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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pataisymai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo 
sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų sujungimo ir 
prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
leidimo
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0697),

– atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0427/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Ekonomikos reikalų komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Kultūros ir 
švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komiteto nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją sudaryti pasiūlymą iš naujo, jeigu ji ketina jį iš esmės pakeisti ar vietoj jo 
priimti kitą teksto redakciją;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) ES elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemos tikslas – sukurti tvarią 
elektroninių ryšių „ekosistemą“, kuri būtų 
grindžiama pasiūla ir paklausa:  pasiūla, 
kurią sukuria veiksmingai 
konkuruojančios produktų ir paslaugų 
rinkos, ir paklausa, kuri atsiranda vis 
spartesnio informacinės visuomenės 
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vystymosi dėka. 

Or. en

Pagrindimas

Tvari konkurencijos ir investicijų į telekomunikacijų sektorių aplinka priklauso nuo pasiūlos 
ir paklausos. Nors ekonominis reguliavimas dažniausiai nukreipiamas į pasiūlą, nereikia 
pamiršti ir paklausos.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Tikslas – augant konkurencijai 
rinkose laipsniškai sumažinti sektoriaus 
ex ante taisykles ir, galiausiai, pasiekti, 
kad elektronines ryšių priemones 
reglamentuotų tik konkurencijos teisė.
Taip pat gali būti, kad skirtingose rinkose 
ir skirtingose valstybėse narėse 
konkurencija vystysis skirtinais tempais. 
Siekiant užtikrinti, kad reglamentavimas 
būtų proporcingas ir pritaikytas 
skirtingoms konkurencijos sąlygoms, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų galėti panaikinti reguliavimo 
priemones tose rinkose ir (arba) 
geografiniuose regionuose, kur yra 
veiksminga infrastruktūros konkurencija, 
net jei jie nėra apibrėžti kaip atskiros 
rinkos. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos taip pat turėtų galėti 
reikalauti, kad būtų dalijamasi tinklo 
komponentais ir su jais susijusia 
infrastruktūra, taip siekiant palengvinti 
tinklų kūrimą, ypač skaidulinės optikos 
tinklų tiesimą.

Or. en
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Pagrindimas

Taip primenama, kad nors ex-ante reguliavimas yra laikinas, jį panaikinti reikia laipsniškai, 
jis taip pat gali būti nustatytas subnacionaliniu (regioniniu) lygiu.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) Kitos kartos tinklai turi didžiulių 
galimybių ir gali atnešti naudos visos 
Europos Sąjungos vartotojams.  Todėl 
labai svarbu, kad skatinant konkurenciją 
ir plečiant vartotojų pasirinkimo 
galimybes nebūtų sukurta kliūčių 
tvarioms investicijoms į šių naujų tinklų 
plėtrą.

Or. en

Pagrindimas

Naujos kartos tinklų uždavinys – skatinti investicijas tam, kad būtų, jei tik įmanoma, sukurta 
infrastruktūros konkurencija, kuri padidintų vartotojų gaunamą naudą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
16a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Šios direktyvos nuostatos dėl spektro 
valdymo turėtų atitikti tarptautinių ir 
regioninių organizacijų, veikiančių 
spektro valdymo srityje, pavyzdžiui, 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
(ITU) ir Europos pašto ir 
telekomunikacijų konferencijos (CEPT), 
veiklą, siekiant užtikrinti veiksmingą 
spektro naudojimo valdymą ir suderinimą 
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ir Bendrijoje, ir visame pasaulyje.

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad spektro valdymas būtų veiksmingas, jį reikia suderinti su bendresniais ITU ir CEPT 
nustatytais tarptautiniais reikalavimais. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Nors spektro valdymas paliekamas 
valstybių narių kompetencijai, tik 
koordinavimas ir, jei reikia, suderinimas 
Bendrijos lygiu gali užtikrinti, kad spektro 
vartotojai galėtų išnaudoti visas vidaus 
rinkos galimybes, o ES interesai pasaulyje 
būtų veiksmingai ginami.

Or. en

Pagrindimas

ES spektrui taikomos nuostatos, laikantis subsidiarumo principų, gali padėti pasiekti nemažos 
mąsto ekonomikos ir padidinti vertę (kaip GSM atveju).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
47a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) Jeigu Bendrijos elektroninių ryšių 
priemonių politikai įgyvendinti reikia 
priimti derinimo priemones, susijusias ne 
tik su techninio įgyvendinimo 
priemonėmis, Komisija turėtų pateikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
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teisėkūros pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Derinimo priemonės, susiję su reguliavimo sistemos papildymu naujomis svarbiomis 
nuostatomis, turėtų būti nagrinėjamos kartu su teisėkūros pasiūlymu. Komitologijos 
procedūros gali būti taikomos tik tada, kai tiesiogiai taikomos nustatytos sistemos taisyklės 
arba nustatomi papildomi neesminiai reikalavimai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmiausia Komisijai turėtų būti suteiktas 
įgaliojimas priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pagal Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje numatytu 
pranešimu, su derinimu, atliekamu spektro 
ir numeracijos srityse, taip pat tinklų ir 
paslaugų saugumo klausimais, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu, ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu. 
Taip pat turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti įgyvendinimo priemones, skirtas 
atnaujinti Leidimų direktyvos I ir II priedus 
pagal rinkos raidą ir technologinę pažangą 
ir suderinti elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų leidimų išdavimo taisykles, 
procedūras ir sąlygas. Kadangi šios 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos papildyti šias direktyvas įrašant 
naujas neesmines nuostatas, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tais 
atvejais, kai dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių neįmanoma laikytis šiai 
procedūrai įprastai taikomo laikotarpio, 

Pirmiausia Komisijai turėtų būti suteiktas 
įgaliojimas priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pagal Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje numatytu 
pranešimu, su derinimu, atliekamu spektro 
ir numeracijos srityse, taip pat tinklų ir 
paslaugų saugumo klausimais, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu, ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu. 
Taip pat turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti įgyvendinimo priemones, skirtas 
atnaujinti Leidimų direktyvos I ir II priedus 
pagal rinkos raidą ir technologinę pažangą 
ir suderinti elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų leidimų išdavimo taisykles, 
procedūras ir sąlygas. Kadangi šios 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos papildyti šias direktyvas įrašant 
naujas neesmines nuostatas, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. 
Atsižvelgiant į tai, kad reguliavimo 
procedūra su tikrinimu laikantis įprastai 
taikomo laikotarpio gali tam tikromis 
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Komisija turėtų galėti taikyti pirmiau 
minėto sprendimo 5a straipsnio 6 dalyje 
numatytą skubos procedūrą.

išimtinėmis aplinkybėmis sukliudyti laiku 
priimti įgyvendinimo priemones, Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų 
veikti operatyviai ir užtikrinti, kad šios 
priemonės būtų priimtos laiku.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neišvengiamų ir pagrįstų skubos priežasčių Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų veikti operatyvia ir užtikrinti, kad komitologijos priemonės būtų priimtos laiku.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2002/21/EB
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nustatoma elektroninių 
ryšių paslaugų, elektroninių ryšių tinklų, 
susijusių įrenginių ir susijusių paslaugų 
suderinta reguliavimo sistema bei tam tikri 
galinių įrenginių aspektai. Joje nustatomos 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
užduotys ir procedūros, kurios užtikrintų, 
kad reguliavimo sistema būtų suderintai 
taikoma visoje Bendrijoje.

1. Šioje direktyvoje nustatoma elektroninių 
ryšių paslaugų, elektroninių ryšių tinklų, 
susijusių įrenginių ir susijusių paslaugų 
suderinta reguliavimo sistema bei tam tikri 
galinių įrenginių aspektai, susiję su 
neįgalių galutinių vartotojų prieiga. Joje 
nustatomos nacionalinių reguliavimo 
institucijų užduotys ir procedūros, kurios 
užtikrintų, kad reguliavimo sistema būtų 
suderintai taikoma visoje Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad aptariami galinių įrenginių aspektai yra prieigos aspektai. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 2 dalies c punktas
Direktyva 2002/21/EB
2 straipsnio e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) susiję įrenginiai – su elektroninių ryšių 
tinklu ir (arba) elektroninių ryšių paslauga 
susiję įrenginiai, kurie leidžia ir (arba) 
padeda teikti paslaugas per tą tinklą ir 
(arba) paslaugą arba turi tokio potencialo ir 
į kuriuos įtrauktos numerių ar adresų 
transliavimo sistemos, sąlyginės prieigos 
sistemos ir elektroninių programų vadovai, 
taip pat fizinė infrastruktūra, kaip antai 
takai, stiebai, gatvėse esančios skirstymo 
spintos ir pastatai;

e) susiję įrenginiai – su elektroninių ryšių 
tinklu ir (arba) elektroninių ryšių paslauga 
susiję įrenginiai, kurie leidžia ir (arba) 
padeda teikti paslaugas per tą tinklą ir 
(arba) paslaugą arba turi tokio potencialo ir 
į kuriuos įtrauktos numerių ar adresų 
transliavimo sistemos, sąlyginės prieigos 
sistemos ir elektroninių programų vadovai, 
taip pat fizinė infrastruktūra, kaip antai 
įėjimai į pastatus, instaliacijos, aukštos 
atraminės struktūros, stiebai, antenos, 
takai, šuliniai, gatvėse esančios skirstymo 
spintos;

