalauti, kad 

Adlib Express Watermark



AM\775029LT.doc PE421.390v01-0037/51 AM\

LT

operatoriai viešai skelbtų konkrečią 
informaciją, kaip, pavyzdžiui, apskaitos 
informacija, techninės specifikacijos, tinklo 
charakteristikos, paslaugų teikimo ir 
naudojimo sąlygos, įskaitant srauto 
duomenų tvarkymo politiką bei kainas.

operatoriai viešai skelbtų konkrečią 
informaciją, kaip, pavyzdžiui, apskaitos 
informacija, techninės specifikacijos, tinklo 
charakteristikos, paslaugų teikimo ir 
naudojimo sąlygos, įskaitant srauto 
duomenų tvarkymo politikos tikslus ir 
poveikį, bei kainas.

Or. en

Pagrindimas

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies.  Mention of other types of restricions should 
therefore be removed.

Pakeitimas 152
Angelika Niebler

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 9 punkto a papunktis
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali nustatyti 
įpareigojimus, susijusius su sąnaudų 
padengimu ir kainų kontrole, įskaitant 
reikalavimus, kad kainos būtų pagrįstos 
sąnaudomis, ir reikalavimus dėl sąnaudų 
apskaitos sistemų, reikalavimus, susijusius 
su konkrečiu sujungimo ir (arba) panaudos 
rūšimi, kai rinkos analizė rodo, kad 
veiksmingos konkurencijos nebuvimas 
reiškia, jog atitinkamas operatorius gali 
išlaikyti pernelyg dideles kainas ar daryti 
kainų spaudimą, tuo darant žalą 
galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali nustatyti 
įpareigojimus, susijusius su sąnaudų 
padengimu ir kainų kontrole, įskaitant 
reikalavimus, kad kainos būtų pagrįstos 
sąnaudomis, ir reikalavimus dėl sąnaudų 
apskaitos sistemų, reikalavimus, susijusius 
su konkrečiu sujungimo ir (arba) panaudos 
rūšimi, kai rinkos analizė rodo, kad 
veiksmingos konkurencijos nebuvimas 
reiškia, jog atitinkamas operatorius gali 
išlaikyti pernelyg dideles kainas ar daryti 
kainų spaudimą, tuo darant žalą 
galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant 
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skatinti operatorių investuoti į naujos 
kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atsižvelgia į operatoriaus 
investicijas, tam tikrą pagrįstą panaudoto 
kapitalo grąžos normą ir investicijų riziką.

skatinti operatorių investuoti į naujos 
kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atsižvelgia į operatoriaus 
investicijas, tam tikrą pagrįstą panaudoto 
kapitalo grąžos normą ir investicijų riziką, 
ir leidžia sudaryti susitarimus, įskaitant 
ilgalaikes rizikos dalijimosi sutartis, pagal 
kuriuos investuotojai ir įmonės, kurios 
naudojasi prieiga prie naujos pagerintos 
infrastruktūros, tinkamai dalytųsi rizika. 
Prieigos kainodara turi būti pakankamai 
lanksti, kad ją taikant būtų atsižvelgiama, 
inter alia, į skirtingus produktų kokybės 
lygius.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime numatomos investicijų į naujus ir geresnės prieigos tinklus skatinimo 
priemonės, kuriomis reguliuodamos kainas ir prieigą galėtų naudotis nacionalinės 
reguliavimo institucijos. Tai, kad rizika dalijamasi teisingai, o skirtingų produktų ir skirtingos 
kokybės produktų kainodara lanksti, gali skatinti naujų tinklų plėtrą ir kartu skatinti 
konkurenciją. Pradinis investuotojas ir operatoriai, kurie prisiima dalį rizikos, varžysis 
siekdami pritraukti galutinių paslaugų gavėjų, kurie naudotųsi jų paslaugomis.

