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PR_COD_2am

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 pakeitimai

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 Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą, 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
(16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (16496/1/2008 – C6 - 0066/2009),

– atsižvelgdamas į savo poziciją1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0697) per pirmąjį svarstymą,

– atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2008)0724),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto antrajam svarstymui 
pateiktas rekomendacijas (A6-0000/2009),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(2a) Vadovaujantis 1989 m. spalio 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
89/552/EEB dėl valstybių narių 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos 
programų transliavimu, derinimo (Garso 
ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų 

                                               
1 Priimti tekstai,  P6_TA(2008)0449.
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direktyva)1, 2007 m. atlikta peržiūra 
siekiant užtikrinti optimalias 
konkurencijos sąlygas ir teisinį aiškumą 
informacinių technologijų ir žiniasklaidos 
sektoriaus atstovams ir paslaugų 
teikėjams Europos Sąjungoje, taip pat 
palankias sąlygas kultūrų ir kalbų 
įvairovei. Todėl atsižvelgiant į tai teisinga 
ir suderinta elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų reguliavimo sistema yra esminis 
viso ES garso ir vaizdo sektoriaus ramstis.
_________________
1 OL L 298,1989 10 17, p. 23.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 1 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 2

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(3) Todėl ES elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų reguliavimo sistema turėtų būti 
reformuota tam, kad sustiprinant 
pagrindinėse rinkose didelę įtaką rinkai 
turinčių operatorių reguliavimo 
mechanizmą Bendrijos lygiu būtų baigta 
kurti elektroninių ryšių vidaus rinką. Šį 
procesą papildo ... m. ... ... d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. .../2009 [dėl Europos 
telekomunikacijų reguliuotojų grupės 
(GERT) įsteigimo] Vykdant reformą taip 
pat reikia nustatyti veiksmingo ir suderinto
spektro valdymo strategiją, kad būtų 
sukurta Bendra Europos informacijos 
erdvė, ir sustiprinti neįgaliems paslaugų 
gavėjams skirtas nuostatas, kad būtų 

(3) Todėl ES elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų reguliavimo sistema turėtų būti 
reformuota tam, kad sustiprinant 
pagrindinėse rinkose didelę įtaką rinkai 
turinčių operatorių reguliavimo 
mechanizmą Bendrijos lygiu būtų baigta 
kurti elektroninių ryšių vidaus rinką. Šį 
procesą papildo ... m. ... ... d. Europos 
Parlamento Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
.../2009 dėl Europos telekomunikacijų 
reguliavimo institucijų koordinatoriaus
(BERT) įsteigimo]. Vykdant reformą taip 
pat reikia sudaryti veiksmingo ir 
koordinuojamo spektro valdymo strategiją 
tam, kad būtų sukurta bendra Europos 
informacijos erdvė ir sustiprintos 
neįgaliems paslaugų gavėjams skirtos 
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sukurta įtraukioji informacinė visuomenė. nuostatos siekiant sukurti įtraukiąją 
informacinę visuomenę.

Šis pakeitimas taikomas visam keičiamos 
direktyvos tekstui.

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 3

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(3a) ES elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų reguliavimo sistemos tikslas –
sukurti tvarią elektroninių ryšių 
„ekosistemą“, kuri būtų pagrįsta pasiūla 
ir paklausa: pasiūla, kurią sukuria 
veiksminga ir konkurencinga 
infrastruktūra ir paslaugų rinkos, ir 
paklausa, kuri atsiranda dėl vis spartesnės 
informacinės visuomenės raidos.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 3 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 4

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(4) Plėtojantis konkurencijai rinkose (4) Plėtojantis konkurencijai rinkose 
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siekiama palaipsniui mažinti konkretiems 
sektoriams taikomas ex ante taisykles, o 
galiausiai siekiama, kad elektroninius 
ryšius reglamentuotų tik konkurencijos 
teisės nuostatos. Atsižvelgiant į tai, kad 
elektroninių ryšių rinkose pastaraisiais 
metais labai išaugo konkurencija, labai 
svarbu, kad ex ante reglamentuojančio 
pobūdžio įpareigojimai būtų nustatyti tik 
tais atvejais, kai nėra veiksmingos ir 
tvarios konkurencijos. 

