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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu, kurį Komisija pateikė 2007 m. lapkritį, iš dalies keičiamos Pagrindų1, 
Leidimų2 ir Prieigos3 direktyvos. Nuomonės referentas pritaria šio paketo pasiūlymams dėl 
geresnio reguliavimo, nes šis paketas labai svarbus tobulinant tikrą Europos vidaus 
telekomunikacijų rinką. Juo siekiama skatinti investicijas, naujoves ir siekti didesnės naudos 
vartotojams – kitaip tariant, remti ir tobulinti Europos skaitmeninės ekonomikos reguliavimo 
sistemą, kuri būtų veiksminga ateityje, orientuota į rinką ir išnaudotų sukurtos vidaus rinkos 
privalumus, ką nuomonės pranešėjas taip pat labai remia.

Nors nuomonės referentas pritaria pasiūlymui dėl bendros tinklų ir paslaugų reguliavimo 
sistemos, prieigos prie elektroninių ryšių, jų sujungimo ir leidimo naudotis, jis mano, kad dar 
yra galimybių tobulėti. 

Spektro valdymas
ES būtina nedelsiant pereiti prie tobulesnių spektro valdymo formų, kuriose derėtų atvirumas, 
lankstumas ir suderinamumas. Egzistuoja aiškus lankstumo poreikis panaudojant spektrą ir 
stiprinant veiksmingumą. 

Suderintas spektro valdymas, kuriuo būtų suderintos skirtingos 27 nacionalinės spektro 
valdymo schemos, būtų naudingas tobulinant paslaugas visoje Europoje bei tarptautiniu 
mastu. Bendras spektro režimas grąžintų vartotojams technologijos bei tokių paslaugų 
teikiamą naudą ir tuo pačiu suteiktų ekonominės bei socialinės naudos (dideliais kiekiais 
gaminant standartinę įranga, sumažinant kainas bei sumažinant naujiems vartotojams 
kylančias kliūtis).
Šiuo atžvilgiu, reikėtų atkreipti dėmesį į dažnių administravimą ir tinklo planavimą, siekiant 
kaip galima labiau išvengti trukdžių, nes su technologija nesusijęs derinimas negali išspręsti 
tokių trukdžių problemos. 

Pranešėjas pritaria Komisijos sprendimui skirstant spektrą konkrečiai technologijai ar 
paslaugoms taikyti lankstumą. Daugiau lankstumo paskatins daugiau naujovių bei suteiks 
naudos vartotojui. Tačiau, kai kurias dažnių juostas visoje ES reikia palikti rezervuotas tik 
vienai taikymo sričiai (pvz. skubios pagalbos paslaugoms). Taigi gali tekti laikytis 
technologinio ir paslaugų neutralumo.
Todėl labiau tinkami atrodo palaipsniai pokyčiai, o ne revoliucinė reforma. Tuo tarpu kai 
technologijų neutralumas paskatins novatoriškų sprendimų bei technologijų vystymą, kas 
sukels naudos vartotojui, norint užtikrinti konkurenciją toks neutralumas turėtų būti papildytas 
prekyba.

                                               
1 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, OL L 108, 2002 4 24
2 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų leidimo, OL L 108, 2002 4 24
3 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų, OL L 108, 2002 4 24.
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Komisija spektru paremtos prekybos rinką sieks papildyti antrine prekyba ir įprastiniu metodu 
paremtais aukcionais. Prekyba spektru pati savaime nesustiprins lankstumo panaudojant 
spektrą. Tačiau, ji turėtų palengvinti prieigą prie spektro ir paskatinti intensyvesnį (taigi 
naudingesnį) spektro panaudojimą. Todėl pranešėjas remia prekybą pasirinktų dažnių 
panaudojimo teisėmis visoje ES, kai užtikrinamos individualaus naudojimo teisės. 

Nauji koordinavimo ir reguliavimo įgaliojimai
Komisija siūlo, kad nacionalinėms reguliavimo institucijoms būtų suteikti įgaliojimai perduoti 
funkcinį suskirstymą pagrindiniams operatoriams, jei tai padėtų sustiprinti konkurenciją 
vartotojų labui ir suteiktų operatoriams vienodas sąlygas. Nuomonės referentas visiškai remia 
Komisijos pasiūlymą, pripažindamas, kad ši priemonė gali būti tinkama ne visose valstybėse 
narėse, tačiau nacionalinės reguliavimo institucijos privalėtų turėti galimybę naudotis šia 
priemone.

