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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekiant labiau skatinti konkurencingumą, užtikrinti investicijas ir toliau liberalizuoti 
elektroninių ryšių vidaus rinką, būtina peržiūrėti telekomunikacijų sektoriaus teisinius 
pagrindus. Be to, reikėtų atsižvelgti į vartotojų apsaugą, tinklų saugumą ir kultūrinius 
interesus.

Atsižvelgiant į sparčią rinkų dinamiką ir greitą pažangą telekomunikacijų srityje, būtina 
pasirinkti lankstų metodą, leidžiantį prognozuoti būsimąją raidą.

Be to, siekiant siūlomus teisinius pagrindus pritaikyti naujosios kartos tinklams (angl. NGN –
New generation network), būtina į ateitį orientuota perspektyva. Todėl kaip tik plačiajuosčių 
naujosios kartos tinklų infrastruktūrų įrengimas yra pagrindinis politinis iššūkis pasirenkant  
vietą ir skatinant konkurencingumą. Tai skatina įmones užtikrinti aukštą planavimo ir 
teisėtvarkos lygį. Suteikiant nacionalinėms reguliavimo institucijoms galimybę reguliuoti 
bendrą naudojimąsi priemonėmis – prieigą prie bokštų, kanalų ir pastatų, suteikiama galimybė 
investuoti į optinių tinklų tiesimą, o naujiesiems rinkos dalyviams – patekti į rinką. Priimant 
sprendimus, būtina atsižvelgti į priemonių suderinamumą ir ekonomiškumą. Ateityje tinklų 
plėtra gali būti skatinama paskirstant riziką ir išlaidas. Be to, apibrėžiant rinkos sąvokas, 
siekiant tinkamo dereguliavimo, būtina nustatyti smulkesnį už nacionalinį geografinių sričių 
konkurentabilumą.

Praeityje ne kartą buvo manoma, kad būtini griežtesni koordinavimo mechanizmai taikytini 
platesniu nei nacionaliniu mastu. Tačiau tokie mechanizmai turėtų būti taikomi jau esančiose 
ir besivystančiose struktūrose, o jų potencialas turi būti išnaudotas labiau atsižvelgiant į esamą 
poreikį, veiksmingiau ir labiau argumentuotai. Todėl būtina įsteigti „nacionalinių reguliavimo 
institucijų tinklą“, kuris galėtų spręsti uždavinius, kurių neįmanoma išspręsti nacionaliniu 
lygiu. Didesnė centralizacija Bendrijoje, atsiradusi sukūrus Europos instituciją, sietina su 
pavojumi, kad bus netinkamai atsižvelgta į nacionalinius ypatumus. Sunku įžvelgti tinkamą 
politinį ir ekonominį pateisinimą tokiam centralizuotų reguliavimo institucijų stiprinimui 
nacionalinių reguliavimo institucijų sąskaita.

Be to, komitologijos metodas netaikytinas nustatant ar keičiant sistemas, susijusias su 
pagrindiniais telekomunikacijų teisės elementais. Todėl būtina sumažinti pasiūlyme pateiktų 
komitologijos metodų skaičių.

Analizuodami ir apibrėždami nacionalines rinkos aktualijas, nacionaliniai reguliuotojai 
privalo taikyti tinkamas priemones, siekdami savarankiškai pašalinti konkurencingumo 
problemas. Pasiūlyme dėl direktyvos numatyta Komisijai suteikti lemiamo sprendimo teisę, 
reikalaujant, kad reguliavimo institucijos įpareigotų įmones, o tai reikštų centralizuoto 
reguliavimo taikymas Europos mastu. Čia slypi pavojus, kad bus nepakankamai atsižvelgta į 
nacionalines realijas ir bus taikomas principas „vienas dydis tinka visiems“ (angl. „one size 
fits all“).

Atsižvelgiant į naujus kriterijus, susijusius su papildomos veto teisės suteikimu Komisijai, 
turėtų būti pasirinktas tarpininkavimo metodas, pirmiausiai suteikiant „nacionalinių 
reguliavimo institucijų tinklui“, kaip aukščiausiai institucijai, galimybę priimti sprendimus dėl 
nacionalinės reguliavimo institucijos taikomos priemonės tinkamumo.
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Siekiant užtikrinti veiksmingą ir į rinką orientuotą dažnio spektro sistemą, būtina suteikiant 
teisę  naudotis dažnio spektru, atsižvelgti į technologijų ir paslaugų neutralumą. Būtina 
atsižvelgti į tai, kad dažnių spektro paskirstymas, išskyrus labai apribotas paneuropines 
paslaugas, išskirtinai priskiriamas valstybių narių kompetencijai ir, atsižvelgiant į viešąjį 
interesą, (pavyzdžiui, žiniasklaidos pliuralizmą), turi būti siejamas su tinkamomis 
technologijomis. Todėl pasiūlyme dėl direktyvos valstybėms narėms turi būti suteikta tinkama 
erdvė taikyti išimtis, atsižvelgiant į technologijų ir paslaugų neutralumo principą radijo ryšio 
srityje.

Prekyba dažniais – tai galimybė užtikrinti veiksmingą ekonomišką dažnių panaudojimą į 
sprendimų dėl prekybos dažniais priėmimą įtraukiant nacionalines reguliavimo institucijas.
Valstybės narės turi teisę nuspręsti, ar ir esant kokioms sąlygoms didesnį dėmesį būtina skirti 
radijo dažniams, ypač prekybai jais.