siekiama palaipsniui mažinti konkretiems 
sektoriams taikomas ex ante taisykles, o 
galiausiai siekiama, kad elektroninius 
ryšius reglamentuotų tik konkurencijos 
teisės nuostatos. Atsižvelgiant į tai, kad 
elektroninių ryšių rinkose pastaraisiais 
metais labai išaugo konkurencija, labai 
svarbu, kad ex ante reglamentuojančio 
pobūdžio įpareigojimai būtų nustatyti tik 
tais atvejais, kai nėra veiksmingos ir 
tvarios konkurencijos. Ne vėliau kaip 
praėjus trejiems metams nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
reikėtų persvarstyti, ar reikalingas tolesnis
ex ante reguliavimas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 4 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 5

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

(5) Siekdamos užtikrinti, kad būtų 
laikomasi proporcingo ir suderinto požiūrio 
į kintančias konkurencijos sąlygas, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi 
būti įgaliotos apibrėžti mažesnes nei 
valstybės lygio rinkas ir panaikinti 
reglamentuojančio pobūdžio įpareigojimus 
rinkose ir (arba) geografinėse vietovėse, 
kuriose yra veiksminga infrastruktūros 
konkurencija. Tai turėtų būti taikoma net 
tais atvejais, kai geografinės vietovės 
neapibrėžtos kaip atskiros rinkos.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 5 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 6

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(6) Viena iš pagrindinių užduočių 
artimiausiais metais siekiant Lisabonos 
darbotvarkės tikslų – nustatyti tinkamas 
veiksmingų investicijų į naujus didelės 
spartos tinklus sąlygas, kurios rems 
inovacijas didinant turinio įvairovę 
interneto paslaugų srityje ir stiprins 
tarptautinį Europos Sąjungos 
konkurencingumą. Tokie tinklai atveria 
milžiniškas galimybes suteikti naudos 
vartotojams ir verslo įmonėms visoje 
Europos Sąjungoje. Todėl yra gyvybiškai 
svarbu skatinti tvarias investicijas į šių 
naujų tinklų plėtojimą, tuo pat metu 
pasitelkus reguliavimo nuspėjamumą ir 
nuoseklumą apsaugant konkurenciją bei 
skatinant vartotojų pasirinkimą. 

(6) Siekiant Lisabonos darbotvarkės tikslų
būtina tinkamai skatinti investicijas į 
aukštos spartos tinklus, nes jos paskatins 
naujoves plataus turinio interneto 
paslaugų sektoriuje ir sustiprins 
tarptautinį Europos Sąjungos 
konkurencingumą. Tokie tinklai atveria 
milžiniškas galimybes suteikti naudos 
vartotojams ir verslo įmonėms visoje 
Europos Sąjungoje. Todėl yra gyvybiškai 
svarbu skatinti tvarias investicijas į šių 
naujų tinklų plėtojimą, tuo pat metu 
pasitelkus reguliavimo nuspėjamumą ir 
nuoseklumą apsaugant konkurenciją bei 
skatinant vartotojų pasirinkimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 6 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 7

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(6a) 2006 m. kovo 20 d. komunikate dėl 
atotrūkio įdiegiant plačiajuostį ryšį 
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mažinimo1 Komisija pripažino, kad, turint 
mintyje galimybę naudotis sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis, Europos 
Sąjungoje yra teritorinis susiskaidymas. 
Nepaisant bendro plačiajuosčio ryšio 
prieigos linijų skaičiaus didėjimo, prieiga 
įvairiuose regionuose maža, nes dėl 
atokumo ir mažo gyventojų tankio labai 
padidėja sąnaudos. Dažnai neužtenka 
komercinių paskatų investuoti į 
plačiajuosčio ryšio diegimą šiuose 
regionuose. Vis dėlto, vertinant teigiamu 
aspektu, technologinės naujovės mažina 
naudojimo sąnaudas. Siekiant užtikrinti 
investavimą į naujas technologijas 
nepakankamai išsivysčiusiuose 
regionuose, elektroninių ryšių 
reguliavimas turėtų būti suderintas su 
kitų sričių politikos priemonėmis, pvz., 
valstybės pagalbos politika, sanglaudos 
politika ar platesniais pramonės politikos 
tikslais.
_______________
1 OL C 151, 2006 6 29, p. 15.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 7 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 8

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(6b) Siekiant plėtoti naujos kartos optinių 
kabelių tinklus, suteikti lanksčią ir 
efektyvią radijo prieigą ir taip sukurti 
palankias sąlygas didesnei konkurencijai 
ir novatoriškiems, vartotojams 
naudingiems pritaikymo būdams bei 
paslaugoms, gyvybiškai svarbu investuoti į 
mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą. 
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Uždavinys – sukurti naujos kartos 
visuotinį ir visapusiškai integruotą 
elektroninių ryšių, informacinių 
technologijų ir žiniasklaidos tinklą ir 
paslaugų infrastruktūrą. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 8 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 9