Pakeitimas 153
Erika Mann

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 9 punkto a papunktis
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali nustatyti 
įpareigojimus, susijusius su sąnaudų 
padengimu ir kainų kontrole, įskaitant 
reikalavimus, kad kainos būtų pagrįstos 
sąnaudomis, ir reikalavimus dėl sąnaudų 
apskaitos sistemų, reikalavimus, susijusius 
su konkrečiu sujungimo ir (arba) panaudos 
rūšimi, kai rinkos analizė rodo, kad 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali nustatyti 
įpareigojimus, susijusius su sąnaudų 
padengimu ir kainų kontrole, įskaitant 
reikalavimus, kad kainos būtų pagrįstos 
sąnaudomis, ir reikalavimus dėl sąnaudų 
apskaitos sistemų, reikalavimus, susijusius 
su konkrečiu sujungimo ir (arba) panaudos 
rūšimi, kai rinkos analizė rodo, kad 
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veiksmingos konkurencijos nebuvimas 
reiškia, jog atitinkamas operatorius gali 
išlaikyti pernelyg dideles kainas ar daryti 
kainų spaudimą, tuo darant žalą 
galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant 
skatinti operatorių investuoti į naujos 
kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atsižvelgia į operatoriaus 
investicijas, tam tikrą pagrįstą panaudoto 
kapitalo grąžos normą ir investicijų riziką.

veiksmingos konkurencijos nebuvimas 
reiškia, jog atitinkamas operatorius gali 
išlaikyti pernelyg dideles kainas ar daryti 
kainų spaudimą, tuo darant žalą 
galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant 
skatinti operatorių investuoti į naujos 
kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atsižvelgia į operatoriaus 
investicijas, tam tikrą pagrįstą panaudoto 
kapitalo grąžos normą ir investicijų riziką, 
ir leidžia sudaryti susitarimus, įskaitant 
ilgalaikes rizikos dalijimosi sutartis, pagal 
kuriuos investuotojai ir įmonės, kurios 
naudojasi prieiga prie naujos pagerintos 
infrastruktūros, tinkamai dalytųsi rizika.
Prieigos kainodara turi būti pakankamai 
lanksti, kad ją taikant būtų atsižvelgiama, 
inter alia, į skirtingus produktų kokybės 
lygius.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime numatomos investicijų į naujus ir geresnės prieigos tinklus skatinimo 
priemonės, kuriomis reguliuodamos kainas ir prieigą galėtų naudotis nacionalinės 
reguliavimo institucijos. Tai, kad rizika dalijamasi teisingai, o skirtingų produktų ir skirtingos 
kokybės produktų kainodara lanksti, gali skatinti naujų tinklų plėtrą ir kartu skatinti 
konkurenciją. Pradinis investuotojas ir operatoriai, kurie prisiima dalį rizikos, varžysis 
siekdami pritraukti galutinių paslaugų gavėjų, kurie naudotųsi jų paslaugomis.

Pakeitimas 154
Gunnar Hökmark

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 9 punkto a papunktis
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali nustatyti 
įpareigojimus, susijusius su sąnaudų 
padengimu ir kainų kontrole, įskaitant 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali nustatyti 
įpareigojimus, susijusius su sąnaudų 
padengimu ir kainų kontrole, įskaitant 
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reikalavimus, kad kainos būtų pagrįstos 
sąnaudomis, ir reikalavimus dėl sąnaudų 
apskaitos sistemų, reikalavimus, susijusius 
su konkrečiu sujungimo ir (arba) panaudos 
rūšimi, kai rinkos analizė rodo, kad 
veiksmingos konkurencijos nebuvimas 
reiškia, jog atitinkamas operatorius gali 
išlaikyti pernelyg dideles kainas ar daryti 
kainų spaudimą, tuo darant žalą 
galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant 
skatinti operatorių investuoti į naujos 
kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atsižvelgia į operatoriaus 
investicijas, tam tikrą pagrįstą panaudoto 
kapitalo grąžos normą ir investicijų riziką.

