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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymu siekiama pakeisti dabartinę Europos elektroninių ryšių bendrąją 
reguliavimo sistemą, kuri apibrėžta Pagrindų direktyvoje ir Leidimų bei Prieigos direktyvose, 
siekiant sukurti tikrą telekomunikacijų vidaus rinką. Pasiūlymu siekiama pagerinti 
elektroninių ryšių veiksmingumą, užtikrinti tiek operatoriams, tiek ir nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms (NRI) veiksmingesnį ir paprastesnį reguliavimą bei suderinti 
Bendrijos taisykles, siekiant padidinti investicijas, naujoves bei naudą vartotojui.

Svarbiausi Pagrindų direktyvos ir Leidimų bei Prieigos direktyvos pakeitimai susiję su 
spektro valdymo reforma, funkcinio atskyrimo priemonės įtraukimu ir Komisijos galių 
valstybių narių atžvilgiu stiprinimu.

Atsižvelgdamas į pasiūlymą nuomonės referentas siūlo šiuos pakeitimus:

A. Pagrindų direktyva:

● 6 straipsnio paskutinėje pastraipoje, kur kalbama apie NRI vykdomos konsultacijų 
procedūros rezultatų skelbimą, reikėtų labiau užtikrinti įmonių pateikiamos 
informacijos konfidencialumą.

● 9 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje, kur kalbama apie apribojimus, pagal kuriuos 
reikalaujama, kad paslauga būtų teikiama specifinėje juostoje, reikėtų patikslinti, kad 
tarp reikalavimų, susijusių su bendruoju interesu, kuriuo grindžiami šie apribojimai, 
turėtų būti įtraukta ir prevencija bei kova su organizuotu nusikalstamumu.

● 19 straipsnio 1 dalyje kalbama apie tai, kad jeigu Komisija nustato, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos skirtingai atlieka šioje direktyvoje ir specifinėse direktyvose 
nurodytas reguliavimo užduotis, Komisijai suteikiama teisė pačiai nuspręsti skelbti 
sprendimą arba rekomendaciją; reguliavimo procedūra su tikrinimu numatyta tik 
pirmuoju atveju; taigi reiktų suabejoti šios nuostatos tinkamumu, kadangi, remiantis 
paskutine analize, Parlamento dalyvavimas priklausys nuo Komisijos pasirinkimo.

● 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kur kalbama apie tarpvalstybinius ginčus tarp šalių, 
įsikūrusių skirtingose valstybėse narėse, reikėtų patikslinti, kad nacionalinių 
reguliavimo institucijų, kurios turi išspręsti ginčą, pastangų koordinavimas galėtų 
pasibaigti bendro sprendimo priėmimu.

B. Leidimų direktyva:

 5 straipsnio 2 dalyje, kur kalbama apie valstybių narių atliekamą individualių 
naudojimo teisių suteikimą radijo dažnių ar numerių naudojimui, reikėtų įtvirtinti 
nuorodą į apribojimus, pagrįstus bendrojo intereso reikalavimais, vadovaujantis 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa (Pagrindų direktyva).

 10 straipsnyje, kur kalbama apie bendrųjų leidimų arba naudojimo teisių sąlygų ir 
specifinių įpareigojimų laikymąsi, reikėtų įtraukti 6a dalį (naują), kurioje 
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numatoma,kad valstybės narės 5 ir 6 dalyse nurodytoms sankcijoms leistų taikyti 
teisminę kontrolę, vadovaujantis nacionaline teise.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Kadangi nėra kito labiau konkretaus 
teisinio pagrindo, reikia remtis EB 
sutarties 95 straipsniu, kuriame laikantis 
bendro Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo procedūros leidžiama 
patvirtinti bendrąsias priemones valstybių 
narių teisės aktų nuostatoms, skirtoms 
vidaus rinkos sukūrimui arba veikimui, 
suderinti. Šis straipsnis yra teisės aktų, 
kuriuos šiuo pasiūlymu ir siekiama iš 
dalies pakeisti, teisinis pagrindas, be to, jis 
turi iš dalies horizontalųjį aspektą, o tai 
pagrindžia šį pasirinkimą.  Vis dėlto 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
Europos lygmeniu sukūrimui gali reikėti 
taikyti EB sutarties 308 straipsnį, kaip 
bendrą pagrindą, nors pagal šią nuostatą 
Europos Parlamentui nebūtų suteikiamos 
bendro sprendimo galios.