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(6c) Tam tikrą vaidmenį turi atlikti 
valstybės politika – ji turi padėti efektyviai 
veikti elektroninių ryšių rinkoms, 
apimdama ir pasiūlą, ir paklausą ir 
skatindama ciklą, kuriam vykstant 
geresnio ryšių turinio ir paslaugų kūrimas 
priklausytų nuo infrastruktūros 
panaudojimo, ir atvirkščiai. Valstybės 
intervencija turėtų būti proporcinga, 
neiškreipti konkurencijos ir nestabdyti 
privačių investicijų. Ji turėtų didinti 
paskatas investuoti ir mažinti įsiliejimo į 
rinką kliūtis. Todėl valstybės institucijos 
galėtų remti greitai nepasensiančios, 
didelių pajėgumų infrastruktūros plėtrą. 
Šiuo tikslu valstybės parama turėtų būti 
skiriama vadovaujantis atviromis, 
skaidriomis ir konkurencingomis 
procedūromis, nebūti a priori palanki 
kuriai nors konkrečiai technologijai ir 
teikti visiems vienodas galimybes naudotis 
infrastruktūra. 

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 9 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 10

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(6d) Tvirtindama priemones pagal šią 
direktyvą Komisija, veiksmingai 
konsultuodamasi ir siekdama užtikrinti 
skaidrumą ir proporcingumą, turi 
atsižvelgti į nacionalinių reguliavimo 
institucijų ir suinteresuotųjų pramonės 
subjektų sprendimus. Komisija turėtų 
paskelbti išsamius konsultacinius 
dokumentus, kuriuose būtų paaiškintos 
įvairios svarstomos veiksmų kryptys, o 
suinteresuotiesiems subjektams turėtų 
būti duota pakankamai laiko atsakyti. Po 
konsultacijų ir apsvarsčiusi atsakymus, 
Komisija turėtų pateikti priimto 
sprendimo motyvus skelbiamame 
pranešime ir jame aptarti, kaip atsižvelgta 
į atsakiusiųjų nuomones.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 11 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).
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Pakeitimas 11

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(6e) Nacionalinių reguliavimo institucijų 
ir Komisijos veikla ES elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemos 
kontekste padeda siekti platesnių viešosios 
politikos tikslų kultūros, užimtumo, 
aplinkos, socialinės sanglaudos, 
regioninės plėtros, miestų ir šalies 
planavimo srityse.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 13 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 12

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(11a) Svarbu, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir BERT turėtų 
kompetencijos ir žinių, kurios būtinos 
tam, kad būtų galima kurti 
konkurencingą Europos Sąjungos 
elektroninių ryšių paslaugų vidaus rinką, 
tuo pat metu suprantant nacionalinius ir 
regionų skirtumus ir laikantis 
subsidiarumo reikalavimų.“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą, 
(62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).
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Pakeitimas 13

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(13) Pagrindų direktyvos 6 straipsnyje 
numatytos nacionalinės konsultacijos 
turėtų būti surengtos prieš tos direktyvos 7 
straipsnyje numatytas Bendrijos 
konsultacijas tam, kad suinteresuotųjų šalių 
nuomonė būtų žinoma Bendrijos 
konsultacijų metu. Taip nereikėtų rengti 
dar vienų Bendrijos konsultacijų, jeigu dėl 
nacionalinių konsultacijų rezultatų 
planuojamą priemonę reikėtų keisti.

(13) Pagrindų direktyvos 6 straipsnyje 
numatytos nacionalinės konsultacijos 
turėtų būti surengtos prieš tos direktyvos 7 
ir 7 a straipsniuose numatytas Bendrijos 
konsultacijas tam, kad suinteresuotųjų šalių 
nuomonė būtų žinoma Bendrijos 
konsultacijų metu. Taip nereikėtų rengti 
dar vienų Bendrijos konsultacijų, jeigu dėl 
nacionalinių konsultacijų rezultatų 
planuojamą priemonę reikėtų keisti.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą, 
(62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 14

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(19) Radijo dažniai turėtų būti laikomi 
ribotu viešuoju ištekliu, savo verte svarbiu 
visuomenei ir rinkai.  Visuomenė turi būti 
suinteresuota, kad spektras būtų valdomas 
kuo veiksmingiau ekonominėje, socialinėje 
ir aplinkos srityse, atsižvelgiant į kultūrų 
įvairovės bei žiniasklaidos pliuralizmo 
tikslus ir kad būtų laipsniškai šalinamos 
veiksmingo jo naudojimo kliūtys.