Būtina tinkamai atsižvelgti į tarptautinių organizacijų Europos pašto ir telekomunikacijų 
komisijos (CEPT), Regioninės radijo ryšio konferencijos (RRC) ir tarptautinės radijo ryšio 
konferencijos (WRC) sprendimus, siekiant užtikrinti, kad ES telekomunikacijų teisė būtų 
suderinta su kitomis dažnių koordinavimo priemonėmis.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos 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) elektroniniai ryšiai – greitai 
besikeičiantis sektorius, jam būdinga 
technologinių naujovių gausa ir labai 
dinamiškos rinkos. Keičiantis rinkoms ir 
technologijoms reikia nuolat kruopščiai 
tikrinti reguliavimo tikslumą. Siekiant 
užtikrinti, kad ES piliečiai ir toliau galėtų 
visiškai dalyvauti pasaulinės informacinės 
visuomenės veikloje, naujovės ir plačiai 
naudojami spartieji naujos kartos tinklai, 
kurie pajėgtų tenkinti būsimų klientų 
reikalavimus suteikti daugiau juostos 
pločio ir paslaugų, turi būti pagrindinis 
prioritetas taikant šią direktyvą. 
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Or. en

Pagrindimas

Savo persvarstytuose pasiūlymuose Komisija ne itin daug dėmesio skiria naujų fiksuoto ir 
judriojo ryšio didelės spartos prieigos tinklų klausimui, nors jis itin svarbus Europos 
konkurencingumui, telekomunikacijų pramonei ir vartotojams. Komisijos nuomone, esamos 
Pagrindų direktyvos pakanka siekiant spręsti šį klausimą ir nereikia teikti jokių tolesnių teisės 
aktų pasiūlymų. Tačiau nepakanka vien tik tradicinių reguliavimo koncepcijų. 

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Sistemoje turi būti atsižvelgiama į 
naujus uždavinius investicijų ir naujovių 
srityse pripažįstant, jog reikia skatinti 
investicijas ir konkurenciją norint 
apsaugoti vartotojo pasirinkimą, o ne 
pakenkti jam.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę.

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę. Tai darydamos valstybės 
narės gali atsižvelgti į tai, kokios svarbios 
kultūros požiūriu yra transliavimo ir 
profesionalių bevielių mikrofonų sistemos 
įvairialypei garso, vaizdo ir  tiesioginės 
transliacijos įrangai.

Or. en
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Pagrindimas

Transliavimas ir žiniasklaidos produkcija, susiję su kultūros renginiais, pvz., tokiais 
tarptautinio pobūdžio renginiais, kaip Olimpinės žaidynės, priklauso nuo patikimo dažnių 
perdavimo. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e papunktis
Direktyva 2002/21/EB
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie 
kelia pavojų radijo navigacijos tarnybos ar 
bet kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, 
teikiamas pagal taikytinas Bendrijos ar 
nacionalines nuostatas;

(s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie 
kelia pavojų radijo navigacijos tarnybos ar 
bet kurių kitų saugos tarnybų veikimui, 
kurie sudaro techninę kliūtį bendram 
dažnių naudojimui ar gali kitaip smarkiai 
pabloginti, trukdyti ar nuolat pertraukti
radijo ryšio paslaugas, teikiamas pagal 
taikytinas tarptautines, Bendrijos ar 
nacionalines nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų numatyti apribojimus ne tik tuo atveju, kai tokie trikdžiai pastebimi, 
bet ir tuo atveju, kai manoma, kad gali atsirasti žalingų trikdžių. Atsižvelgiant į trikdžių 
problemos rimtumą transliuojant ir teikiant dvipuses (gauti ir perduoti) paslaugas ypač 
svarbu numatyti apsaugą nuo žalingų trikdžių laikantis tarptautinių dažnių planų ir 
konkrečiai TTS Ženevos plano (GE-06). Reikia palikti erdvės, kad nacionalinėse teisinėse 
sistemose būtų galima užtikrinti bendrą spektro panaudojimą.

Pakeitimas 5

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad 3. Valstybės narės užtikrina, kad 



PA\718727LT.doc 7/34 PE404.782v01-00

LT

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.

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

Jei nacionalinėms reguliavimo institucijoms nepavyksta veikti laiku, pvz., kai tai susiję su 
rinkos apžvalgomis, gali silpnėti konkurencija ir mažėti naujovių rinkoje.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3a dalis (nauja)
Direktyva 2002/21/EB
3a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Įtraukiamas šis straipsnis:

3a straipsnis
Valstybės narės bendrai įkuria 
Nacionalinių reguliavimo institucijų 
tinklą pagal Reglamente Nr. [.../.../EB]1

nurodytas sąlygas. 
1  Reglamentas, pagal kurį įkuriamas 
Europos elektroninių ryšių rinkos 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
tinklas.
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
patvirtinus, turės būti padaryti atitinkami 
teksto pakeitimai.)
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Pagrindimas

Europos elektroninių ryšių rinkos institucija turės būti pakeista Nacionalinių reguliavimo 
institucijų tinklu. Europos elektroninių ryšių rinkos institucija labai biurokratiška ir 
prieštarauja subsidiarumo principui bei ilgalaikiam tikslui pakeisti ex-ante reguliavimą 
konkurencijos teise, be to, šiai institucijai trūksta nepriklausomybės..