Or. en

Pagrindimas

Geriau pateikti tokį patį fizinės infrastruktūros elementų sąrašą, kaip Pagrindų direktyvos 12 
straipsnyje ir Prieigos direktyvos 12 straipsnyje (išskyrus „instaliaciją“, kuri yra ne tinklui 
priklausančios infrastruktūros, bet paties tinklo dalis).  Sąvoka „aukštos“ taip pat įtraukiama, 
nurodant visas aukštai esančiais vietas, kurias atitinkami subjektai naudoja montuoti 
stiebams, antenoms, pavyzdžiui, bokštus (pavyzdžiui, Eifelio bokštas Paryžiuje), vandens 
bokštus ir kt.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 4 dalies a punktas
Direktyva 2002/21/EB
4 straipsnio 1 dalies pirma 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, 

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, 
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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.

apeliacinį skundą dėl to sprendimo. Ši 
institucija, kuri gali būti teismas, turi turėti 
atitinkamas kvalifikacijas, kad galėtų 
veiksmingai vykdyti savo funkcijas. 
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
tinkamai atsižvelgiama į bylos esmę, 
veiktų veiksmingas apeliacijų 
mechanizmas ir kad apeliacinės 
institucijos vykdomos procedūros nebūtų 
pernelyg ilgos.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindiniai apeliacijų mechanizmo aspektai yra veiksmingumas ir pagrįsta trukmė. 
Apeliacinės institucijos turėtų ne tik turėti vidinės kompetencijos, bet ir gebėti ja naudotis.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 6 dalis
Direktyva 2002/21/EB
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus atvejus, kai taikoma 7 straipsnio 
10 dalis, 20 ar 21 straipsnis, ir atvejus, kai 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse numatyta kitaip, valstybės 
narės užtikrina, kad tais atvejais, kai 
nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 
šią direktyvą ar specifines direktyvas 
ketina taikyti priemones, darančias didelį 
poveikį atitinkamai rinkai, arba kai jos 
ketina numatyti apribojimus pagal 9 
straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį, 
suinteresuotoms šalims jos suteiktų 
galimybę per pagrįstai nustatytą laiką 
pateikti pastabas dėl planuojamos 
priemonės.

Išskyrus atvejus, kai taikoma 7 straipsnio 
10 dalis, 20 ar 21 straipsnis, ir atvejus, kai 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse numatyta kitaip, valstybės 
narės užtikrina, kad tais atvejais, kai 
nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 
šią direktyvą ar specifines direktyvas 
ketina taikyti priemones arba kai jos ketina 
numatyti apribojimus pagal 9 straipsnio 3 
dalį ir 9 straipsnio 4 dalį, darančius didelį 
poveikį atitinkamai rinkai, 
suinteresuotoms šalims jos suteiktų 
galimybę per pagrįstai nustatytą laiką 
pateikti pastabas dėl planuojamos 
priemonės.

Or. en
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Pagrindimas

Patikslinta sintaksė.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 6 dalis
Direktyva 2002/21/EB
7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

taikant 16 straipsnį kartu su Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 5 ir 9–13 
straipsniais ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį nustatyti, iš dalies pakeisti arba 
panaikinti operatoriaus įpareigojimą,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vietoj veto teisinio gynimo priemonėms nustatomas -7a (naujame) straipsnyje apibrėžtas 
mechanizmas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 6 dalis
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 

Išbraukta.
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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

Vietoj veto teisinio gynimo priemonėms nustatomas -7a (naujame) straipsnyje apibrėžtas 
mechanizmas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 6 dalis
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
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Pagrindimas

Vietoj veto teisinio gynimo priemonėms nustatomas -7a (naujame) straipsnyje apibrėžtas 
mechanizmas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 6 dalis
Direktyva 2002/21/EB
7 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Nacionalinė reguliavimo institucija 
Komisijai pateikia visas galutines 
priemones, kurioms taikomos 7 straipsnio 
3 dalies a ir b punktuose nurodytos 
sąlygos.

'9. Nacionalinė reguliavimo institucija 
Komisijai pateikia visas galutines 
priemones, kurioms taikomos 7 straipsnio 
3 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Vietoj veto teisinio gynimo priemonėms nustatomas -7 a (naujame) straipsnyje apibrėžtas 
mechanizmas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 6a dalis (nauja)
Direktyva 2002/21/EB
7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Įterpiamas šis -7a straipsnis:
„-7a straipsnis
Nuoseklaus teisinio gynimo priemonių 
taikymo tvarka
1. Jeigu nacionalinė reguliavimo 
institucija ketina taikant 16 straipsnį 
kartu su Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyva) 5 ir 9–13 straipsniais ir 
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Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų 
paslaugų direktyva) 17 straipsnį nustatyti, 
iš dalies pakeisti arba panaikinti 
operatoriaus įpareigojimą, Komisija ir 
kitų valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali per vieną 
mėnesį nuo pranešimo apie planuojamą 
priemonę pateikti pastabas atitinkamai 
nacionalinei reguliavimo institucijai.
2. Jeigu planuojama priemonė yra 
susijusi su įpareigojimo, išskyrus 
Direktyvos 200/19/EB (Prieigos direktyva) 
13a ir 13b straipsniuose nustatytus 
įpareigojimus, nustatymu, pakeitimu iš 
dalies arba panaikinimu Komisija per tą 
patį laikotarpį gali pranešti atitinkamai 
nacionalinei reguliavimo institucijai ir 
Europos telekomunikacijų reguliavimo 
institucijų koordinatoriui (BERT) 
priežastis, kodėl ji mano, kad planuojama 
priemone sukuriamos kliūtys bendrojoje 
rinkoje ir kodėl ji turi rimtų abejonių dėl 
to, ar ji yra suderinama su Bendrijos teise. 
Tokiu atveju planuojamos priemonės 
negalima priimti dar du mėnesius nuo 
Komisijos pranešimo.
Jeigu tokio pranešimo nėra, atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
priimti planuojamą priemonę, atidžiai 
atsižvelgdama į visas Komisijos arba kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
pateiktas pastabas.
3. per 2 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
laikotarpį Komisija, BERT ir atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, atsižvelgiant į 8 straipsnyje 
nustatytą tikslą, kartu atsižvelgdamos į 
rinkos dalyvių nuomonę ir poreikį 
užtikrinti nuoseklios reguliavimo 
praktikos plėtrą.
Per tą dviejų mėnesių laikotarpį BERT 
paprastosios daugumos sprendimu priima 
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pagrįstą nuomonę, kurioje patvirtinamas 
planuojamos priemonės tinkamumas ir 
veiksmingumas arba nurodoma, kad 
planuojama priemonė turėtų būti iš dalies 
pakeista bei pateikiami konkretūs 
pasiūlymai kaip. Ši nuomonė skelbiama 
viešai.
Jei BERT priima pagrįstą nuomonę, 
kurioje nurodoma, kad planuojama 
priemonė turėtų būti iš dalies pakeista, 
Komisija, atidžiai atsižvelgdama į šią 
nuomonę, gali priimti pagrįstą sprendimą, 
kuriame būtų reikalaujama, kad 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija iš dalies pakeistų planuojamą 
priemonę, ir būtų pateikti pasiūlymai 
kaip.
Jei BERT priima pagrįstą nuomonę, 
kurioje patvirtinamas planuojamos 
priemonės tinkamumas ir veiksmingumas, 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija gali priimti planuojamą 
priemonę, atidžiai atsižvelgdama į visas 
Komisijos ir BERT rekomendacijas.
4. Jeigu planuojama priemonė yra 
susijusi su Direktyvos 200/19/EB 
(Prieigos direktyva) 13a ir 13b 
straipsniuose nurodyto įpareigojimo, 
nustatymu, pakeitimu iš dalies arba 
panaikinimu, planuojama priemonė 
negali būti priimta dar du mėnesius nuo 7 
straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos.
Per šį dviejų mėnesių laikotarpį Komisija, 
BERT ir atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija glaudžiai 
bendradarbiauja siekdamos nustatyti 
tinkamiausią ir veiksmingiausią 
priemonę, atsižvelgiant į 8 straipsnyje 
nustatytą tikslą, kartu atsižvelgdamos į 
rinkos dalyvių nuomonę ir poreikį 
užtikrinti nuoseklios reguliavimo 
praktikos plėtrą.
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Per tą dviejų mėnesių laikotarpį BERT 
paprastos daugumos sprendimu paskelbia 
pagrįstą nuomonę, kurioje patvirtinamas 
planuojamos priemonės tinkamumas ir 
veiksmingumas arba nurodoma, kad 
planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma. Ši nuomonė skelbiama viešai.
Tik tada, jei Komisija ir BERT patvirtina 
planuojamos priemonės tinkamumą ir 
veiksmingumą, atitinkama nacionalinė 
reguliavimo institucija gali priimti 
planuojamą priemonę, atidžiai 
atsižvelgdama į visas Komisijos ir BERT 
rekomendacijas.
5. Per tris mėnesius po to, kai pagal 3 dalį 
Komisija priima pagrįstą sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad nacionalinė 
reguliavimo institucija iš dalies pakeistų 
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 7 straipsnio 
nuostatas vėl pateikia Komisijai 
informaciją apie iš dalies pakeistą 
planuojamą priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Vietoj Komisijos veto teisinio gynimo priemonėms, siūloma nauja „bendro reguliavimo“ 
procedūra, pagal kurią Komisija, BERT ir nacionalinė reguliavimo institucija glaudžiai 
bendradarbiauja. Siūlomos procedūros tikslas – atliekant porinį tikrinimą surasti sprendimą, 
o ne iš viršaus nustatyti veto sankciją. Komisija ir BERT (daugumos balsų sprendimu) turės 
susitarti dėl būtinybės iš dalies keisti nacionalinės reguliavimo institucijos pasiūlytą 
priemonę, kad Komisija galėtų tuo klausimu priimti sprendimą. Kitu atveju nacionalinė 
reguliavimo institucija atidžiai atsižvelgia į Komisijos ir BERT pastabas.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 7 dalis
Direktyva 2002/21/EB
7a straipsnio 2 dalis

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.