(16) Radijo dažniai turėtų būti laikomi 
ribotu viešuoju ištekliu, savo verte svarbiu 
visuomenei ir rinkai. Visuomenė turi būti 
suinteresuota, kad spektras būtų valdomas 
kuo veiksmingiau ekonominėje, socialinėje 
ir aplinkos srityse, atsižvelgiant į didelę 
radijo dažnių spektro reikšmę 
elektroniniams ryšiams, kultūros įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo tikslus ir 
socialinę bei teritorinę sanglaudą . Todėl 
turėtų būti laipsniškai šalinamos 
veiksmingo spektro valdymo kliūtys.
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Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą, 
(62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 15

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(19a) Su radijo dažnių spektro politika 
susijusios priemonės Europos bendrijoje 
neturėtų turėti įtakos priemonėms, kurių 
imamasi Bendrijos ar nacionaliniu 
lygmeniu, laikantis Bendrijos teisės, kad 
būtų pasiekti bendrus interesus 
išreiškiantys tikslai, ypač susijusieji su 
turinio reguliavimu ir garso bei vaizdo ir 
žiniasklaidos politika, taip pat nepažeidžia 
Direktyvos 1999/5/EB* nuostatų ir 
valstybių narių teisės organizuoti savo 
radijo dažnių spektrą ir juo naudotis 
viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir 
gynybos tikslais.

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime vėl įrašomas pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą, 
(62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 16

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(19b) Pagal Direktyvos 2002/21/EN 
(Pagrindų direktyvos) 8a straipsnyje 
numatytus tikslus 2010 m. turėtų būti 
surengtas valstybių narių kuruojamas 
aukščiausio lygio susitikimas spektro 
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klausimais, kuriame dalyvautų Europos 
Parlamentas, Europos Komisija ir visi 
suinteresuotieji subjektai. Šiame 
susitikime turėtų būti padedama užtikrinti 
didesnį bendrą Europos spektro politikos 
nuoseklumą, spektro atlaisvinimą 
naujoms elektroninių ryšių paslaugoms 
perėjus prie skaitmeninių technologijų, 
aiškesnes pereigos nuo analoginės prie 
skaitmeninės antžeminės televizijos 
gaires.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 18 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 17

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(19c) Perėjus nuo analoginės prie 
skaitmeninės antžeminės televizijos, dėl 
gerokai efektyvesnės skaitmeninės 
transliavimo technologijos Europos 
Sąjungoje bus atlaisvinta didelė spektro 
dalis, vadinamasis skaitmeninis 
dividendas. Valstybės narės turėtų kuo 
skubiau atlaisvinti savo skaitmeninius 
dividendus ir leisti piliečiams pasinaudoti 
naujomis, naujoviškomis ir 
konkurencingomis paslaugomis. Siekiant 
šio tikslo reikėtų pašalinti nacionalinių 
lygmeniu egzistuojančias veiksmingo 
skaitmeninio dividendo (per)skirstymo 
kliūtis ir laikytis nuoseklesnio bei 
visuotinio požiūrio į skaitmeninio 
dividento skirstymą Bendrijoje.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 19 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 18

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 19

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(26) Spektro valdymo ir spektro suteikimo 
lankstumas turėtų būti didinamas 
naudojant technologijų ir paslaugų 
atžvilgiu neutralius teisių suteikimo 
kriterijus, kad spektro naudotojai galėtų 
pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas, kurias taikytų elektroninių 
ryšių paslaugoms skirtose dažnių juostose, 

Išbraukta.
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kaip nurodyta nacionalinėse dažnių 
paskirstymo lentelėse ir ITU radijo ryšio 
reglamente (toliau – technologijų ir 
paslaugų neutralumo principai). 
Administraciniai sprendimai dėl 
technologijų ir paslaugų turėtų būti 
taikomi, kai yra bendrojo intereso tikslų, 
ir jie turėtų būti aiškiai pagrįsti bei 
reguliariai peržiūrimi.

Or. en

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 20

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

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

palikta kuo daugiau galimybių toje pačioje 
juostoje teikti kitas paslaugas ar naudoti 
kitas technologijas.

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b 
punkto taisyklė).