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2002/21/EB
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniu lygmeniu veiktų veiksmingas 
mechanizmas, pagal kurį bet kuris 
paslaugų gavėjas ar įmonė, teikianti 
elektroninių ryšių tinklus ir (arba) 
paslaugas, kuriai turi įtakos nacionalinės 
reguliavimo institucijos sprendimas, turėtų 
teisę paduoti apeliacinei institucijai, 
nepriklausomai nuo suinteresuotųjų šalių, 
apeliacinį skundą dėl to sprendimo. Ši 
institucija, kuri gali būti teismas, turi turėti 
atitinkamas kvalifikacijas, kad galėtų 
vykdyti savo funkcijas. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgiama 
į bylos esmę ir kad veiktų veiksmingas 
apeliacijų mechanizmas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniu lygmeniu veiktų veiksmingas 
mechanizmas, pagal kurį bet kuris 
paslaugų gavėjas ar įmonė, teikianti 
elektroninių ryšių tinklus ir (arba) 
paslaugas, kuriai turi įtakos nacionalinės 
reguliavimo institucijos sprendimas, turėtų 
teisę paduoti apeliacinei institucijai, 
nepriklausomai nuo suinteresuotųjų šalių, 
apeliacinį skundą dėl to sprendimo. Ši 
institucija, kuri gali būti teismas, turi turėti 
atitinkamas kvalifikacijas, kad galėtų 
vykdyti savo funkcijas. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgiama 
į bylos esmę ir kad veiktų veiksmingas 
apeliacijų mechanizmas. Valstybės narės 
turėtų nustatyti tokių skundų nagrinėjimo 
laiko apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu skundo nagrinėjimo procedūros gali trukti keletą metų, o per šį laikotarpį tampa 
per vėlu spręsti pradinę problemą.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2002/21/EB
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, 
galioja nacionalinės reguliavimo 
institucijos sprendimas, išskyrus tuos 
atvejus, kai nustatomos laikinosios 
priemonės. Laikinosios priemonės gali būti 
nustatytos, jeigu reikia skubiai sustabdyti 
sprendimo galiojimą tam, kad būtų 
užkirstas kelias didžiulei ir nepataisomai 
žalai, kurią gali patirti šių priemonių 
prašanti šalis ir jeigu jų reikia interesams 
suderinti.

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, 
galioja nacionalinės reguliavimo 
institucijos sprendimas, išskyrus tuos 
atvejus, kai nustatomos laikinosios 
priemonės. Laikinosios priemonės gali būti 
nustatytos tik tuo atveju, jeigu reikia 
skubiai sustabdyti sprendimo galiojimą 
tam, kad būtų užkirstas kelias didžiulei ir 
nepataisomai žalai, kurią gali patirti šių 
priemonių prašanti šalis ir jeigu jų reikia 
interesams suderinti.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad negalima nustatyti laikinųjų priemonių dėl kitų priežasčių. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2002/21/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės renka informaciją apie 
apeliacijų objektus, prašymų apeliuoti 
skaičių, apeliacijų procedūrų trukmę, pagal 
1 dalį priimtų sprendimų nustatyti 
laikinąsias priemones skaičių ir tokių 
sprendimų priežastis. Valstybės narės 
kiekvienais metais pateikia šią informaciją 
Komisijai ir Europos elektroninių ryšių 
rinkos institucijai (toliau – Institucija).“

3. Valstybės narės renka informaciją apie 
apeliacijų objektus, prašymų apeliuoti 
skaičių, apeliacijų procedūrų trukmę, pagal 
1 dalį priimtų sprendimų nustatyti 
laikinąsias priemones skaičių ir tokių 
sprendimų priežastis. Valstybės narės 
kiekvienais metais pateikia šią informaciją 
Komisijai ir Nacionalinių reguliavimo 
institucijų tinklui.
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Pagrindimas

Europos elektroninių ryšių rinkos institucija turėtų būti pakeista Nacionalinių reguliavimo 
institucijų tinklu. Europos elektroninių ryšių rinkos institucija labai biurokratiška ir 
prieštarauja subsidiarumo principui bei ilgalaikiam tikslui pakeisti ex-ante reguliavimą 
konkurencijos teise, be to, šiai institucijai trūksta nepriklausomybės. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali priimti sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
planuojamą priemonę panaikintų. Prieš 
priimdama sprendimą, Komisija atidžiai 
atsižvelgia į Institucijos nuomonę, pateiktą 
pagal Reglamento [... .../EB] 5 straipsnį. 
Kartu su šiuo sprendimu pateikiama išsami 
ir objektyvi analizė, kodėl Komisija mano, 
kad planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma, ir specifiniai pasiūlymai, kaip 
planuojama priemonė turėtų būti pataisyta.

5. Atsižvelgdama į 4 dalies a ir b 
punktuose nurodytas priemones ir per
dviejų mėnesių terminą Komisija gali 
priimti sprendimą, kuriame reikalaujama, 
kad atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija planuojamą priemonę panaikintų 
Prieš priimdama sprendimą, Komisija 
atidžiai atsižvelgia į Institucijos nuomonę, 
pateiktą pagal Reglamento [... .../EB] 5 
straipsnį. Kartu su šiuo sprendimu 
pateikiama išsami ir objektyvi analizė, 
kodėl Komisija mano, kad planuojama 
priemonė neturėtų būti taikoma, ir 
specifiniai pasiūlymai, kaip planuojama 
priemonė turėtų būti pataisyta.