reikalavimus, kad kainos būtų pagrįstos 
sąnaudomis, ir reikalavimus dėl sąnaudų 
apskaitos sistemų, reikalavimus, susijusius 
su konkrečiu sujungimo ir (arba) panaudos 
rūšimi, kai rinkos analizė rodo, kad 
veiksmingos konkurencijos nebuvimas 
reiškia, jog atitinkamas operatorius gali 
išlaikyti pernelyg dideles kainas ar daryti 
kainų spaudimą, tuo darant žalą 
galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant 
skatinti operatorių investuoti į naujos 
kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atsižvelgia į operatoriaus 
investicijas, kad jis galėtų gauti tam tikrą 
pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos normą, 
atsižvelgiant į konkrečią tam tikram naujų
investicijų į tinklus projektui būdingą
riziką, bet kartu užtikrinant, kad 
kainodaros susitarimai derėtų su 
veiksmingos konkurencijos išsaugojimo 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso naujos kartos prieigos klausimu, 
nes ieškoma poreikių skatinti investicijas ir išsaugoti konkurenciją pusiausvyros.

Pakeitimas 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 9 punkto a papunktis
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali nustatyti 
įpareigojimus, susijusius su sąnaudų 
padengimu ir kainų kontrole, įskaitant 
reikalavimus, kad kainos būtų pagrįstos 
sąnaudomis, ir reikalavimus dėl sąnaudų 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali nustatyti 
įpareigojimus, susijusius su sąnaudų 
padengimu ir kainų kontrole, įskaitant 
reikalavimus, kad kainos būtų pagrįstos 
sąnaudomis, ir reikalavimus dėl sąnaudų 
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apskaitos sistemų, reikalavimus, susijusius 
su konkrečiu sujungimo ir (arba) panaudos 
rūšimi, kai rinkos analizė rodo, kad 
veiksmingos konkurencijos nebuvimas 
reiškia, jog atitinkamas operatorius gali 
išlaikyti pernelyg dideles kainas ar daryti 
kainų spaudimą, tuo darant žalą 
galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant 
skatinti operatorių investuoti į naujos 
kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atsižvelgia į operatoriaus 
investicijas, tam tikrą pagrįstą panaudoto 
kapitalo grąžos normą ir investicijų riziką.

apskaitos sistemų, reikalavimus, susijusius 
su konkrečiu sujungimo ir (arba) panaudos 
rūšimi, kai rinkos analizė rodo, kad 
veiksmingos konkurencijos nebuvimas 
reiškia, jog atitinkamas operatorius gali 
išlaikyti pernelyg dideles kainas ar daryti 
kainų spaudimą, tuo darant žalą 
galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant 
skatinti operatorių investuoti į naujos 
kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atsižvelgia į operatoriaus 
investicijas, kad jis galėtų gauti tam tikrą 
pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos normą, 
atsižvelgiant į konkrečią tam tikram naujų
investicijų į tinklus projektui būdingą
riziką, bet kartu užtikrinant, kad 
kainodaros susitarimai derėtų su 
veiksmingos konkurencijos išsaugojimo 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso naujos kartos prieigos klausimu, 
nes ieškoma poreikių skatinti investicijas ir išsaugoti konkurenciją pusiausvyros.

Pakeitimas 156
Dominique Vlasto

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 9 punkto a papunktis
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali nustatyti 
įpareigojimus, susijusius su sąnaudų 
padengimu ir kainų kontrole, įskaitant 
reikalavimus, kad kainos būtų pagrįstos 
sąnaudomis, ir reikalavimus dėl sąnaudų 
apskaitos sistemų, reikalavimus, susijusius 
su konkrečiu sujungimo ir (arba) panaudos 

1. Nacionalinė reguliavimo institucija 
pagal 8 straipsnio nuostatas gali nustatyti 
įpareigojimus, susijusius su sąnaudų 
padengimu ir kainų kontrole, įskaitant 
reikalavimus, kad kainos būtų pagrįstos 
sąnaudomis, ir reikalavimus dėl sąnaudų 
apskaitos sistemų, reikalavimus, susijusius 
su konkrečiu sujungimo ir (arba) panaudos 
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rūšimi, kai rinkos analizė rodo, kad 
veiksmingos konkurencijos nebuvimas 
reiškia, jog atitinkamas operatorius gali 
išlaikyti pernelyg dideles kainas ar daryti 
kainų spaudimą, tuo darant žalą 
galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant 
skatinti operatorių investuoti į naujos 
kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atsižvelgia į operatoriaus 
investicijas, tam tikrą pagrįstą panaudoto 
kapitalo grąžos normą ir investicijų riziką.