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. 
Būtina konsultuotis su BERT.

Or. en

Pagrindimas

Su BERT reikėtų konsultuotis dėl visų su 7 straipsniu susijusių įgyvendinimo priemonių. 
Skubos tvarka nepateisinama.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 8 dalies a punktas
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus tuos atvejus, kai su radijo dažniais 
susijusiame 9 straipsnyje nurodyta kitaip, 
valstybės narės atidžiai atsižvelgia į tai, jog 
yra pageidautina, kad jų reguliavimas 
technologiniu požiūriu būtų neutralus, ir 
užtikrina, kad vykdydamos šioje 
direktyvoje ir specifinėse direktyvose 
nurodytas užduotis, ypač tas, kuriomis 
siekiama užtikrinti veiksmingą 
konkurenciją, to paties principo laikytųsi 
nacionalinės reguliavimo institucijos.

Išskyrus tuos atvejus, kai su radijo dažniais 
susijusiame 9 straipsnyje nurodyta kitaip 
arba tam, kad būtų įvykdyti antroje-
ketvirtoje pastraipose nurodyti tikslai, 
nustatomi kitokie reikalavimai, valstybės 
narės atidžiai atsižvelgia į tai, jog yra 
pageidautina, kad jų reguliavimas 
technologiniu požiūriu būtų neutralus, ir 
užtikrina, kad vykdydamos šioje 
direktyvoje ir specifinėse direktyvose 
nurodytas užduotis, ypač tas, kuriomis 
siekiama užtikrinti veiksmingą 
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konkurenciją, to paties principo laikytųsi 
nacionalinės reguliavimo institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Technologijų neutralumas yra reikalingas kaip principas tam, kad nebūtų žlugdomos būsimos 
technologijų naujovės, tačiau jo taikymas turi būti ribojamas, jei jis tiesiogiai prieštarautų 
pagrindiniams reguliavimo tikslams.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 8 dalis ba punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:
„c) skatindamos veiksmingas investicijas 
į infrastruktūrą taip, kad būtų 
skatinamas veiksmingumas ir tvari 
konkurencija, ir skatindamos naujoves; 
ir”

Or. en

Pagrindimas

Tvarios konkurencijos skatinimas garantuoja, kad vartotojai ilgainiui pajus teigiamą poveikį.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 8 dalies bb punktas (naujas)
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 3 dalies c punktas išbraukiamas.
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Or. en

Pagrindimas

Punktas perkeltas į naują 8 straipsnio 4a dalį.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 8a dalis (nauja)
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 8 straipsnis papildomas šia 4a dalimi:
‘4a. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
siekdamos 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų 
politikos tikslų vadovaujasi objektyvumo, 
skaidrumo, nediskriminavimo ir 
proporcingo reguliavimo principais, inter 
alia:
a) užtikrindamos, kad panašiomis 
aplinkybėmis nebūtų diskriminuojamos 
elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas 
teikiančios įmonės;
b) deramai atsižvelgdamos į valstybėse 
narėse ir skirtinguose valstybių narių 
geografiniuose regionuose susiklosčiusias 
konkurencijos ir vartotojų sąlygas;
c) nustatydamos ex-ante reguliavimo 
prievoles tik tada, kai nėra veikiančios 
konkurencijos ir, kai tik ji susikuria, tas 
prievoles nedelsiant palengvindamos arba 
panaikindamos;
d) skatindamos reguliavimo 
nuspėjamumą ir taip sukurdamos akstiną 
siekti vartotojams naudingų naujovių, 
investuoti į infrastruktūrą.

Or. en
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Pagrindimas

Straipsnio pavadinime nurodyti reguliavimo principai nebuvo išdėstyti. Šią spragą svarbu 
užpildyti, nes šie principai yra pirmas žingsnis didesnio reguliavimo sistemos taikymo 
nuoseklumo link.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 8b dalis (nauja)
Direktyva 2002/21/EB
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Įterpiamas šis 8a straipsnis:
„8a straipsnis
Radijo spektro politikos koordinavimas 
Bendrijoje
1. Valstybės narės rengdamos strateginius 
planus ir derindamos radijo dažnių 
naudojimą Bendrijoje bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija.
2. Valstybės narės užtikrina politikos 
principų koordinavimą ir, jei reikia, 
derina radijo spektro prieinamumo ir 
veiksmingo naudojimo sąlygas, kurios yra 
reikalingos vidaus rinkai sukurti ir veikti.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie radijo dažnių 
paskirstymą, praeinamumą ir naudojimą 
Bendrijoje būtų derinama ir teikiama 
laiku.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
Bendrijos interesai būtų derinami su 
tarptautinėmis organizacijomis, jeigu 
radijo spektro naudojimas veikia 
Bendrijos politiką.
5. Siekiant padėti įvykdyti 1-4 dalyse 
nurodytus tikslus, įsteigiamas Radijo 
spektro politikos komitetas (RSPK).
RSPK teikia rekomendacijas Europos 
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Parlamentui, Tarybai ir Komisijai radijo 
spektro politikos klausimais. 
RSPK sudaro po vieną kiekvienos 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
atsakingos už radijo spektro politiką 
atitinkamoje valstybėje narėje, aukšto 
rango atstovą. Komisija yra balso teisės 
neturintis narys.
6. Europos Parlamento, Tarybos, 
Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
RSPK priima nuomones paprasta balsų 
dauguma. Kiekviena valstybė narė turi po 
vieną balsą, Komisija balsuoti negali.
7. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į RSPK 
nuomonę, kas trejus metus nustato 
bendrus politikos tikslus ir išleidžia 
neprivalomas gaires dėl Bendrijos spektro 
politikos plėtros.
8. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į RSPK 
nuomonę, gali siūlyti teisėkūros 
priemones, kuriomis būtų galima siekti 
bendrų 7 dalyje nurodytų politikos tikslų.
9. Jeigu reikia užtikrinti veiksmingą 
Bendrijos interesų derinimą tarptautinėse 
organizacijose, Komisija, suderinusi su 
RSPK, gali Europos Parlamentui ir 
Tarybai siūlyti suteikti derybų įgaliojimą.
10. RSPK teikia metinę veiklos ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės rengdamos strateginius planus ir derindamos radijo 
dažnių naudojimą Bendrijoje bendradarbiautų tarpusavyje ir su Komisija, reikalinga 
veiksminga politika. Tik geriau suderinus politikos principus, bus galima pasiekti spektro 
valdymo ES pažangos. Tam taip pat reikia, kad būtų geriau koordinuojamas ES valstybių 
narių dalyvavimas tarptautiniuose forumuose. Siūloma iš Radijo spektro komiteto ir Radijo 
spektro politikos grupės sudaryti naują komitetą, RSPK, kuris padėtų formuoti nuoseklią ES 
spektro politiką.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 9 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) užtikrinti, kad būtų kuo veiksmingiau 
naudojami, taip pat kuo geriau padalyti 
radijo dažniai, arba

Or. en

Pagrindimas

Spektras turėtų būti dalijamas nepaisant leidimo pobūdžio.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 9 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies pirma 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, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamos ryšio 
paslaugos, kaip nurodyta nacionalinėse 
dažnių paskirstymo lentelėse ir ITU radijo 
reglamentuose. Tačiau valstybės narės gali 
numatyti teikiamų elektroninių ryšių
paslaugų rūšių proporcingus ir 
nediskriminuojančius apribojimus.

Or. en
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Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apribotas pagal ITU radijo reglamentuose, kuriuose 
nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos skirtingose juostose, numatytas 
galimybes.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 9 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies antra 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, 
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 elektroninio ryšio paslauga būtų 
teikiama specifinėje juostoje, grindžiami 
tuo, jog reikia užtikrinti, kad pagal 
Bendrijos teisę būtų pasiektas 
nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžtas
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.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kaip bendrojo intereso tikslas turėtų būti aiškinamas, turėtų būti leidžiama subsidiariai 
nuspręsti kiekvienai valstybei narei.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 9 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies trečia 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 elektroninio ryšio
paslaugas specifinėje juostoje, gali būti 
numatytas tik tuomet, jei jį galima pagrįsti 
poreikiu teikti gyvybės apsaugos 
paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Sistema taikoma tik elektroninio ryšio paslaugoms, bet netaikoma jokioms kitoms paslaugoms 
(meteorologinėms, mokslinėms, karinėms ir pan.).