Or. en

Pagrindimas

Reikia rinktis labiau suderintą sprendimą: vietoj to, kad Komisijai būtų leidžiama iš karto 
uždrausti priemones, reikia rengti vadinamąjį reguliavimo dialogą dėl priemonės tinkamumo 
ir veiksmingumo, kuriame dalyvautų priemonę siūlanti nacionalinė reguliavimo institucija ir 
Nacionalinių reguliavimo institucijų tinklas. Šio dialogo, kurio metu visos dalyvaujančios 
šalys turėtų tinkamai atsižvelgti į visų rinkos dalyvių nuomones, tikslas būtų prieiti prie 
bendros nuomonės dėl tinkamiausios ir veiksmingiausios priemonės. 
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
7 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Atsižvelgiant į 4 dalies c punkte 
nurodytas priemones, jei Komisijai kyla 
rimtų abejonių, rengiamas reguliavimo 
dialogas, kuriame dalyvauja nacionalinė 
reguliavimo institucija ir Nacionalinių 
reguliavimo institucijų tinklas, siekdami 
nustatyti tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, kurią taikant būtų išspręsta 
atitinkama konkurencijos problema ir 
būtų deramai atsižvelgiama į rinkos 
dalyvių nuomones bei šių priemonių 
tinkamumą vidaus rinkai. Šis reguliavimo 
dialogas jokiu būdu negali trukti ilgiau 
negu 4 dalyje nustatytas dviejų mėnesių 
laikotarpis.

Jei reguliavimo dialogo pabaigoje 
Nacionalinių reguliavimo institucijų 
tinklas patvirtina priemonės tinkamumą 
dviejų trečdalių balsų dauguma, 
nacionalinė reguliavimo institucija 
priemonę priima. Jei Nacionalinių 
reguliavimo institucijų tinklas priemonės 
nepatvirtina, Komisija gali pareikšti rimtų 
abejonių ir priėmusi sprendimą 
pareikalauti, kad nacionalinė reguliavimo 
institucija panaikintų planuojamą 
priemonę.
Nacionalinė reguliavimo institucija turi 
teisę panaikinti planuojamą priemonę bet 
kuriuo reguliavimo dialogo etape.

Or. en

Pagrindimas

Reikia rinktis labiau suderintą sprendimą: vietoj to, kad Komisijai būtų leidžiama iš karto 



PE404.782v01-00 12/34 PA\718727LT.doc

LT

uždrausti priemones, reikia rengti vadinamąjį reguliavimo dialogą dėl priemonės tinkamumo 
ir veiksmingumo, kuriame dalyvautų priemonę siūlanti nacionalinė reguliavimo institucija ir 
Nacionalinių reguliavimo institucijų tinklas. Šio dialogo, kurio metu visos dalyvaujančios 
šalys turėtų tinkamai atsižvelgti į visų rinkos dalyvių nuomones, tikslas būtų prieiti prie 
bendros nuomonės dėl tinkamiausios ir veiksmingiausios priemonės. 

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per tris mėnesius po to, kai pagal 5 dalį
Komisija priima sprendimą, kuriame 
reikalaujama, kad nacionalinė reguliavimo 
institucija panaikintų planuojamą 
priemonę, nacionalinė reguliavimo 
institucija planuojamą priemonę iš dalies 
pakeičia arba panaikina. Jeigu planuojama 
priemonė iš dalies keičiama, nacionalinė 
reguliavimo institucija vadovaudamasi 6 
straipsnyje nurodyta procedūra pradeda 
viešąją konsultaciją ir pagal 3 dalies 
nuostatas vėl pateikia Komisijai 
informaciją apie iš dalies pakeistą 
planuojamą priemonę.

6. Per tris mėnesius po to, kai pagal 5 arba 
5a dalį Komisija priima sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija panaikintų 
planuojamą priemonę, nacionalinė 
reguliavimo institucija planuojamą 
priemonę iš dalies pakeičia arba panaikina. 
Jeigu planuojama priemonė iš dalies 
keičiama, nacionalinė reguliavimo 
institucija vadovaudamasi 6 straipsnyje 
nurodyta procedūra pradeda viešąją 
konsultaciją ir pagal 3 dalies nuostatas vėl 
pateikia Komisijai informaciją apie iš 
dalies pakeistą planuojamą priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Reikia rinktis labiau suderintą sprendimą: vietoj to, kad Komisijai būtų leidžiama iš karto 
uždrausti priemones, reikia rengti vadinamąjį reguliavimo dialogą dėl priemonės tinkamumo 
ir veiksmingumo, kuriame dalyvautų priemonę siūlanti nacionalinė reguliavimo institucija ir 
Nacionalinių reguliavimo institucijų tinklas. Šio dialogo, kurio metu visos dalyvaujančios 
šalys turėtų tinkamai atsižvelgti į visų rinkos dalyvių nuomones, tikslas būtų prieiti prie 
bendros nuomonės dėl tinkamiausios ir veiksmingiausios priemonės. 
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Pakeitimas 13

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 
straipsnyje. Prieš priimdama sprendimą, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į Institucijos 
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 6 straipsnį, ypač išsamiai 
apibūdindama nustatomą įpareigojimą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas sudarytų rimtą vidaus rinkos teisės aktų precedentą, nes ES institucija 
pakeistų nacionalinės valdžios institucijos sprendimą. Tai iš esmės pakenktų ES sutartyje 
numatytai kontrolės ir pusiausvyros sistemai, pagal kurią nacionalinės valdžios institucijos 
įgyvendina Bendrijos teisę kontroliuojant Teisingumo Teismui ir galbūt Komisijai taikant 
pažeidimo procedūrą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2002/21/EB
7a straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
taikant 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Lieka neaišku, ką 2 dalyje reiškia „neesminės nuostatos“. Šios siūlomos „įgyvendinimo 
priemonės“ gali turėti didelį finansinį poveikį įmonėms. Bet kokie galimi pakeitimai turi būti 
kruopščiai nagrinėjami teisėkūros procedūros ES lygmeniu metu arba sprendimą dėl jų turi 
priimti valstybės narės.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto ea papunktis (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Į 8 straipsnį įtraukiama ši dalis:

4a) Nacionalinės reguliavimo 
institucijos siekia sukurti tinkamą 
reguliavimo aplinką, kad į naujus prieigos 
tinklus būtų investuojama laikantis 
konkurencijos principų, o tai sudarytų 
ypatingą galimybę užtikrinti naujoves ir 
platforma grindžiamą konkurenciją, kuri 
sudarytų sąlygas mažinti reguliavimą.  
Tokia reguliavimo aplinka turėtų būti, 
inter alia:
a) nuspėjama tokiu laikotarpiu, kurio 
reikia didelių investicijų pelningumui 
užtikrinti;
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b) sudaranti sąlygas siekti, kad 
platforma grindžiama konkurencija būtų 
užtikrinama kuo didesnėje geografinėje 
teritorijoje;
c) sudaranti sąlygas sukurti 
konkurencinį pranašumą dėl greitesnio 
plėtojimo geografiniu požiūriu; taigi, 
skatinanti tinklų naudojimą;
d) pritraukianti finansinių rinkų 
išteklius, kad naujiems prieigos tinklams 
būtų užtikrintos didelės pradinės 
investicijos;
e) suteikianti galimybę sudaryti 
lanksčius naujų prieigos tinklų operatorių 
komercinius susitarimus dėl investicijų ir 
rizikos pasidalijimo.

Or. en

Pagrindimas

Esamą reguliavimo režimą būtina pritaikyti prie investicinių uždavinių, susijusių su naujos 
kartos prieigos tinklų plėtojimu. Pagal reglamentą turėtų būti sudaromos sąlygos rinkos 
dalyviams investuoti į naujos kartos prieigos tinklus, taigi jame turi būti atsižvelgiama į 
susijusią riziką. 

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo teritorijose 
užtikrina veiksmingą elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą 
pagal 8 straipsnį. Jos užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirstytų ir skirtų tokius radijo dažnius 
remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais.

1. Valstybės narės savo teritorijose 
užtikrina veiksmingą elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą 
pagal 8 straipsnį. Jos užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirstytų ir skirtų tokius radijo dažnius 
remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais. Tai užtikrindamos valstybės 
narės laikosi tarptautinių susitarimų ir 
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gali atsižvelgti į teisės nuostatas, 
susijusias su viešąja tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dažniai naudojami ne tik ES teritorijoje, turi būti laikomasi tarptautiniu mastu 
privalomų susitarimų dėl trikdžių išvengimo.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į tai, 
kad radijo dažnius reikia efektyviai ir 
veiksmingai naudoti laikantis Sprendimo 
Nr. 676/2002/EB (Radijo spektro 
sprendimas), stengiasi radijo dažnių 
naudojimą derinti visoje Bendrijoje.

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į tai, 
kad radijo dažnius reikia efektyviai ir 
veiksmingai naudoti, o tai vartotojo 
naudai gali padėti siekti masto 
ekonomijos ir paslaugų sąveikos, ir
laikydamosi Sprendimo Nr. 676/2002/EB 
(Radijo spektro sprendimas), stengiasi 
radijo dažnių naudojimą derinti visoje 
Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Savaime aiškus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
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pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos radijo ryšio tinklo ir bevielės 
prieigos technologijos rūšys galėtų būti 
naudojamos radijo dažnių juostose, kuriose 
teikiamos elektroninių ryšių paslaugos.

pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos radijo ryšio tinklo ir bevielės 
prieigos technologijos rūšys galėtų būti 
naudojamos radijo dažnių juostose, kuriose 
teikiamos elektroninių ryšių paslaugos, 
pagal savo nacionalinių dažnių
paskirstymo lenteles ir Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos radijo ryšio 
reglamentus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dažniai naudojami ne tik ES teritorijoje, turi būti laikomasi tarptautiniu mastu 
privalomų susitarimų dėl trikdžių išvengimo.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės numato radijo ryšio 
tinklo ar bevielės prieigos technologijos 
rūšių proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus, jei būtina: 

Tačiau valstybės narės numato radijo ryšio 
tinklo ar bevielės prieigos technologijos 
rūšių proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus, jei būtina:

(a) išvengti žalingųjų trikdžių, (a) išvengti žalingųjų trikdžių,

(b) apsaugoti visuomenės sveikatą nuo 
elektromagnetinių laukų poveikio,

(b) apsaugoti visuomenės sveikatą nuo 
elektromagnetinių laukų poveikio,

(c) užtikrinti, kad būtų kuo geriau 
padalyti radijo dažniai, kai norint naudoti 
radijo dažnius, reikia gauti bendrąjį 
leidimą, arba

(c) užtikrinti, kad būtų kuo geriau 
padalyti radijo dažniai, kai norint naudoti 
radijo dažnius, reikia gauti bendrąjį 
leidimą,  

(d) laikytis apribojimo pagal toliau 
pateiktą 4 dalį.

(d) užtikrinti veiksmingą spektro 
naudojimą arba
(e) laikytis apribojimo pagal toliau 
pateiktą 4 dalį.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys. Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
laikydamosi tarptautinių dažnių planų ir 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
radijo ryšio reglamentų, kad visos 
elektroninių ryšių paslaugų rūšys galėtų 
būti teikiamos radijo dažnių juostose, 
kuriose teikiamas elektroninis ryšys. 
Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

Or. en

Pagrindimas
Pasiūlyme nepripažįstama, kad svarbu užtikrinti atitiktį TTS taisyklėms ir procedūroms bei 
pagal jas taikomiems tarptautiniu mastu privalomiems apribojimams, ir šis klausimas 
nesprendžiamas. Siekiant garantuoti veiksmingą spektro naudojimą būtina užtikrinti atitiktį 
TTS klasifikavimo ir koordinavimo procedūroms.