rūšimi, kai rinkos analizė rodo, kad 
veiksmingos konkurencijos nebuvimas 
reiškia, jog atitinkamas operatorius gali 
išlaikyti pernelyg dideles kainas ar daryti 
kainų spaudimą, tuo darant žalą 
galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant 
skatinti operatorių investuoti į naujos 
kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atsižvelgia į operatoriaus 
investicijas, kad jis galėtų gauti tam tikrą 
pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos normą, 
atsižvelgiant į konkrečią tam tikram naujų
investicijų į tinklus projektui būdingą
riziką, bet kartu užtikrinant, kad 
kainodaros susitarimai derėtų su 
veiksmingos konkurencijos išsaugojimo 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso naujos kartos prieigos klausimu, 
nes ieškoma poreikių skatinti investicijas ir išsaugoti konkurenciją pusiausvyros.

Pakeitimas 157
Erika Mann

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio aa punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

aa) Įterpiama ši 4a dalis:
„Mėginant mažinti kainas neturi būti 
kliudoma naujų rinkų ir infrastruktūros 
plėtrai. Siekdamos šio tikslo nacionalinės 
reguliavimo institucijos atsižvelgia į 
infrastruktūros investicijų sąlygas, o 
mėgindamos mažinti kainas ilgalaikių  
rizikos dalijimosi sutarčių sąlygomis 
naudojasi kaip gairėmis.“
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Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikiama kompromisinė formuluotė, kuri grindžiama Parlamento pirmojo 
svarstymo šios dalies tekstu. Naujų tinklų atveju taip pat turi būti mėginama mažinti kainas, 
tačiau neturi būti menkinama prieigos susitarimai ir galimybės pasiūlyti patrauklių produktų.

Pakeitimas 158
Gunnar Hökmark

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/19/EB
13 a straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
padaro išvadą, kad pagal 9–13 straipsnius 
nustatytais atitinkamais įpareigojimais 
nepavyko užtikrinti veiksmingos 
konkurencijos ir kad esama svarbių, 
nuolatos pasikartojančių konkurencijos 
problemų ir (arba) rinkos nepakankamumo 
atvejų, susijusių su didmeniniu tam tikrų
panaudos produktų teikimu, ji gali, 
laikydamasi 8 straipsnio 3 dalies antros 
pastraipos nuostatų, išimties tvarka 
nustatyti įpareigojimą vertikaliai 
integruotoms įmonėms, kad pastarosios 
skirtų visą su didmeniniu atitinkamų 
panaudos produktų teikimu susijusią veiklą 
vykdyti savarankiškai veikiantiems verslo 
subjektams.

1. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
padaro išvadą, kad pagal 9–13 straipsnius 
nustatytais atitinkamais įpareigojimais 
nepavyko užtikrinti veiksmingos 
konkurencijos ir kad esama svarbių, 
nuolatos pasikartojančių konkurencijos 
problemų ir (arba) rinkos nepakankamumo 
atvejų, susijusių su tam tikromis panaudos 
produktų rinkomis, ji gali, 
laikydamasi 8 straipsnio 3 dalies antros 
pastraipos nuostatų, išimties tvarka 
nustatyti įpareigojimą vertikaliai 
integruotoms įmonėms, kad pastarosios 
skirtų visą su didmeniniu atitinkamų 
panaudos produktų teikimu susijusią veiklą 
vykdyti savarankiškai veikiantiems verslo 
subjektams.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kompromiso funkcinio atskyrimo klausimu, taip pat siekiama, kad 
sprendimų priėmimo procesas ir rinkos tyrimo, kurį vykdo reguliavimo institucijos, procedūra 
derėtų. 
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Pakeitimas 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/19/EB
13 a straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
padaro išvadą, kad pagal 9–13 straipsnius 
nustatytais atitinkamais įpareigojimais 
nepavyko užtikrinti veiksmingos 
konkurencijos ir kad esama svarbių, 
nuolatos pasikartojančių konkurencijos 
problemų ir (arba) rinkos nepakankamumo 
atvejų, susijusių su didmeniniu tam tikrų
panaudos produktų teikimu, ji gali, 
laikydamasi 8 straipsnio 3 dalies antros 
pastraipos nuostatų, išimties tvarka 
nustatyti įpareigojimą vertikaliai 
integruotoms įmonėms, kad pastarosios 
skirtų visą su didmeniniu atitinkamų 
panaudos produktų teikimu susijusią veiklą 
vykdyti savarankiškai veikiantiems verslo 
subjektams.

1. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
padaro išvadą, kad pagal 9–13 straipsnius 
nustatytais atitinkamais įpareigojimais 
nepavyko užtikrinti veiksmingos 
konkurencijos ir kad esama svarbių, 
nuolatos pasikartojančių konkurencijos 
problemų ir (arba) rinkos nepakankamumo 
atvejų, susijusių su tam tikromis panaudos 
produktų rinkomis, ji gali, 
laikydamasi 8 straipsnio 3 dalies antros 
pastraipos nuostatų, išimties tvarka 
nustatyti įpareigojimą vertikaliai 
integruotoms įmonėms, kad pastarosios 
skirtų visą su didmeniniu atitinkamų 
panaudos produktų teikimu susijusią veiklą 
vykdyti savarankiškai veikiantiems verslo 
subjektams.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kompromiso funkcinio atskyrimo klausimu, taip pat siekiama, kad 
sprendimų priėmimo procesas ir rinkos tyrimo, kurį vykdo reguliavimo institucijos, procedūra 
derėtų. 

Pakeitimas 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 12 punkto e punktas
Direktyva 2002/19/EB
II priedo A dalies 1 punkto c punktas (naujas)
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

c) tais atvejais, kai atsieta prieiga yra 
techniškai ir ekonomiškai neperspektyvi, 
atitinkamus įpareigojimus, pagal kuriuos 
numatomos lygiavertės funkcijos.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies vėl įrašomas Europos Parlamento pakeitimas, kuris atitinka 
Tarybos pasiūlytą konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 161
Gunnar Hökmark

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 12 punkto e punktas
Direktyva 2002/19/EB
II priedo A dalies 1 punkto c punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

c) tais atvejais, kai atsieta prieiga yra 
techniškai ir ekonomiškai neperspektyvi, 
atitinkamus įpareigojimus, pagal kuriuos 
numatomos lygiavertės funkcijos.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies vėl įrašomas Europos Parlamento pakeitimas, kuris atitinka 
Tarybos pasiūlytą konstatuojamąją dalį.
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Pakeitimas 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2002/20/EB
3 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Taip pat vartojama ši sąvoka: 2. Taip pat vartojamos šios sąvokos:
„bendrosios teisės – pagal šią direktyvą 
valstybių narių sukurta teisinė sistema, 
pagal kurią užtikrinamos teisės teikti 
elektroninių ryšių tinklus ar paslaugas ir 
nustatomi sektoriui specifiniai 
įpareigojimai, kurie gali būti taikomi 
visiems ar tik tam tikros rūšies elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms.

„bendrosios teisės – pagal šią direktyvą 
valstybių narių sukurta teisinė sistema, 
pagal kurią užtikrinamos teisės teikti 
elektroninių ryšių tinklus ar paslaugas ir 
nustatomi sektoriui specifiniai 
įpareigojimai, kurie gali būti taikomi 
visiems ar tik tam tikros rūšies elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms.

„visą Europą apimantis belaidžių 
elektroninių ryšių tinklas arba paslauga“ 
– tai belaidžių elektroninių ryšių tinklas 
ar paslauga, kuriuo naudotis arba kurią 
gauti galima daugelyje valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes pateikiama apibrėžtis visą 
Europą apimančios paslaugos, kuri skiriasi nuo paprastos tarptautinio lygmens paslaugos, 
nes atspindimas visos Europos lygmuo.