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
17 straipsnio 10 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris 
prasideda [2010 m. sausio 1 d.], valstybės 
narės užtikrina, kad teisių naudoti radijo 
dažnius turėtojai, kuriems šios teisės buvo 
suteiktos prieš nurodytą datą, 
kompetentingoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gali teikti 
pakartotinio jų teisėms taikomų apribojimų 
įvertinimo paraiškas pagal 9 straipsnio 3 ir 
4 dalis

1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris 
prasideda [perkėlimo į nacionalinę teisę 
data.], valstybės narės gali užtikrinti, kad 
teisių naudoti radijo dažnius turėtojai, 
kuriems šios teisės buvo suteiktos prieš 
nurodytą datą ne trumpesniam kaip 
penkerių metų laikotarpiui, 
kompetentingoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gali teikti 
pakartotinio jų teisėms taikomų apribojimų 
įvertinimo paraiškas pagal 9 straipsnio 3 ir 
4 dalis
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Or. en

Pagrindimas

Teisių, kurių galiojimas baigiasi prieš pasibaigiant penkerių metų pereinamajam laikotarpiui, 
pakartotinai vertinti nebūtina.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 10 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, jis gali 
teikti pakartotinio tik tos radijo dažnių
dalies, kuri būtina tokiam tikslui pasiekti, 
įvertinimo paraišką. Tai radijo dažnių 
daliai, kuri nebūtina šiam tikslui pasiekti
pritaikius 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, taikoma 
naujo paskyrimo procedūra pagal Leidimų 
direktyvos 7 straipsnio 2 dalį.

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, 
įskaitant transliavimo paslaugų teikimą,
teisė naudoti radijo dažnių dalį, kuri būtina 
tokiam tikslui pasiekti, galioja nepakitusi 
iki termino pabaigos. Tai radijo dažnių 
daliai, kuri nebūtina šiam tikslui pasiekti
taikoma naujo paskyrimo procedūra pagal 
pagal šios direktyvos 9 straipsnio 3 ir 4
dalis ir Direktyvos 2002/20/EC (Leidimų 
direktyvos) 7 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Transliavimo operatoriai, perėję prie skaitmeninio režimo, turėtų galėti toliau teikti 
transliavimo paslaugas ir net jas toliau plėtoti (t. y. kurti HDTV). Skaitmeninių dividendų 
dalis, kuri nebus naudojama transliavimo tikslams, pagal naujas taisykles turėtų būti 
perskirstyta kitiems tikslams.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 10 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

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 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse, jeigu 
toks perdavimas arba nuoma atitinka 
nacionalines procedūras ir nepakeičia to 
radijo dažnio bangomis teikiamų 
paslaugų.

Or. en

Pagrindimas

Paklausumas neturėtų sukelti paslaugų įvairovės pusiausvyros sutrikimų ar spekuliacijų. 
Nacionalinės procedūros taip pat neturėtų būti ignoruojamos, nes spektro valdymas ir toliau 
priklauso nacionalinei kompetencijai.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 10 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius, taip pat apie įvykusį 
perdavimą būtų pranešta kompetentingai
institucijai, atsakingai už spektro 
paskyrimą, ir kad apie tokį ketinimą būtų 
paskelbta viešai. Jeigu radijo dažnio 
naudojimas buvo suderintas taikant 9c 
straipsnį arba kitas Bendrijos priemones, 
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atitikti suderintą naudojimą. toks perdavimas turi atitikti suderintą 
naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos taip pat turėtų būti informuojamos apie įvykusį perdavimą.  
Vietoj sprendimo dėl radijo spektro įrašomas 9c straipsnis, kuriame nuosekliai išdėstytos 
visos derinimo priemonės spektro srityje.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 10 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) suderinti taisykles dėl radijo dažnių 
prieinamumo ir veiksmingo naudojimo I 
priede nustatyta tvarka;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir darnumo svarbu, kad visos derinimo priemonės spektro valdymo 
srityje būtų sugrupuotos, o ne išskirstytos pagal tu teisės aktus (Pagrindų direktyvą ir Radijo 
spektro direktyvą). 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 10 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-aa) užtikrinti, kad informacija apie 
radijo dažnių paskirstymą, prieinamumą 
ir naudojimą būtų suderinta ir teikiama 
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laiku;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir darnumo svarbu, kad visos derinimo priemonės spektro valdymo 
srityje būtų sugrupuotos, o ne išskirstytos pagal tu teisės aktus (Pagrindų direktyvą ir Radijo 
spektro direktyvą).

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 10 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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; 

Or. en

Pagrindimas

Suderinimo procedūros turi apimti faktinį juostų nustatymą, ne tik tam tikslui vykdomas 
procedūras. 

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 10 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

Išbraukta.
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siekiama užtikrinti kultūrinės ir kalbų 
įvairovės bei žiniasklaidos pliuralizmo 
skatinimą.

Or. en

Justification

Visi horizontalūs sprendimai dėl papildomų išimčių iš šių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principų turėtų būti priimami iš dalies keičiant teisės aktus.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 10 dalis
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Įgyvendinti šios 
dalies (-a) – (c) punktų nuostatas 
Komisijai gali padėti RSPK;

Or. en

Pagrindimas

RSPK turėtų būti kompetentingas komitetas, kuris teiktų Komisijai rekomendacijas spektro 
suderinimo klausimais. Skubos tvarka nėra pagrįsta šio pobūdžio priemonėms priimti.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 11 dalies b punktas
Direktyva 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
intervalams. Taikant įgyvendinimo 
priemones Institucijai gali būti suteikta 
specifinė atsakomybė.

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. Taikant 
įgyvendinimo priemones Institucijai gali 
būti suteikta specifinė atsakomybė.

Or. en

Pagrindimas

Tarifų nustatymo principai turėtų būti pasirenkami subsidiariai.  

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 11 dalies b punktas
Direktyva 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios 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.

Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Skubos tvarka nėra pagrįsta šio pobūdžio priemonėms priimti.
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 13 dalis
Direktyva 2002/21/EB
12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninių ryšių tinklų teikėjų bendra 
vieta ir bendras įrenginių naudojimas

Elektroninių ryšių tinklų teikėjų bendra 
vieta ir bendras tinklo komponentų ir su 
jais susijusių įrenginių naudojimas

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „įrenginys“ nėra apibrėžta, apibrėžta tik sąvoka „susijęs įrenginys“. Dalijimasis 
susijusiais įrenginiais yra taip pat svarbus klausimas, padedantis plėsti antžeminius tinklus 
mažesnio gyventojų tankumo vietovėse. Siekiant paskatinti skaidulinių tinklų plėtrą, būtina 
leisti nustatyti, kad būtų dalijamasi „tamsiosiomis“ linijomis, taip pat ir susijusiais 
įrenginiais, pavyzdžiui, esamais kanalais arba naujais kanalais, kurie bus nutiesti.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 13 dalis
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 nustato, kad tokie įrenginiai ar 
nuosavybė, kaip antai įėjimai į pastatus, 
instaliacijos, stiebai, aukštos atraminės 
struktūros, antenos, takai, šuliniai ir 
gatvėje esančios skirstymo spintos, būtų 
naudojami bendrai.
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Or. en

Pagrindimas

Vieta, kuria būtina dalytis, gali būti nustatyta instaliacijai pastato išorėje ir viduje. Į susijusių 
įrenginių, kuriais dalytis gali būti nustatyta, turėtų būti įtrauktos „aukštos vietos“ 
(pavyzdžiui, Eifelio bokštas arba vandens bokštai).

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 13 dalis
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, 
nediskriminuojančios ir proporcingos.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 14 dalis
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus ar 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas praneštų nacionalinėms
reguliavimo institucijoms apie bet kokius 
saugumo ar vientisumo pažeidimus, kurie 
turėjo didelės įtakos tinklų veikimui arba 
paslaugų teikimui. 

3. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios viešuosius ryšių tinklus ar 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas praneštų kompetentingoms
reguliavimo institucijoms apie bet kokius 
saugumo ar vientisumo pažeidimus, kurie 
turėjo didelės įtakos tinklų veikimui arba 
paslaugų teikimui. 

Or. en
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Pagrindimas

Dažniausiai už tinklų saugumą atsakinga ne telekomunikacijų reguliavimo institucija.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 14 dalis
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus atitinkama nacionalinė
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas ir Instituciją. Jeigu 
informacijos apie pažeidimą atskleidimas 
atitinka visuomenės interesą, nacionalinė
reguliavimo institucija gali informuoti 
visuomenę.

Prireikus atitinkama kompetentinga
reguliavimo institucija informuoja kitų 
valstybių narių kompetentingas
reguliavimo institucijas ir Komisiją. Jeigu 
informacijos apie pažeidimą atskleidimas 
atitinka visuomenės interesą, 
kompetentinga reguliavimo institucija gali 
informuoti visuomenę.

Or. en

Pagrindimas

Dažniausiai už tinklų saugumą atsakinga ne telekomunikacijų reguliavimo institucija. Turėtų 
būti informuojama Komisija, o ne BERT.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 14 dalis
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Kas tris mėnesius teikti ataskaitas yra pernelyg dažnai.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 14 dalis
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 4 dalies pirma 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 gali skatinti geriausios 
praktikos platinimą ir keitimąsi geriausia 
praktika tarp įmonių ir kompetentingų 
nacionalinių institucijų ir priimti tinkamas 
technines įgyvendinimo priemones, 
siekdama suderinti 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytas priemones, įskaitant priemones, 
apibrėžiančias reikalavimus, taikomus 
pranešimo aplinkybėms, formai ir 
procedūroms

Or. en

Pagrindimas

Komisija gali atlikti teigiamą vaidmenį koordinuodama ir skatindama geriausios praktikos 
plėtrą, nebūtinai nustatydama privalomas priemones.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 15 dalies b punktas
Direktyva 2002/21/EB
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalis išbraukiama. Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant konvergencijos būtų naudinga neišbraukti 3 dalies dėl įtakos poveikio.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai

1 straipsnio 16 dalies d punkto antra pastraipa
Direktyva 2002/21/EB
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
22 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

Sprendimas, kuriuo siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
22 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Skubos tvarka nėra pagrįsta šio pobūdžio priemonėms priimti.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 17 dalies b punktas
Direktyva 2002/21/EB
16 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per dvejus metus nuo ankstesnio 
pranešimo apie planuojamą priemonę, 
susijusią su ta rinka

a) per trejus metus nuo ankstesnio 
priemonės, susijusios su ta rinka, 
įsigaliojimo;

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomas 2 metų laikotarpis sprendimui persvarstyti yra pernelyg trumpas. Sprendimo 
galiojimo laikotarpis nuo įsigaliojimo valstybėje narėje (o ne nuo pranešimo dienos) turėtų 
būti treji metai.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 18 dalies a punktas
Direktyva 2002/21/EB
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalies antrame sakinyje žodžiai 
„laikydamasi 22 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos“ pakeičiami „imdamasi 
atitinkamų įgyvendinimo priemonių ir”

a) 1 dalies pirmame sakinyje žodžiai „22 
straipsnio 2 dalyje“ pakeičiami „22 
straipsnio 3 dalyje“; antrame sakinyje 
žodžiai „laikydamasi 22 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos“ pakeičiami „imdamasi 
atitinkamų įgyvendinimo priemonių ir”

Or. en

Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti palikta spręsti, ar Parlamentas turėtų turėti tikrinimo galias. 