Dabartiniu pasiūlymu praplečiami Komisijos įgaliojimai. Komisija turi įgaliojimus vetuoti 
nacionalinių reguliavimo institucijų paskyrimus valdyti spektrą ir rengti rekomendacijas visais 
klausimais bei sprendimais dėl numerių. Nuomonės referentas pasisako prieš dabartinius 
pasiūlymus, kurie Komisijai suteiktų veto teisę.

Lengvinant prieigą 
Dabartinėje reguliavimo sistemoje jau numatomas mažiausiai kliūčių suteikiančių leidimo 
suteikimo schemų taikymas, t.y. grįžimas prie bendrų leidimų. Tačiau praktikoje spektro 
naudojimo teisės yra dažniau skirstomos individualaus naudojimo teisių pagalba. Pasiūlymais 
patvirtinama bendro leidimo suteikimo procedūra ir ši procedūra nustatoma kaip standartinis 
metodas. Be to, šiais pasiūlymais nuosekliai įvedamas įpareigojimas pateikti pagrindimą tais 
atvejais, kai ketinama išduoti individualaus naudojimo teises. Tokie pagrindimai gali būti 
būtini siekiant išvengti trukdžių arba pasiekti visuotinės svarbos tikslų. Šio pasiūlymo loginis 
pagrindas yra dvigubas: i) išvengti individualių licencijų kaip paskirstymo metodo 
panaudojimo, kai tai nėra būtina ir tuo pačiu bendrai sumažinti prieigos prie spektro kliūtis; ii) 
technologinė pažanga vis labiau leidžia kolektyviniu būdu naudoti spektrą. 

Nuomonės referentas įsitikinęs, kad vartotojų apsauga reikalauja griežtesnių priemonių, todėl 
siūlo pakeitimus, kurie padėtų spręsti vartotojų apsaugos problemas. Pasiūlyme pateikiamos 
tolesnės vartotojų apsaugos priemonės, susijusios su nacionalinių reguliavimo institucijų 
pareigomis ir įgaliojimais. Nuomonės referentas siekia, kad būtų sustiprintas ir aiškiau 
apibrėžtas institucijų vaidmuo tam, kad būtų sėkmingiau sprendžiamos vartotojų apsaugos 
problemos.
Be to, Komisija pripažino, kad apie tinkamai veikiančią Europos mažmeninę rinką kalbėti dar 
anksti. Taigi siekiant sukurti tikrą vidaus rinką reikalingi tolesni konkretūs pasiūlymai.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos vykdytų savo 
įgaliojimus savarankiškai, nešališkai ir 
skaidriai. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos, vykdydamos kasdienines 
nacionalinėje teisėje, įgyvendinančioje 
Bendrijos teisę, nustatytas užduotis, 
nesiekia gauti arba vykdyti kitų institucijų 
nurodymų. Tik pagal 4 straipsnio nuostatas 
įsteigtos apeliacinės institucijos arba 
nacionaliniai teismai turi įgaliojimą 
sustabdyti nacionalinių reguliavimo 
institucijų sprendimų galiojimą arba juos 
panaikinti. 

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos vykdytų savo 
įgaliojimus savarankiškai, nešališkai,
skaidriai ir laiku. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, vykdydamos 
kasdienines nacionalinėje teisėje, 
įgyvendinančioje Bendrijos teisę, 
nustatytas užduotis, nesiekia gauti arba 
vykdyti kitų institucijų nurodymų. Tik 
pagal 4 straipsnio nuostatas įsteigtos 
apeliacinės institucijos arba nacionaliniai 
teismai turi įgaliojimą sustabdyti 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimų galiojimą arba juos panaikinti. 

Or. en

Pagrindimas

 Siekiant užtikrinti konkurenciją ir naujoves rinkoje, nacionalinės reguliavimo institucijos 
privalo veikti laiku, pvz. kai tai susiję su rinkos apžvalgomis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2002/21/EB
4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato tokių skundų 
nagrinėjimo laiko apribojimus.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo metu skundo nagrinėjimo procedūros gali trukti keletą metų, o per šį laikotarpį tampa 
per vėlu spręsti pradinę problemą. Todėl reikia nustatyti laiko apribojimus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/21/EB
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios elektroninių ryšių tinklus ar 
paslaugas, pateiktų visą informaciją, taip 
pat ir finansinę informaciją, kurios reikia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atitikčiai su šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatomis ar pagal jas 
priimtais sprendimais užtikrinti. Taip pat 
reikalaujama, kad tos įmonės pateiktų 
informaciją, susijusią su būsimu tinklo 
plėtojimu ar paslaugų raida, kurie galėtų 
turėti įtakos konkurentams prieinamoms 
didmeninėms paslaugoms. Paprašius šios 
įmonės nedelsdamos pateikia tokią 
informaciją per tokius terminus ir taip 
išsamiai, kaip nurodo nacionalinė 
reguliavimo institucija. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos prašoma 
informacija turi atitikti jos vykdomą 
užduotį. Nacionalinė reguliavimo 
institucija nurodo priežastis, kodėl prašo 
informacijos.“