Pakeitimas 21

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

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad elektroninių ryšių paslauga būtų 
teikiama specifinėje juostoje, grindžiami 
tuo, jog reikia užtikrinti, kad, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
pagal Bendrijos teisę būtų 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, įskaitant transliavimo 
paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos frazė „skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 
žiniasklaidos pliuralizmas“ yra per daug glausta ir turėtų būti išplėsta specialiai nurodant 
transliavimo paslaugas.  

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimas, pagal kurį draudžiama teikti 
bet kokias kitas paslaugas specifinėje 
juostoje, gali būti numatytas tik tuomet, jei 
jį galima pagrįsti poreikiu teikti gyvybės 
apsaugos paslaugas.

Apribojimas, pagal kurį draudžiama teikti 
bet kokias kitas elektroninių ryšių 
paslaugas specifinėje juostoje, gali būti 
numatytas tik tuomet, jei jį galima pagrįsti 
poreikiu teikti gyvybės apsaugos 
paslaugas.

Or. en
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Pagrindimas

Savaime aiškus.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse be 
išankstinio nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimo.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
pagal nacionalines procedūras galėtų 
kitoms įmonėms perduoti arba išnuomoti 
individualias radijo dažnių naudojimo 
teises juostose, kuriose tai daryti numatyta 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse.

Valstybės narės gali numatyti, kad kitose 
juostose įmonės kitoms įmonėms perduotų 
arba išnuomotų individualias radijo dažnių 
naudojimo teises.

Valstybės narės gali numatyti, kad kitose 
juostose įmonės kitoms įmonėms pagal 
nacionalines procedūras perduotų arba 
išnuomotų individualias radijo dažnių 
naudojimo teises.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į telekomunikacijų sektoriaus jautrumą nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų nustatyti perdavimo sistemą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
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radijo dažnius būtų pranešta nacionalinei 
reguliavimo institucijai, atsakingai už 
spektro paskyrimą, ir kad apie tokį 
ketinimą būtų paskelbta viešai. Jeigu radijo 
dažnio naudojimas buvo suderintas taikant 
Sprendimą dėl radijo spektro arba kitas 
Bendrijos priemones, toks perdavimas turi 
atitikti suderintą naudojimą.

radijo dažnius ir apie perdavimą būtų 
pranešta kompetentingai nacionalinei
institucijai, atsakingai už spektro 
paskyrimą, ir kad apie tokį ketinimą būtų 
paskelbta viešai. Jeigu radijo dažnio 
naudojimas buvo suderintas taikant 
Sprendimą dėl radijo spektro arba kitas 
Bendrijos priemones, toks perdavimas turi 
atitikti suderintą naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija ne visada sutampa su nacionaline reguliavimo institucija, kaip 
apibrėžta Pagrindų direktyvoje.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime ir 
tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, Komisija gali priimti tinkamas 
įgyvendinimo priemones:

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime ir 
tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, Komisija gali priimti tinkamas 
įgyvendinimo priemones:

(a) suderinti juostų, kuriose įmonės 
gali perduoti arba išnuomoti dažnių 
naudojimo teises, nustatymą,

(a) nustatyti juostas, kuriose įmonės 
gali perduoti arba išnuomoti dažnių 
naudojimo teises, išskyrus dažnius, 
kuriuos valstybės narės planuoja 
panaudoti transliavimo paslaugoms;

(b) suderinti su šiomis teisėmis 
pateikiamas sąlygas ir tokiems 
perdavimams arba nuomai taikomas 
sąlygas, procedūras, ribas, apribojimus, 
panaikinimus ir pereinamojo laikotarpio 
taisykles,
(c) suderinti specifines priemones, 
kad būtų užtikrinta sąžininga 
konkurencija, kai perduodamos 
individualios teisės,
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(d) nustatyti išimtį iš paslaugų ir 
technologijų neutralumo principo, taip pat 
suderinti išimčių iš šių principų taikymo 
sritį ir pobūdį pagal 9 straipsnio 3 ir 4 
dalis, išskyrus išimtis, kuriomis siekiama 
užtikrinti kultūrinės ir kalbų įvairovės bei 
žiniasklaidos pliuralizmo skatinimą. 

(b) nustatyti išimtį iš paslaugų ir 
technologijų neutralumo principo, taip pat 
suderinti išimčių iš šių principų taikymo 
sritį ir pobūdį pagal 9 straipsnio 3 ir 4 
dalis, išskyrus išimtis, kuriomis siekiama 
užtikrinti kultūrinės ir kalbų įvairovės bei 
žiniasklaidos pliuralizmo skatinimą, 
įskaitant transliavimo paslaugas.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą. Įgyvendinti šios dalies 
nuostatas Komisijai gali padėti Institucija 
pagal Reglamento [.../EB] 10 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, kurias siūloma priimti taikant komitologijos procedūrą, nėra tik neesminiai 
direktyvos elementai.  Kita vertus, derinimas gali būti vykdomas ir buvo sėkmingai vykdomas 
remiantis dabartiniu Radijo spektro sprendimu (676/2002/EB).  Todėl straipsnio b ir c 
punktai turėtų būti išbraukti. Pagal 23 konstatuojamąją dalį žiniasklaidos politikos 
nustatymas yra valstybių narių kompetencija.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Direktyva 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių, kurias 
gali sudaryti tarifo principo nustatymas 
specifiniams numeriams arba numerių 

4. Valstybės narės remia numeravimo 
Bendrijoje suderinimą, jei tuo skatinamas 
vidaus rinkos veikimas, arba remia visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimą. 
Šiuo klausimu Komisija gali imtis tinkamų 
techninių įgyvendinimo priemonių.
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intervalams. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pakeitimas paskatintų mažmeninių kainų reguliavimo išplėtimą nustatant tarifo 
principą. Tai yra reguliavimo sistemos, kurioje mažmeninių paslaugų kainų reguliavimas 
numatytas tik  jei mažmeninėje rinkoje nustatyta didelė rinkos galia pagal Universaliųjų 
paslaugų direktyvos 17 straipsnį, pažeidimas. Įvedant radikaliai naują reguliuotojų kainų 
nustatymo kompetenciją pažeidžiamas geresnio reglamentavimo tikslas ir aukštesnysis 
principas, kad reglamentavimas iš esmės turėtų būti apribotas didmeniniu lygiu. 