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 18 dalies c punktas
Direktyva 2002/21/EB
17 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. 4 ir 6 dalyje nurodytos įgyvendinimo 
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 

'6a. 1, 4 ir 6 dalyje nurodytos 
įgyvendinimo priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
taikant 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
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procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės pagal 17 straipsnį turėtų būti priimtos vadovaujantis 
reguliavimo procedūra su tikrinimu. Skubos tvarka nėra pagrįsta šio pobūdžio priemonėms 
priimti.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 20 dalis
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 BERT 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. en

Pagrindimas

Rekomendacijos suteiktų galimybę Komisijai veikti toliau be Europos Parlamento tikrinimo. 
Be to, siekiant suteikti teisinio tikrumo, turėtų būti taikoma privaloma priemonė.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 20 dalis
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. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti būtino reguliavimo derinimo priemonių teisinio tikrumo, turėtų būti taikoma 
tik privaloma priemonė.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 20 dalis
Direktyva 2002/21/EB
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje minėtas sprendimas, kuriuo 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimamas taikant 22 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 

3. 1 dalyje minėtas sprendimas, kuriuo 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimamas taikant 22 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
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procedūrą.

Or. en

Pagrindimas
Skubos tvarka nėra pagrįsta šio pobūdžio priemonėms priimti.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 20 dalis
Direktyva 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą naujoms 
paslaugoms, taikymas;

a) nuoseklus reguliavimo metodų, įskaitant 
reguliavimo taikymą naujoms paslaugoms, 
taikymas ir subnacionalinių rinkų, kurias 
sukuria įvairios konkurencijos sąlygos, 
apibrėžimas;

Or. en

Pagrindimas

Kaip jau minėta, siekiama koncentruoti reguliavimą ten, kur jis yra reikalingas.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 20 dalis
Direktyva 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su vartotojais susiję klausimai, įskaitant
sąlygų neįgaliems galutiniams paslaugų 
gavėjams sudarymą naudotis elektroninių 
ryšių paslaugomis ir įranga

c) su vartotojais susiję klausimai, 
neįtraukti į Direktyvą 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyvą), ypač 
sąlygų neįgaliems galutiniams paslaugų 
gavėjams sudarymas naudotis elektroninių 
ryšių paslaugomis ir įranga;

Or. en
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Pagrindimas

Šis straipsnis turėtų reglamentuoti tik į Universaliųjų paslaugų direktyvą neįtrauktus 
klausimus.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 20 dalis
Direktyva 2002/21/EB
19 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reguliavimo apskaita. d) reguliavimo apskaita, įskaitant 
investicinės rizikos apskaičiavimą.

Or. en

Pagrindimas

Suderintas investicinės rizikos skaičiavimas yra būtinas tam, kad būtų išvengta reguliavimo 
iškraipymų, kai tarp valstybių narių nustatomos reguliuojamos prieigos sąlygos.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 24a dalis (nauja)
Direktyva 2002/21/EB
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a) 25 straipsnis papildomas tokia 2 
dalimi:
„2. Komisija, padedama BERT, stebi 
konkurencijos reguliuojamose rinkose 
lygį ir vertina, ar jose konkurencija 
pakankama ir ar tikslinga persvarstyti 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytą 
rekomendaciją.“

Or. en
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Pagrindimas

Būtina saugoti aktualų atitinkamų rinkų sąrašą pagal reguliariai atliekamus vertinamus ir 
tikslinti reguliavimą pagal faktinį rinkos konkurencijos lygį. 

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 24b dalis (nauja)
Direktyva 2002/21/EB
26 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24b) 26 straipsnis papildomas šia 8a 
įtrauka:
„- 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas 676/2002/EB dėl 
radijo spektro teisinio reguliavimo 
politikos pagrindų Europos bendrijoje.”

Or. en

Pagrindimas

Sprendimo dėl radijo spektro panaikinimas ir jo nuostatų įtraukimas į Pagrindų direktyvą, 
siekiant laikytis integruotos politikos principų ir nuosekliai traktuoti derinimo priemones.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 26 a dalis (nauja)
Direktyva 2002/21/EB
IIa priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Įterpiamas šis IIa priedas:
„IIa PRIEDAS
Darniojo spektro užtikrinimo tvarka
1. Siekiant plėtoti 9c straipsnio –a - -aa 
punktuose nurodytas CEPT kompetencijai 
priklausančias įgyvendinimo priemones, 
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pavyzdžiui, radijo dažnių paskirstymo 
derinimą ir informacijos teikimą, 
Komisija suteikia CEPT įgaliojimus, 
nurodydama, kokie uždaviniai turi būti 
įvykdyti ir nustatydama jų įvykdymo 
terminus.  Komisija laikosi 22 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos.
2. Remdamasi pagal 1 dalį atliktu darbu, 
Komisija sprendžia, kad CEPT 
rekomendacijomis turėtų būti 
vadovaujamasi Bendrijoje ir, jei taip, iki 
kokio terminas valstybės narės jas turėtų 
įgyvendinti. Sprendimai skelbiami 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 
Vykdydama šioje dalyje nurodytas 
funkcijas Komisija laikosi 22 straipsnio 3 
dalyje nurodytos tvarkos.
3. Nepažeisdamos 3 dalies nuostatų, jeigu 
Komisija arba kuri nors valstybė narė 
mano, kad darbas, atliktas pagal 2 dalyje 
nurodytus įgaliojimus, nėra vykdomas 
pakankamai operatyviai, atsižvelgiant į 
nustatytą grafiką, arba jeigu CEPT 
rekomendacijos nėra priimtinos, Komisija 
gali, laikydamasi 22 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos tvarkos, priimti priemones, 
kuriomis būtų pasiekti įgaliojimo tikslai.
4. Jei reikia, 3 ir 4 dalyse nurodytose 
priemonėse gali būti numatyta, kad 
valstybių narių pereinamuosius 
laikotarpius ir (arba) radijo spektro 
padalinimo tvarką turi patvirtinti 
Komisija, remdamasi pagrįstu atitinkamos 
valstybės narės prašymu ir atsižvelgdama į 
konkrečios valstybės narės padėtį, jeigu 
tokia išimtis nepagrįstai nesulėtintų 
įgyvendinimo ir nesukurtų nepagrįstų 
konkurencijos ir reguliavimo padėties 
skirtumų tarp valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Suderintoms spektro sąlygoms užtikrinti vadovaujamasi tokia pačia metodika, kaip nustatytoji 
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sprendime dėl radijo spektro.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
2 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2002/19/EB
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) „prieiga“ – priėjimo prie įrenginių ir 
(arba) paslaugų suteikimas kitai įmonei 
apibrėžtomis sąlygomis išskirtiniu ar 
neišskirtiniu pagrindu elektroninių ryšių 
paslaugoms, informacinės visuomenės 
paslaugoms arba transliacijų turinio 
paslaugoms teikti. Ji apima inter alia: 
prieigą prie tinklo elementų ir susijusių 
įrenginių, kurie gali sujungti įrangą 
fiksuoto ir nefiksuoto ryšio priemonėmis 
(pirmiausia – tai prieiga prie vietos linijos 
ir prie įrenginių ir paslaugų, kurie yra 
būtini paslaugoms vietos linija teikti); 
prieigą prie fizinės infrastruktūros, 
įskaitant pastatus, takus ir stiebus; prieigą 
prie atitinkamų programinės įrangos 
sistemų, įskaitant veiklos palaikymo 
sistemas; prieigą prie numerių transliavimo 
ar lygiavertes funkcijas atliekančių 
sistemų; prieigą prie fiksuotojo ir judriojo 
ryšio tinklų, visų pirma tarptinklinio ryšio; 
prieigą prie sąlyginės prieigos sistemų 
skaitmeninės televizijos paslaugoms teikti; 
prieigą prie virtualaus tinklo paslaugų.