Or. es



PA\717407LT.doc 5/11 PE404.684v01-00

LT

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
60a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60a) Jei Direktyvos 2002/21/EB 19 
straipsnyje numatytu konkrečiu atveju 
Komisija nustato, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos skirtingai atlieka 
šioje direktyvoje ir specifinėse direktyvose 
nurodytas reguliavimo užduotis ir dėl to 
gali kilti kliūčių vidaus rinkai, Komisija, 
atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, jeigu nuomonė yra pateikta, 
turi teisę nustatyti derinimo priemones, 
kurias taikant įgyvendinami 8 straipsnyje 
išdėstyti tikslai.  Šios priemonės gali būti 
tikrai veiksmingos, tik jei jos turės 
tinkamą reglamentavimo galią, t. y. tai 
turi būti sprendimai, priimti laikantis 
reguliavimo procedūros su tikrinimu, kuri 
numatyta sprendimo 2006/512/EB 5 
straipsnyje, išskyrus visas rekomendacijas 
arba kitas neįpareigojančias priemones.

Or. es

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
60b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60b) Komisijos galių stiprinimo ir 
Institucijos sukūrimo tikslas –
racionalesnis ir veiksmingesnis spektro 
valdymas. Atitinkamos užduotys turėtų 
būti atliekamos su dideliu apdairumu ir 
nuolat atsižvelgiant į įmonių ir vartotojų 
poreikius. Taip pat akivaizdu, kad 
reguliavimo institucija Europos mastu 
gali būti sukurta tik nepažeidžiant 
tiesioginės Europos Parlamento Komisijos 
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kontrolės, todėl jos sukūrimas reiškia, kad 
Europos Parlamentas turėtų būti nuolatos 
ir išsamiai informuojamas apie šios 
direktyvos taikymą.

Or. es

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
6 straipsnio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsultacijų procedūros rezultatus 
nacionalinė reguliavimo institucija skelbia 
viešai, išskyrus atvejus, kai pagal Bendrijos 
ar nacionalinę teisę dėl verslo slaptumo 
informacija yra konfidenciali.

Konsultacijų procedūros rezultatus 
nacionalinė reguliavimo institucija skelbia 
viešai, išskyrus atvejus, kai pagal Bendrijos 
ar nacionalinę teisę dėl verslo slaptumo 
informacija yra konfidenciali. Jei 
nepagrįstai paskelbiama konfidenciali 
informacija, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atitinkamų įmonių prašymu 
nedelsdamos užtikrina, kad būtų imtasi 
reikiamų priemonių.

Or. es

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, 

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, ypač 
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skatinama socialinė, regioninė ir teritorinė 
sanglauda, išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo, arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų skatinama kultūrinė ir 
kalbų įvairovė bei žiniasklaidos 
pliuralizmas.

užkertamas kelias organizuotam 
nusikalstamumui ir terorizmui ir 
kovojama su jais, skatinama socialinė, 
regioninė ir teritorinė sanglauda, išvengta 
neveiksmingo spektro panaudojimo, arba, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, būtų 
skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 
žiniasklaidos pliuralizmas.

Or. es

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es
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Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal 1 dalį Komisija pateikia 
rekomendaciją, ji laikosi 22 straipsnio 2 
dalyje nurodytos procedūros.

Išbraukta.

Valstybės narės užtikrina, kad atlikdamos 
užduotis nacionalinės reguliavimo 
institucijos atidžiai atsižvelgtų į šias 
rekomendacijas. Jei nacionalinė 
reguliavimo institucija nusprendžia 
rekomendacijų nesilaikyti, ji apie tai 
praneša Komisijai pagrįsdama savo 
poziciją.

Or. es

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2002/21/EB
21 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie tai jos nedelsdamos praneša šalims.
Jei per keturis mėnesius ginčas 
neišsprendžiamas ir nukentėjusioji šalis jo 
neperduoda teismui, nacionalinės 
reguliavimo institucijos bet kurios šalies 
prašymu koordinuoja savo pastangas ginčą 
išspręsti pagal 8 straipsnio nuostatas ir 
atidžiai atsižvelgdamos į pagal Reglamento 
[.../EB] 18 straipsnį Institucijos pateiktą 
rekomendaciją.

Apie tai jos nedelsdamos praneša šalims.
Jei per keturis mėnesius ginčas 
neišsprendžiamas ir šalis, kurios teisės 
buvo pažeistos, jo neperduoda teismui, 
nacionalinės reguliavimo institucijos bet 
kurios šalies prašymu koordinuoja savo 
pastangas ginčą išspręsti pagal 8 straipsnio 
nuostatas, jeigu įmanoma priėmus bendrą 
sprendimą, ir atidžiai atsižvelgdamos į 
pagal Reglamento [.../EB] 18 straipsnį 
Institucijos pateiktą rekomendaciją.

Or. es

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies 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 
veiksmingą naudojimą pagal Direktyvą 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva).

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 Direktyvos
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 9 
straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.
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Or. es

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/21/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 
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 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslą bet 
kuriuo atveju atsižvelgiant į Bendrijos 
teisę.

Or. es

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 8 punkto da papunktis (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
10 straipsnio 6a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Įterpiama ši 6a dalis:
„6a. Vadovaudamosi nacionaline teise 
valstybės narės turi užtikrinti, kad 5 ir 6 
dalyse numatytoms sankcijoms būtų 
taikoma teisminė kontrolė.“

Or. es
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