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai elektroninių ryšių tinklus teikianti 
įmonė pagal nacionalinius įstatymus turi 
teisę įrengti įrenginius valstybinės ar 
privačios nuosavybės vietose, virš tų vietų 
ar po jomis, arba gali pasinaudoti 
nuosavybės eksproprijavimo ar naudojimo 
tvarka, nacionalinės reguliavimo 
institucijos nustato, kad tokie įrenginiai ar 
nuosavybė, kaip antai įėjimai į pastatus, 
stiebai, antenos, takai, šuliniai ir gatvėje 
esančios skirstymo spintos, būtų naudojami 
bendrai.

1. Kai elektroninių ryšių tinklus teikianti 
įmonė pagal nacionalinius įstatymus turi 
teisę įrengti įrenginius valstybinės ar 
privačios nuosavybės vietose, virš tų vietų 
ar po jomis, arba gali pasinaudoti 
nuosavybės eksproprijavimo ar naudojimo 
tvarka, nacionalinės reguliavimo 
institucijos gali nustatyti, kad tokie 
įrenginiai ar nuosavybė, kaip antai įėjimai į 
pastatus, stiebai, antenos, takai, šuliniai ir 
gatvėje esančios skirstymo spintos, būtų 
naudojami bendrai, jei bendras 
naudojimasis šiais įrenginiais yra 
ekonomiškai pagrįstas ir nėra būtina 
atlikti svarbių papildomų darbų.
Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
atsižvelgdamos į proporcingumo principą,  
išimties tvarka prireikus gali nustatyti taip 
pat ir kitoms valstybinėms ar privačioms 
įmonėms, kad šie įrenginiai būtų 
naudojami bendrai.
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Or. en

Pagrindimas

Vis dėlto svarbu užtikrinti, kad nuostatoje būtų išlaikytas proporcingumo ir pagrįstumo 
principas. Prieiga prie pagrindinės infrastruktūros, pvz., kanalų ir stiebų, daugeliu atvejų gali 
tapti likusia kliūtimi telekomunikacijoms.  Taigi prieiga turėtų būti suteikta siekiant paremti 
trečiųjų šalių infrastruktūros plėtojimą. 

Pakeitimas 28

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. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
taikydamos priemones pagal 1 dalį turi
atsižvelgti į įmonės saugumo interesus ir 
bendrus saugumo interesus bei būtinybę 
užtikrinti aiškų dalyvaujančių įmonių 
įsipareigojimų apibrėžimą, siekiant 
užkirsti kelią žalingiems vartotojų 
trukdymams. Priemonės taip pat turi būti 
objektyvios, skaidrios ir proporcingos.

Taikydamos operatoriui įpareigojimus 
teikti prieigą pagal šio straipsnio 
nuostatas, nacionalinės reguliavimo 
institucijos, kai būtina, gali nustatyti 
technines ar eksploatacines sąlygas, kurių 
tokios prieigos teikėjas ir (arba) gavėjas 
privalo laikytis, siekiant užtikrinti
normalų tinklo darbą. Prieigos gavėjams 
gali būti taikomos konkrečios 
nediskriminacinės sąlygos, kuriomis 
užtikrinama, kad riboti ištekliai būtų 
naudojami veiksmingai, ypač tinklų 
naudojimo srityje. Įpareigojimai laikytis 
specialių techninių standartų arba 
specifikacijų turi atitikti pagal 17 
straipsnio 1 dalį nustatytus standartus ir 
specifikacijas. 

Or. en
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Pagrindimas

Pabrėžiama būtinybė atsižvelgti į pagrįstus suinteresuotųjų šalių saugumo interesus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas tris mėnesius nacionalinė reguliavimo 
institucija pateikia Komisijai apibendrintą 
pagal šią dalį gautų pranešimų ir įvykdytų 
veiksmų ataskaitą.

Kartą per metus nacionalinė reguliavimo 
institucija pateikia Komisijai apibendrintą 
pagal šią dalį gautų pranešimų ir įvykdytų 
veiksmų ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingos biurokratijos ir papildomos administracinės naštos 
nacionalinės reguliavimo institucijos ataskaitą turėtų teikti kartą per metus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į pagal 
Reglamento [.../EB] 4 straipsnio 3 dalies b 
punktą parengtą Institucijos nuomonę, gali 
priimti tinkamas technines įgyvendinimo 
priemones, siekdama suderinti 1, 2 ir 3 
dalyse nurodytas priemones, įskaitant 
priemones, apibrėžiančias reikalavimus, 
taikomus pranešimo aplinkybėms, formai ir 
procedūroms.

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į pagal 
Reglamento [.../EB] 4 straipsnio 3 dalies b 
punktą parengtą Institucijos nuomonę, gali 
priimti tinkamas technines įgyvendinimo 
priemones, siekdama suderinti 1, 2 ir 3 
dalyse nurodytas priemones, įskaitant 
priemones, apibrėžiančias reikalavimus, 
taikomus pranešimo aplinkybėms, formai ir 
procedūroms. Techninės įgyvendinimo 
priemonės netrukdo valstybėms narėms 
nustatyti papildomų reikalavimų siekiant 
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1 ir 2 dalyse numatytų tikslų. 