a) „prieiga“ – priėjimo prie įrenginių ir 
(arba) paslaugų suteikimas kitai įmonei 
apibrėžtomis sąlygomis išskirtiniu ar 
neišskirtiniu pagrindu elektroninių ryšių 
paslaugoms teikti. Ji apima inter alia: 
prieigą prie tinklo elementų ir susijusių 
įrenginių, kurie gali sujungti įrangą 
fiksuoto ir nefiksuoto ryšio priemonėmis 
(pirmiausia – tai prieiga prie vietos linijos 
ir prie įrenginių ir paslaugų, kurie yra 
būtini paslaugoms vietos linija teikti); 
prieigą prie fizinės infrastruktūros, 
įskaitant pastatus, takus ir stiebus; prieigą 
prie atitinkamų programinės įrangos 
sistemų, įskaitant veiklos palaikymo 
sistemas; prieigą prie numerių transliavimo 
ar lygiavertes funkcijas atliekančių 
sistemų; prieigą prie fiksuotojo ir judriojo 
ryšio tinklų, visų pirma tarptinklinio ryšio; 
prieigą prie sąlyginės prieigos sistemų 
skaitmeninės televizijos paslaugoms teikti; 
prieigą prie virtualaus tinklo paslaugų.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus šiuos žodžius reguliavimas neapims turinio klausimų, kurie sutektų daug platesnį 
pagrindą teisiniams ginčams (jau įtrauktą į žiniasklaidos garso ir vaizdo paslaugų ir 
elektroninės komercijos direktyvas).
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
2 straipsnio 2a dalis (nauja)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:
„1. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
siekdamos Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 8 straipsnyje 
išdėstytų tikslų, skatina ir atitinkamais 
atvejais užtikrina pagal šios direktyvos 
nuostatas pakankamą prieigą ir 
sujungimą bei paslaugų sąveiką, 
vykdydamos savo pareigas taip, kad 
būtų skatinamas veiklos efektyvumas, 
subalansuota konkurencija bei 
infrastruktūros plėtra ir kuo didesnė 
nauda galutiniams paslaugų gavėjams.“

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš NRI tikslų turėtų būti skatinti infrastruktūros konkurenciją.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
2 straipsnio 3 dalies a punktas
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį nustatomi įpareigojimai ir 
sąlygos turi būti objektyvūs, skaidrūs, 
proporcingi ir nediskriminuojantys; jie turi 
būti įgyvendinami Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 6 ir 7 straipsniuose 
nustatyta tvarka.

2. Pagal 1 dalį nustatomi įpareigojimai ir 
sąlygos turi būti objektyvūs, skaidrūs, 
proporcingi ir nediskriminuojantys; jie turi 
būti įgyvendinami Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 6, 7 ir -7a 
straipsniuose nustatyta tvarka.
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Or. en

Pagrindimas

Įtraukiama alternatyva veto teisinio gynimo priemonėms.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
2 straipsnio 3 dalies aa punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 5 straipsnis papildomas šia 2a dalimi:
„2a) Nacionalinės reguliavimo 
institucijos, vertindamos priemonės, kurią 
numatoma nustatyti, proporcingumą, 
atsižvelgia į skirtingų valstybių narių 
skirtingas geografinių regionų 
konkurencijos ir vartotojų sąlygas.“

Or. en

Pagrindimas

Geografinis suskirstymas gali būti taikomas ne tik norint sušvelninti arba panaikinti 
reguliavimą, bet ir vertinant NRI siūlomų teisinio gynimo priemonių pusiausvyrą. Vertinant, 
ar galima apibrėžti subnacionalines rinkas, reikėtų atsižvelgti į skirtingas vartotojų sąlygas.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
 2 straipsnio 4 dalis
Direktyva 2002/19/EB
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgdama į rinkos raidą ir 
technologinę pažangą, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo priemones, kad iš 
dalies pakeistų I priedą. Priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms, iš 

2. Atsižvelgdama į rinkos raidą ir 
technologinę pažangą, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo priemones, kad iš 
dalies pakeistų I priedą. Priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms, iš 
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dalies pakeisti, priimamos laikantis 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 14 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.

dalies pakeisti, priimamos laikantis 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Skubos tvarka nėra pagrįsta šio pobūdžio priemonėms priimti.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
2 straipsnio 6 dalies aa punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Kai, atlikus rinkos analizę pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 16 straipsnį, nustatoma, kad 
operatorius turi didelę įtaką tam tikroje 
rinkoje, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atitinkamai skiria Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) -7a 
straipsnyje nustatyta tvarka šios 
direktyvos 9–13 straipsniuose nurodytus 
įpareigojimus.”

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiama alternatyva veto teisinio gynimo priemonėms.
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
 2  straipsnio 7 dalis
Direktyva 2002/19/EB
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali priimti reikalingus II 
priedo dalinius pakeitimus tam, kad 
pritaikytų šį priedą prie technologinės 
pažangos ir rinkos raidos. Priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms, iš dalies pakeisti, priimamos 
laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 14 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą. Institucija gali padėti 
Komisijai įgyvendinti šioje dalyje 
nurodytas nuostatas;

5. Komisija gali priimti reikalingus II 
priedo dalinius pakeitimus tam, kad 
pritaikytų šį priedą prie technologinės 
pažangos ir rinkos raidos. Priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms, iš dalies pakeisti, priimamos 
laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 
BERT gali padėti Komisijai įgyvendinti 
šioje dalyje nurodytas nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Skubos procedūra nėra pagrįsta šio pobūdžio priemonėms priimti.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
2 straipsnio 8 dalies ba punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:
„a) techninį ir ekonominį tikslingumą 
naudoti ar įrengti alternatyvias 
priemones atsižvelgiant į rinkos plėtrą 
bei naudą vartotojams ir konkretaus 
sujungimo bei prieigos pobūdį ir tipą, 
įskaitant kitų vartotojų prieigos galimybių 
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tikslingumą;”

Or. en

Pagrindimas

Infrastruktūros konkurencija, pagrindinis šio reguliavimo tikslas, taip pat turi būti vertinama 
pagal naudą vartotojams. Vertės grandyje turėtų būti skatina kuo didesnė konkurencija.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
Article 2 –- point 8 – point bb new
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:
„c) pradines priemonių savininko 
investicijas, turint galvoje techninį ir 
ekonominį dalijimosi šiomis investicijomis 
su kitais prieigos siekiančiais operatoriais
tikslingumą ir investicijų riziką, įskaitant 
tinkamą jos pasidalijimą su kitais 
operatoriais, kurie naudojasi prieiga prie 
šių priemonių;”

Or. en

Pagrindimas

Aiškiai nurodoma, kad reikia vertinti galimybę operatoriams dalytis investicijomis kuriant 
naują infrastruktūrą ir, jei tai neįmanoma, šia infrastruktūra besinaudojantiems subjektams 
dalytis investicijų rizika.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos –akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
2 straipsnio 8 dalies bc punktas (naujas)
Direktyva 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) 2 dalies d punktas pakeičiamas taip:
„d) ilgalaikės konkurencijos, ypač 
infrastruktūros konkurencijos, apsaugos 
poreikį;”

Or. en

Pagrindimas

Infrastruktūros konkurencija yra veiksminga ilgalaikės konkurencijos apsaugos priemonė.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
Article 2 – point 8a (new)
Direktyva 2002/19/EB
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„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) prieigos tipu, kai 
rinkos analizė rodo, kad veiksmingos 
konkurencijos nebuvimas reiškia, jog 
atitinkamas operatorius gali išlaikyti 
pernelyg dideles kainas ar taikyti kainų 
spaudimą, tuo darant žalą galutiniams 
paslaugų gavėjams. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos atsižvelgia į 
operatoriaus investicijas, tam tikrą 
pagrįstą panaudoto kapitalo grąžos 
normą ir investicijų riziką bei tai, ar 
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tinkamai visos šalys, kurios naudojasi 
prieiga arba sujungimu, dalijasi rizika.

Or. en

Pagrindimas

Aiškiai nurodoma, kad reikia vertinti galimybę operatoriams dalytis investicijomis kuriant 
naują infrastruktūrą ir, jei tai neįmanoma, šia infrastruktūra besinaudojantiems subjektams 
dalytis investicijų rizika.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
Article 2 – point 10 – point b
Direktyva 2002/19/EB
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Darant nuorodą į šią dalį, taikomos 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 
2, 4 ir 6 dalys bei Sprendimo 1999/468/EB 
7 straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 
straipsnio nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Skubos procedūra nėra pagrįsta Prieigos direktyvoje siūlomoms priemonėms priimti.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos, kurioje išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės netaiko reikalavimo 
suteikti individualias naudojimo teises 

1. Valstybės narės sudaro sąlygas naudoti 
radijo dažnius pagal bendrąjį leidimą. 



PR\720897LT.doc 53/64 PE398.542v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

norint naudoti radijo dažnius, tačiau 
įtraukia tokių radijo dažnių naudojimo 
sąlygas į bendrąjį leidimą, išskyrus tuos 
atvejus, kai individualios naudojimo teises 
galima suteikti tam, kad.

Valstybės narės gali suteikti individualias
naudojimo teises tam, kad:

Or. en

Pagrindimas

Nors bendrasis leidimas gali būti perspektyvus sprendimas ilgalaikėje perspektyvoje vystantis 
technologijai, asmeninės licencijos turėtų ir toliau būti išduodamos  - paskirstant spektrą tai 
ir toliau turėtų būti įprasta tvarka.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų įgyvendintas bendrojo intereso 
tikslas.

b) būtų įgyvendintas nacionaliniuose 
teisės aktuose, kurie atitinka Bendrijos 
teisę, apibrėžtas bendrojo intereso tikslas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kaip apibrėžiami šie bendrojo intereso tikslai.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„aa) būtų užtikrintas veiksmingas spektro 
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naudojimas; arba“

Or. en

Pagrindimas

Šio riboto ištekliaus optimizavimas taip pat turėtų būti vienas bendrų spektro paskirstymo 
principų. 