Pakeitimas 163
Herbert Reul

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
3 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Taip pat vartojama ši sąvoka: 2. Taip pat vartojamos šios sąvokos:
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„bendrosios teisės – pagal šią direktyvą 
valstybių narių sukurta teisinė sistema, 
pagal kurią užtikrinamos teisės teikti 
elektroninių ryšių tinklus ar paslaugas ir 
nustatomi sektoriui specifiniai 
įpareigojimai, kurie gali būti taikomi 
visiems ar tik tam tikros rūšies elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms.

„bendrosios teisės – pagal šią direktyvą 
valstybių narių sukurta teisinė sistema, 
pagal kurią užtikrinamos teisės teikti 
elektroninių ryšių tinklus ar paslaugas ir 
nustatomi sektoriui specifiniai 
įpareigojimai, kurie gali būti taikomi 
visiems ar tik tam tikros rūšies elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms.

„visą Europą apimantis belaidžių 
elektroninių ryšių tinklas arba paslauga“ 
– tai belaidžių elektroninių ryšių tinklas 
ar paslauga, kuriuo naudotis arba kurią 
gauti galima daugelyje valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso, nes pateikiama visą Europą 
apimančios paslaugos apibrėžtis, kuri skiriasi nuo paprastos tarptautinio lygmens paslaugos, 
nes atspindimas visos Europos lygmuo.

Pakeitimas 164
Herbert Reul

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/20/EB
6 a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3a) Įterpiamas šis 6a straipsnis:
„6a straipsnis
Derinimo priemonės
1. Nepažeisdama šios direktyvos 
5 straipsnio 1 ir 2 dalių ir Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų Direktyvos) 
9 straipsnio nuostatų, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo priemones, kuriomis 
siekiama:
a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurias 
galima naudoti gavus bendrąjį leidimą,

Adlib Express Watermark



AM\775029LT.doc PE421.390v01-0048/51 AM\

LT

b) suderinti bendrųjų leidimų naudoti 
numerius įmonėms, kurios valdo visą 
Europą apimančius elektroninių ryšių 
tinklus arba teikia atitinkamas paslaugas, 
išdavimo tvarką.
c) suderinti II priede nurodytas sąlygas, 
susijusias su bendrųjų leidimų išdavimu 
įmonėms, kurios valdo visą Europą 
apimančius elektroninių ryšių tinklus 
arba teikia atitinkamas paslaugas. 
Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos taikant 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
2. Pagal 1 dalyje nurodytas priemones, jei 
reikia, gali būti numatoma galimybė 
valstybėms narėms pateikti pagrįstą 
prašymą suteikti dalinę išimtį arba laikiną 
nuostatą, pagal kurias leidžiama nukrypti 
ir netaikyti šių priemonių.
Atsižvelgdama į konkrečią padėtį 
valstybėje narėje, Komisija įvertina 
prašymą pagrindžiančias aplinkybes ir 
gali suteikti dalinę išimtį arba laikiną 
nuostatą, pagal kurią leidžiama nukrypti, 
(arba abi), jeigu dėl to nebus nepagrįstai 
atidėtas 1 dalyje nurodytų įgyvendinimo 
priemonių įgyvendinimas arba neatsiras 
nepagrįstų konkurencijos ir reguliavimo 
skirtumų valstybėse narėse.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso. Komitologijos procedūra turi 
būti taikoma tik radijo dažnių juostoms, kurias naudoti galima gavus bendrąjį leidimą, 
nustatyti.
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Pakeitimas 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3a) Įterpiamas šis 6a straipsnis:
„6a straipsnis
Derinimo priemonės
1. Nepažeisdama šios direktyvos 
5 straipsnio 1 ir 2 dalių ir Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų Direktyvos) 
9 straipsnio nuostatų, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo priemones, kuriomis 
siekiama:
a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurias 
galima naudoti gavus bendrąjį leidimą,
b) suderinti bendrųjų leidimų naudoti 
numerius įmonėms, kurios valdo visą 
Europą apimančius elektroninių ryšių 
tinklus arba teikia atitinkamas paslaugas, 
išdavimo tvarką.
c) suderinti II priede nurodytas sąlygas, 
susijusias su bendrųjų leidimų išdavimu 
įmonėms, kurios valdo visą Europą 
apimančius elektroninių ryšių tinklus 
arba teikia atitinkamas paslaugas. 
Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos taikant 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
2. Pagal 1 dalyje nurodytas priemones, jei 
reikia, gali būti numatoma galimybė 
valstybėms narėms pateikti pagrįstą 
prašymą suteikti dalinę išimtį arba laikiną 
nuostatą, pagal kurias leidžiama nukrypti 
ir netaikyti šių priemonių.
Atsižvelgdama į konkrečią padėtį 
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valstybėje narėje, Komisija įvertina 
prašymą pagrindžiančias aplinkybes ir 
gali suteikti dalinę išimtį arba laikiną 
nuostatą, pagal kurią leidžiama nukrypti, 
(arba abi), jeigu dėl to nebus nepagrįstai 
atidėtas 1 dalyje nurodytų įgyvendinimo 
priemonių įgyvendinimas arba neatsiras 
nepagrįstų konkurencijos ir reguliavimo 
skirtumų valstybėse narėse.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso. Komitologijos procedūra turi 
būti taikoma tik radijo dažnių juostoms, kurias naudoti galima gavus bendrąjį leidimą, 
nustatyti.