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios elektroninių ryšių tinklus ar 
paslaugas, pateiktų visą informaciją, taip 
pat ir finansinę informaciją, kurios reikia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atitikčiai su šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatomis ar pagal jas 
priimtais sprendimais užtikrinti. Taip pat 
reikalaujama, kad tos įmonės pateiktų 
informaciją, susijusią su būsimu tinklo 
plėtojimu ar paslaugų raida, kurie galėtų 
turėti įtakos konkurentams prieinamoms 
didmeninėms paslaugoms. Paprašius šios 
įmonės nedelsdamos pateikia tokią 
informaciją per tokius terminus ir taip 
išsamiai, kaip nurodo nacionalinė 
reguliavimo institucija. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos prašoma 
informacija turi atitikti jos vykdomą 
užduotį. Nacionalinė reguliavimo 
institucija nurodo priežastis, kodėl prašo 
informacijos, užtikrindama verslo 
konfidencialumą pagal Bendrijos ir 
nacionalinius teisės aktus.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
dalyvauja kuriant vidaus rinką ir dirba su 
Komisija ir Institucija, siekdamos 
užtikrinti, kad visose valstybėse narėse šios 
direktyvos ir specifinių direktyvų nuostatos 
būtų taikomos nuosekliai. Dėl to jos 
pirmiausia dirba su Komisija ir Institucija, 
siekdamos nustatyti, kokie teisės aktai ir 
kokios priemonės padėčiai ištaisyti 
geriausiai tinka vienai ar kitai situacijai 
rinkoje.

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
dalyvauja kuriant vidaus rinką ir skaidriu 
būdu dirba su Komisija ir Institucija, 
siekdamos užtikrinti, kad visose valstybėse 
narėse šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatos būtų taikomos 
nuosekliai. Dėl to jos pirmiausia dirba su 
Komisija ir Institucija, siekdamos nustatyti, 
kokie teisės aktai ir kokios priemonės 
padėčiai ištaisyti geriausiai tinka vienai ar 
kitai situacijai rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu planuojama priemonė buvo iš 
dalies pakeista pagal 6 dalį, Komisija gali 
priimti sprendimą, kuriame reikalaujama, 
kad nacionalinė reguliavimo institucija 
per nurodytą terminą nustatytų specifinį 
įpareigojimą pagal Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 9–13 a 
straipsnius ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį. 

Išbraukta.

Priimdama tokį sprendimą Komisija 
siekia tų pačių politikos tikslų, kurie yra 
keliami nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir kurie išdėstyti 8 
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straipsnyje. Prieš priimdama sprendimą, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 6 straipsnį, ypač išsamiai 
apibūdindama nustatomą įpareigojimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sustiprinti nuoseklumą nepakeičiant subtilios institucijų įgaliojimų pusiausvyros ir 
nepakenkti pagrindiniams Reglamento elementams, Komisija turėtų atlikti labiau arbitro, o 
ne teisėjo vaidmenį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:
c) skatindamos ir lengvindamos 
veiksmingas, vadovaujantis rinkos 
principais vykdomas investicijas į 
infrastruktūrą bei skatindamos naujoves; 
ir

Or. en

Pakeitimas 7

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 

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

a) pagal Bendrijos teisę būtų pasiektas 
bendrojo intereso tikslas, kaip antai 
užtikrinta gyvybės apsauga, skatinama 
socialinė, regioninė ir teritorinė sanglauda;
b) būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo; arba
c) kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, būtų 
skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 
žiniasklaidos pliuralizmas.

Or. en

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2002/21/EB
16 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sustiprinti nuoseklumą nepakeičiant subtilios institucijų įgaliojimų pusiausvyros ir 
nepakenkti pagrindiniams Reglamento elementams, Komisija turėtų atlikti labiau arbitro, o 
ne teisėjo vaidmenį.