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies ab punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) būtų laikomasi apribojimo pagal 6a 
straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Radijo spektras turėtų būti paskirstomas laikantis apribojimų, nustatytų pagal 6a straipsnį 
priimtose derinimo priemonėse.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies antra 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 

Nepažeidžiant valstybių narių nustatytų 
specifinių kriterijų ir procedūrų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 



PR\720897LT.doc 55/64 PE398.542v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

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

naudojimo teises suteikiamos laikantis 
objektyvios, skaidrios, 
nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų
Išimtiniais atvejais procedūros gali 
nebūtų viešos, kai galima įrodyti, kad 
individualios radijo dažnių naudojimo 
teisės, suteikiamos radijo ir televizijos 
transliacijų turinio teikėjams, yra esminės 
norint laikytis tam tikro įpareigojimo, kurį 
iš anksto nustatė valstybė narė ir kuris yra 
reikalingas norint pagal Bendrijos teisę 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslą.

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 3 dalis
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Valstybės narės užtikrina, kad radijo 
dažniai būtų naudojami kuo veiksmingiau 
pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 8 ir 9 straipsnius. Valstybės 
narės taip pat užtikrina, kad konkurencija 
nebūtų iškraipyta po radijo dažnių 
naudojimo teisių perdavimo arba jų 
sukaupus Dėl to jos gali imtis atitinkamų 
priemonių, tai yra jos gali susiaurinti arba 
panaikinti radijo dažnių naudojimo teises 
arba priversti jas parduoti. 

Or. en



PE398.542v02-00 56/64 PR\720897LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Ne visos NRI turi kompetencijos spektro srityje. 8 straipsnis turi būti paminėtas, nes jame 
nustatyti sistemos politikos tikslai.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio (naujo) 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Bendrųjų leidimų išdavimas yra ilgalaikis tikslas. Šiame etape neturėtų būti svarstomos jokios 
derinimo priemonės. 

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio (naujo) 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Bendrųjų leidimų išdavimas yra ilgalaikis tikslas. Šiame etape neturėtų būti svarstomos jokios 
derinimo priemonės.
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio (naujo) 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES lygiu atrankos teisėms suteikti tvarkai turėtų būti teikiami konkretūs teisėkūros pasiūlymai, 
o ne taikoma komitologijos procedūra.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2002/20/EB
6a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2002/20/EB
6b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b Article Išbraukta.
Bendra išdavimo teisių atrankos tvarka
1. 6a straipsnio 1 dalies f punkte 
nurodytose techninėse įgyvendinimo 
priemonėse gali būti numatyta, kad 
Institucija galėtų teikti įmonių, kurioms 
suteiktos individualios radijo dažnių ir 
numerių naudojimo tesiės, atrankos 
pasiūlymus pagal Reglamento [...] 12 
straipsnį. 
Tokiais atvejais siekiant užtikrinti 
optimalų spektro ir numeracijos išteklių 
panaudojimą, priemonėse nurodomas 
laikotarpis, per kurį Institucija atliktų visą 
atranką, atrankos tvarka, taisyklės ir 
sąlygos, išsami informacija apie 
rinkliavas ir mokesčius, kuriuos turės 
sumokėti radijo dažnių ir (arba) numerių 
naudojimo teisių turėtojas. Atrankos 
tvarka yra vieša, skaidriam 
nediskriminuojanti ir objektyvi.

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

Or. en

Pagrindimas

ES lygiu atrankos teisėms suteikti tvarkai turėtų būti teikiami konkretūs teisėkūros pasiūlymai, 
o ne taikoma komitologijos procedūra.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
 3  straipsnio 7 dalis
Direktyva 2002/20/EB
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) 8 straipsnis išbraukiamas. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio paskirtis ir formuluotė yra tinkamos.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 8 dalies d punktas
Direktyva 2002/20/EB
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepaisant šio straipsnio 2, 3 ir 5 dalių 
nuostatų, jeigu atitinkama institucija turi 
įrodymų apie bendrojo leidimo bei 
naudojimo teisių sąlygų ir specifinių 6
straipsnio 2 dalyje nurodytų įpareigojimų 
pažeidimus, keliančius tiesioginį ir rimtą 
pavojų visuomenės saugai ir saugumui bei 
sveikatai arba sukuriančius dideles 
ekonomines ar eksploatacines problemas 

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

kitiems elektroninių ryšių tinklų ar 
paslaugų teikėjams arba kitiems radijo 
spektro naudotojams, ji gali imtis skubių 
laikinų priemonių padėčiai ištaisyti dar 
nepriėmusi galutinio sprendimo. Po to 
įmonei suteikiama pagrįsta galimybė 
pareikšti savo nuomonę ir pasiūlyti 
priemones padėčiai ištaisyti. Jei reikia, 
atitinkama institucija gali patvirtinti 
laikinąsias priemones, kurios galioja ne 
ilgiau kaip 3 mėnesius.

Or. en

Pagrindimas

Iškilus tokiai problemai tarpinėmis priemonėmis privalo būti saugomi visi spektro naudotojai.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 11 dalis
Direktyva 2002/20/EB
14a straipsnio (naujas) 4dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 
straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 
straipsnio nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Leidimų direktyvą priimtų komitologijos priemonių pobūdis nepateisina skubos tvarkos 
taikymo.
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AIŠKINAMOJI DALIS
1. SPEKTRO REFORMA 
Spektras, kaip ir kiti gamtiniai ištekliai (saulė, vanduo, oras) yra vieša gėrybė; vien tik rinkos 
mechanizmai, nors jie ir yra veiksminga priemonė optimaliai ekonominei vertei (privačiai ir 
viešajai) sukurti, negali patenkinti bendrojo intereso ir suteikti viešųjų gėrybių, kurios yra 
būtinos informacinei visuomenei sukurti. Todėl būtina derinti politikos ir rinkos priemones.  

1.1 Lankstumo (paslaugų ir technologijų neutralumo, paklausumo ir t. t.) ir derinimo 
tikslų įgyvendinimas
Geresnis koordinavimas ir didesnis lankstumas yra būtinas, jeigu norime veiksmingai
išnaudoti šį ribotą išteklių. Tačiau tarp lankstumo ir harmonizavimo lygio taip pat būtina 
sukurti tam tikrą pusiausvyrą, siekiant padidinti spektro pridėtinę vidaus rinkos vertę (t. y. 
konkrečioms paslaugoms ir technologijoms, pavyzdžiui, GSM, UMTS, MCA ir MSS, 
nustatyti konkrečias spektro juostas).

Absoliuti „suderinimo darbotvarkė“ (kai vadovaujamasi visapusiško valdymo ir kontrolės 
principais) nesuderinama su „idealiu“ neutralumo režimu (kai vadovaujamasi vien tik rinkos 
principais). Štai todėl geriau būtų sukurti mišrią spektro valdymo sistemą, kuri būtų pagrįsta 
darnia alternatyvų pusiausvyra (tam tikras harmonizavimo lygis ir tam tikras paslaugų 
neutralumas, standartizavimas ir technologijų neutralumas, spektro paskirstymo būdai). 

Realiau ir geriau būtų vykdyti laipsnišką, o ne revoliucinę spektro reformą:

 Siūlomų reformų prielaida – nesikišimas ir ITU radijo reglamentų laikymasis;

 Paslaugų ir technologijų neutralumo apimtis ir pobūdis turėtų atitikti ITU apibrėžtis;

 Technologijų neutralumo turėtų būti siekiama laikantis konkrečių taisyklių, kuriose 
apibrėžiamos suderinamumo prievolės ir nurodoma, kokiomis sąlygomis galima 
nustatyti standartus;

 Paslaugų neutralumas turėtų apimti tik elektroninio ryšio paslaugas, laikantis atitinkamų 
nacionalinių dažnių paskirstymo lentelių ir ITU reglamentų; 

 Spektro prekyba turėtų būti savanoriška ir atitikti atitinkamos juostos naudojimo 
paskirtį;

 Bendrieji leidimai turėtų būti taikomi kaip valdomas principas ir galėtų būti plėtojami 
pagal poreikį, net jei dauguma leidimų suteikiami dėl individualių naudojimo teisių; 

 Valstybės narės turėtų užtikrinti spektro efektyvumą, o neefektyvaus naudojimo atveju 
apriboti, atšaukti arba parduoti radijo dažnius; 

 Didesnė spektro apimtis turėtų būti paskirstoma kaip spektras, kuriam nereikalingos 
licencijos, nesikišant.

Stipresnis Komisijos koordinavimo vaidmuo 
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Spektrui valstybių sienos neegzistuoja. Kad valstybė narė spektrą naudotų veiksmingai, reikia 
glaudesnio ES koordinavimo ypač europinių paslaugų plėtros ir derybų dėl tarptautinių 
susitarimų atvejais.

Nors spektro valdymas paliekamas nacionalinei kompetencijai, tik ES principai užtikrina, kad 
ES interesai galės būti veiksmingai ginami pasaulyje. Kaip ir komercinės politikos atveju, 
Bendrijai turėtų būti suteiktos galios vesti tarptautines derybas, vadovaujantis aiškiais ES 
teisės aktų leidėjų suteiktais įgaliojimais.