Or. en

Pagrindimas

Atskirais atvejais valstybės narės turėtų turėti galimybę taikyti aukštesnius standartus negu 
suderinti pagrindiniai reikalavimai, siekiant 1 ir 2 dalyse numatytų tikslų.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto aa papunktis (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
17 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 17 straipsnio 3 pastraipa keičiama 
taip:

Jei tokių standartų ir (arba) 
specifikacijų nėra, valstybės narės 
skatina įgyvendinti Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos (ITU), 
Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT),
Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) arba Tarptautinės 
elektrotechnikos komisijos (IEC) 
priimtus tarptautinius standartus ar 
rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

CEPT nustato spektro naudojimo Europoje sąlygas ir į tai turėtų būti atsižvelgiama, ypač jei 
nėra Europos telekomunikacijų standartų instituto standarto.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 2 dalies 1a ir 1b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertindamos priemonių, kurias reikia 
taikyti, proporcingumą nacionalinės 
reguliavimo institucijos atsižvelgia į 
skirtingas atskirų sričių konkurencijos 
sąlygas atitinkamoje valstybėje narėje. 
Kai tam tikroje geografinėje teritorijoje 
konkurencija egzistuoja, nacionalinės 
reguliavimo institucijos panaikina 
nereikalingus įpareigojimus, siekdamos 
užtikrinti, kad reguliavimo panaikinimas 
atitiktų rinkos poreikius. Taigi 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
atsižvelgia į būtinybę užtikrinti 
konkurenciją infrastruktūros srityje.  

Or. en

Pagrindimas

Ex-ante reguliavimas iš esmės turi būti apribotas tik ekonominėmis kliūtimis. Todėl, jei kai 
kuriuose regionuose atsirado veiksminga konkurencija, reguliavimas atitinkamai turi būti 
panaikintas.

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalies f punktas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„f) leistų naudotis bendra vieta ar kitaip 
bendrai naudotis įrenginiais, įskaitant 
kanalus, pastatus ar įėjimus į pastatus, 
antenas ar stiebus, šulinius ir gatvėje 
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esančias skirstymo spintas;“

Or. en

Pagrindimas

Bendro naudojimosi įrenginiais klausimas jau išspręstas Pagrindų direktyvos 12 straipsnyje.  
Todėl 12 straipsnio 1 dalies f punktas yra nereikalingas.

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 13 straipsnyje įrašoma ši dalis:

1a. Jei nacionalinė reguliavimo institucija 
reguliuoja prieigą prie naujos kartos 
prieigos tinklų, ji gali nustatyti, kad 
norintys turėti prieigą prisiimtų pagrįstą 
atsakomybės už riziką, kurią patiria 
investuojantis operatorius, dalį. Sutartyse 
dėl rizikos pasidalijimo gali būti 
numatytas išankstinis mokėjimas, skirtas 
padengti rizikos premiją tam tikram 
prieigos suteikimo kiekiui konkrečiuose 
regionuose arba gali būti sudarytos 
sutartys dėl ilgalaikio prieigos suteikimo, 
kuriose būtų nustatyti minimalūs kiekiai 
nurodytam laikotarpiui. 

Or. en

Pagrindimas

Reguliuojant naujos kartos tinklus gali būti atsižvelgiama į su sprendimais dėl investicijų 
susijusią riziką. Riziką galima padalyti prieigą suteikiant išankstinio mokėjimo arba sutarčių 
dėl ilgalaikio prieigos suteikimo, kuriose nustatyti minimalūs įsigijimo kiekiai, pagrindu. 
Trumpalaikėse sutartyse, kuriose nenumatyti minimalūs kiekiai, gali būti nustatyta priemoka, 
kuria padengiama investuotojo investicijų rizika, darant prielaidą, kad visą su investicijų 
rizika susijusią atsakomybę prisiima investuotojas. Sutartyse dėl ilgalaikio prieigos suteikimo 
gali būti numatytas laikotarpis, kuris būtinas, kad investicijų išlaidos naujose rinkose 
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atsipirktų.

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) būtų išsaugotas veiksmingas spektro 
naudojimas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies 5a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje naujų platformų ir paslaugų investicijas reikės nurašyti ilgiau negu dešimt metų 
arba, bet kuriuo atveju, ilgiau negu penkis metus. Nėra neįprasta, kad per pirmuosius porą 
metų veiklos patiriama didelių praradimų. Būtų neproporcinga nustatyti griežtą reikalavimą 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kad jos kas penkeri metai atliktų oficialų visų 
spektro licencijų patikrinimą.
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Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Valstybiø nariø institucijos uþtikrina, 
kad radijo daþniai bûtø naudojami kuo 
veiksmingiau pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindø direktyva) 9 
straipsnio 2 dalá. Jos taip pat užtikrina, kad 
konkurencija nebūtų iškraipyta po radijo 
dažnių naudojimo teisių perdavimo arba jų 
sukaupus. Dėl to valstybės narės gali imtis 
atitinkamų priemonių, tai yra jos gali 
susiaurinti arba panaikinti radijo dažnių 
naudojimo teises arba priversti jas 
parduoti.“
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 42

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

6b straipsnis nesuderinamas su subsidiarumo principu. Svarbu užtikrinti, kad taikant naujas 
centralizuotas procedūras ES lygmeniu nebūtų apribota valstybių narių kompetencija dažnių 
srityje.  Todėl šiame straipsnyje reikėtų nurodyti visą Europą apimančias paslaugas.
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Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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