Pakeitimas 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 2 punkto h papunktis
Direktyva 2002/21/EB
Priedo A dalies 19 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

19. Skaidrumo įpareigojimai, nustatyti 
įmonėms, teikiančioms elektroninių ryšių 
paslaugas, kuriomis gali naudotis 
visuomenė, siekiant užtikrinti ryšių 
galutinę sąveiką pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 
8 straipsnyje išdėstytus tikslus ir principus, 
informacijos apie srauto valdymo politiką 
atskleidimas; prireikus ir kai tinkama –
galimybė nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms gauti šią informaciją, būtiną 
šios atskleistos informacijos tikslumui 
patikrinti.

19. Skaidrumo įpareigojimai, nustatyti 
įmonėms, teikiančioms elektroninių ryšių 
paslaugas, kuriomis gali naudotis 
visuomenė, siekiant užtikrinti ryšių 
galutinę sąveiką, įskaitant neribojamą 
prieigą prie turinio, paslaugų ir 
taikomųjų programų ir jų platinimą, pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 8 straipsnyje išdėstytus tikslus 
ir principus, informacijos apie srauto 
valdymo politiką atskleidimas; prireikus ir 
kai tinkama – galimybė nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gauti šią 
informaciją, būtiną šios atskleistos 
informacijos tikslumui patikrinti.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia išlaikyti pagrindinį ryšių galutinės sąveikos principą, kuris taip pat apima ir galutinių 
paslaugų gavėjų teisę į prieigą prie jų pasirinkto turinio, paslaugų ir taikomųjų programų , ir 
į jų platinimą internete. 

Pakeitimas 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 2 punkto h papunktis
Direktyva 2002/21/EB
Priedo A dalies 19 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

19. Skaidrumo įpareigojimai, nustatyti 
įmonėms, teikiančioms elektroninių ryšių 
paslaugas, kuriomis gali naudotis 
visuomenė, siekiant užtikrinti ryšių 
galutinę sąveiką pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 
8 straipsnyje išdėstytus tikslus ir principus, 
informacijos apie srauto valdymo politiką 
atskleidimas; prireikus ir kai tinkama –
galimybė nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms gauti šią informaciją, būtiną 
šios atskleistos informacijos tikslumui 
patikrinti.

19. Skaidrumo įpareigojimai, nustatyti 
įmonėms, teikiančioms elektroninių ryšių 
paslaugas, kuriomis gali naudotis 
visuomenė, siekiant užtikrinti ryšių 
galutinę sąveiką, įskaitant neribojamą 
prieigą prie turinio, paslaugų ir 
taikomųjų programų ir jų platinimą, pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 8 straipsnyje išdėstytus tikslus 
ir principus, informacijos apie srauto 
valdymo politiką atskleidimas; prireikus ir 
kai tinkama – galimybė nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gauti šią 
informaciją, būtiną šios atskleistos 
informacijos tikslumui patikrinti.

Or. en
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