1.3 Skaitmeniniai dividendai
Skaitmeninių dividendų klausimui spręsti reikalingas skubus politinis atsakas; mes negalime 
laukti, kol įsigalios reformos direktyvos. Pagrindinis principas paskirstant spektrą, kuris liko 
laisvas po perėjimo į skaitmeninį režimą, turėtų būti socialinės, kultūrinės ir ekonominės 
vertės siekis (geresnės viešosios paslaugos, sukurtas bevielis plačiajuostis tinklas tose vietose, 
kuriose šios paslaugos buvo nepakankamos, augimas ir darbo vietos, kt.), ne tik viešųjų 
pajamų didinimas.  Suderinti ES principai būtini, siekiant: 

 užtikrinti, kad valstybės narės atliktų sąnaudų ir naudos analizę ir nustatytų, kaip 
tinkamai paskirstyti spektrą;

 sukurti bendrą sąnaudų ir naudos analizės metodologiją;

 nustatyti, kokios juostos gali būti suderintos teikti konkrečioms europinėms arba 
horizontalioms paslaugoms ES lygiu arba skatinti efektyvų naudojimą ir socialinę 
naudą;

 jei reikia, pasiūlyti privalomus teisės aktus dėl šių paslaugų harmonizavimo.

2. VEIKSMINGO IR NUOSEKLAUS ĮGYVENDINIMO TOBULINIMAS
Nuoseklus telekomunikacijų sistemos įgyvendinimas yra lemiamas gerai veikiančios 
elektroninio ryšio paslaugų vidaus rinkos ir konkurencingos informacinės visuomenės 
ekonomikos, nešančios naudą vartotojams ir įmonėms, veiksnys.

Dabartinis įgaliojimų tarp Komisijos (kuri prižiūri rinkas ir tai, kaip pasiskirsto svarbiausios 
rinkos jėgos) ir NRI (kurios yra atsakingos už įgyvendinimą vietos lygiu) pasiskirstymas 
veikia gana gerai. Tačiau dar galima pasiekti daugiau nacionalinių sprendimų, poveikio 
vidaus rinkai ir priemonių taikymo nuoseklumo.

2.1 Nacionalinės reguliavimo institucijos 
Nuosekliam taikymui, visų pirma ir svarbiausia, reikalingos nepriklausomos ir pakankamais 
ištekliais disponuojančios nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI). Pranešėja teigiamai 
vertina Komisijos siūlomas nuostatas dėl nepriklausomumo ir pabrėžia, kad vedant 
tarpinstitucines derybas dėl jų negali būti daromos nuolaidos.

Kad reguliavimo sistema būtų veiksminga, taip pat reikalingos specialios apeliacinės 
institucijos ir apeliaciniai mechanizmai (t. y. sprendimai turi būti priimami per pagrįstą 
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laikotarpį), kurie padėtų užkirsti kelią piktnaudžiavimui apeliacinėmis procedūromis. 
Apeliacinės institucijos taip pat turėtų turėti teisę konsultuotis su BERT, jeigu konkrečiu 
atveju gali būti veikiama vidaus rinka. 

2.2 Nuoseklus įgyvendinimas veiksmingo bendro reguliavimo dėka
Tinkamiausia priemonė užtikrinti, kad sistema, kurioje kompetencija yra paskirstyta, būtų 
nuosekli ir veiksminga, reikalingas bendras reguliavimas. Tik tokia Komisijos ir NRI 
bendradarbiavimo sistema gali padėti pasiekti rezultatų nekeičiant delikačios institucijų galių 
pusiausvyros ir nesusilpninant subsidiarių reguliavimo aspektų. Komisija turėtų daugiau 
atlikti tarpininko ir koordinatoriaus, o ne teisėjo ar baudėjo vaidmenį.
Šis naujas bendro valdymo vaidmuo turėtų ne susilpninti, bet papildyti Komisijos iniciatyvos 
teisę valdant bendro reguliavimo darbotvarkę siūlyti teisės aktų leidėjams išleisti privalomus 
teisės aktus, kuriais būtų sprendžiamos nuoseklumo problemos.

2.2.1 Priemonės
Siekiant, kad visos suinteresuotosios šalys: Komisija, atskiros NRI, BERT ir kiti 
suinteresuotieji asmenys aktyviai dalyvautų ieškant konstruktyvių sprendimų, kaip 
įgyvendinti teisinio gynimo priemones, turėtų būti įdiegta ginčų sprendimo procedūra, o ne 
veto mechanizmas.
Pakeitime Nr. 17 pranešėja siūlo alternatyvią procedūrą, kaip galima būtų taikyti tiesinio 
gynimo priemones. Ši procedūra grindžiama principu, kad tik tada jei Komisija ir BERT 
(paprastąja balsų dauguma) susitaria, kad siūlomos teisinio gynimo priemonės nėra tinkamos, 
Komisija gali priimti pagrįstą sprendimą, kuriame atitinkama NRI būtų prašoma iš dalies 
pakeisti planuojamą priemonę. Funkcijų atskyrimui, kuris turi ilgalaikių pasekmių, reikia 
skirti ypatingą dėmesį – kad atitinkama NRI galėtų taikyti teisinio gynimo priemonę, 
Komisija ir BERT turi sutarti, kad tai yra vienintelė veiksminga teisinio gynimo priemonė.

3. PERĖJIMAS PRIE VISIŠKOS KONKURENCIJOS
Sutinkama, kad ex-ante reguliavimas yra laikino pobūdžio, todėl laipsniškai turėtų būti 
siekiama panaikinti reguliavimą tik tada ir tik jei rinkose įsigalios visiška konkurencija. Šiuo 
atžvilgiu gali padėti nuostatos dėl kvalifikuotos peržiūros (pagal kurias Komisija turi nuolat 
stebėti konkurencijos lygį reguliuojamose rinkose ir atlikti periodines apžvalgas). 

Be to, reikėtų imtis priemonių, kad būtų vertinamas poveikis naujų prieigos technologijų 
(skaidulinių tinklų) konkurencijai, tam gali prireikti pasitelkti pakoreguotą metodiką ir 
reguliavimo priemones, kad būtų užtikrinta konkurencija šiose naujose rinkose ir kartu 
sukurtas pakankamas akstinas plėsti šiuos naujus tinklus. Todėl Komisija raginama tinkamai 
atsižvelgti į politinius debatus dėl šių naujų prieigos tinklų reguliavimo ir visas 
rekomendacijas tuo klausimu pateikti atidžiai atsižvelgiant į tų debatų rezultatus. 

3.1 Subnacionalinės rinkos 
Norint panaikinti reguliavimą kur jis yra nebereikalingas, reikia atlikti smulkesnę rinkos, taip 
pat ir subnacionalinių rinkų, analizę. Reguliavimo prievolės gali būti panaikintos tuose 
geografiniuose regionuose, kuriuose laikoma, kad konkurencija yra sėkmingai sukurta, ir 
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atvirkščiai - iš naujo nustatytos arba sugriežtintos tose rinkos, kuri nacionaliniu lygiu laikoma 
konkuruojančia, srityse, kur nėra konkurencijos. Tai gali sumažinti riziką, kad dominuojantys 
operatoriai horizontaliai subsidijuos nekonkuruojančius ir konkuruojančius regionus. NRĮ 
atlikdamos rinkos analizę turėtų atkreipti dėmesį į šią galimybę.

4. NAUJOS KARTOS TINKLAI
Tai, kaip traktuojame naujos kartos prieigą, ir tai, kaip traktuojame spektrą, šiandien yra du 
svarbiausi telekomunikacijų sektoriaus politikos klausimai. Direktyvose į juos atsižvelgiant
sektorius aiškiai reglamentuojamas, taip padedant siekti investicijų darnos.
Skaiduliniai tinklai teikia daug daugiau galimybių nei telekomunikacijų technologijos. Norint 
įdiegti šią naują technologiją, reikia persvarstyti ir patikslinti dabartinį elektroninių ryšio 
priemonių reguliavimą siekiant trejopo tikslo: paskatinti investicijas (ir jau esančių, ir naujų 
rinkos dalyvių), išsaugoti konkurenciją ir vartotojų pasirinkimo galimybes, paskatinti kuo 
spartesnę jos plėtrą visoje teritorijoje (ne tik tankiai gyvenamose teritorijose). 

Nors sutinkama, kad pirmenybė turėtų būti teikiama visiškai infrastruktūros (paralelinių 
aukšto pralaidumo skaidulinių prieigos tinklų) konkurencijai ir jos turėtų būti siekiama kaip 
pirmiausia, tai greičiausiai bus įmanoma arba ekonomiškai pagrįsta ne visose šalyse ir ne 
visuose skirtingų šalių geografiniuose regionuose, ką rodo dabartinis konkuruojančių tinklų 
išdėstymo lygis. Jeigu tai neįmanoma, reikia vadovautis atviro tinklo principais, pagal kuriuos 
dalijamasi investicijomis ir, jei reikia, suteikiama nediskriminuojanti prieiga. Jeigu dalijimasis 
neįmanomas, reguliavimas turėtų užtikrinti, kad investicinę riziką tinkamai prisiimtų visi 
prieiga besinaudojantys operatoriai.

Galiausiai reguliavimo institucijos turėtų disponuoti veiksmingomis priemonėmis, kuriomis 
galėtų siekti konkurencijos, investicijų ir naudos vartotojams. Šiuo atveju, priklausomai nuo 
konkurencijos lygio tam tikroje srityje, gali būti nustatyta, jog privalu dalytis instaliacijomis 
pastatų viduje, suteikti leidimą naudotis pasyviąja infrastruktūra (pavyzdžiui, takais, stiebais, 
teisėmis į kelius ir instaliacijomis pastatų viduje), atgaliniais įrenginiais, taip skatinant 
bendras investicijas, naudojimąsi bendra paklausa ir konkrečių reikalavimų šiems naujiems 
tinklams taikymą.