Pakeitimas 21

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
36 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(36) Patikimas ir saugus informacijos 
perdavimas elektroninių ryšių tinklais 
tampa vis svarbesnis visai ekonomikai ir 
plačiajai visuomenei. Sistemos 
sudėtingumas, techniniai gedimai ar 
žmonių padarytos klaidos, taip pat avarijos 
arba išpuoliai gali turėti pasekmių fizinės 
infrastruktūros, kurią naudojant ES
piliečiams teikiamos svarbios paslaugos, 
įskaitant e. valdžios paslaugas, veikimui 
arba galimybėms ja naudotis. Todėl 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
užtikrinti, kad būtų palaikomas viešųjų 
ryšių tinklų vientisumas ir saugumas. 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra (ENISA) turėtų dalyvauti 
stiprinant elektroninių ryšių saugumo lygį, 
be kitų dalykų, skirdama ekspertus ir 
teikdama patarimus bei skatindama keistis 
geriausios praktikos pavyzdžiais. ENISA ir 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
turėti reikiamas priemones, kad galėtų 
vykdyti pareigas, įskaitant įgaliojimus 
gauti pakankamai informacijos, kad galėtų 
įvertinti tinklų ar paslaugų saugumo lygį, 
bei išsamius ir patikimus duomenis apie 
faktinius su saugumu susijusius incidentus, 
kurie padarė nemažą įtaką tinklų veikimui 

(36) Patikimas ir saugus informacijos 
perdavimas elektroninių ryšių tinklais 
tampa vis svarbesnis visai ekonomikai ir 
plačiajai visuomenei. Sistemos 
sudėtingumas, techniniai gedimai ar 
žmonių padarytos klaidos, taip pat avarijos 
arba išpuoliai gali turėti pasekmių fizinės 
infrastruktūros, kurią naudojant ES 
piliečiams teikiamos svarbios paslaugos, 
įskaitant e. valdžios paslaugas, veikimui 
arba galimybėms ja naudotis. Todėl 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
užtikrinti, kad būtų palaikomas viešųjų 
ryšių tinklų vientisumas ir saugumas. 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos
agentūra (ENISA) turėtų dalyvauti 
stiprinant elektroninių ryšių saugumo lygį, 
be kitų dalykų, skirdama ekspertus ir 
teikdama patarimus bei skatindama keistis 
geriausios praktikos pavyzdžiais. ENISA ir 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
turėti reikiamas priemones, kad galėtų 
vykdyti pareigas, įskaitant įgaliojimus 
gauti pakankamai informacijos, kad galėtų 
įvertinti tinklų ar paslaugų saugumo lygį, 
bei išsamius ir patikimus duomenis apie 
faktinius su saugumu susijusius incidentus, 
kurie padarė nemažą įtaką tinklų veikimui 
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ar paslaugų teikimui. Atsižvelgiant į tai, 
kad sėkmingas tinkamų saugumo 
priemonių taikymas nėra vienkartinis 
veiksmas, bet tęstinis įgyvendinimo, 
peržiūros ir atnaujinimo procesas, turėtų 
būti reikalaujama, kad elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į 
tokių priemonių moderniškumą, imtųsi 
priemonių pagal nustatytą riziką jų 
vientisumui ir saugumui užtikrinti.

ar paslaugų teikimui. Atsižvelgiant į tai, 
kad sėkmingas tinkamų saugumo 
priemonių taikymas nėra vienkartinis 
veiksmas, bet tęstinis įgyvendinimo, 
peržiūros ir atnaujinimo procesas, turėtų 
būti reikalaujama, kad elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į 
tokių priemonių modernumą, imtųsi 
priemonių pagal nustatytą riziką jų 
vientisumui ir saugumui užtikrinti. 
Valstybės narės, prieš priimdamos 
specialias priemones, turėtų sudaryti 
galimybes numatyti tinkamą viešųjų 
konsultacijų laikotarpį siekiant užtikrinti, 
kad įmonės, teikiančios prieigą prie 
viešųjų elektroninių ryšių tinklų arba 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas, imtųsi reikiamų techninių 
priemonių teikiamos prieigos prie tinklų ir 
paslaugų saugumui, kylančios rizikos 
tinkamam valdymui arba šių tinklų 
vientisumui užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė), 13 straipsnio a dalies 2 punkto pakeitimas perkeliamas į atitinkamą 
konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 22

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
43 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(43) Siekiant didinti ekonomikos augimą, 
inovacijas ir vartotojų turimą pasirinkimą, 
reikėtų kartu skatinti ir veiksmingas
investicijas, ir konkurenciją.

(43) Siekiant didinti ekonomikos augimą, 
inovacijas ir vartotojų turimą pasirinkimą, 
reikėtų kartu skatinti ir investicijas, ir 
konkurenciją.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą, 
(62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 23

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
45 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(45) Naujiems rinkos dalyviams gali būti 
ekonomiškai neperspektyvu per pagrįstą 
laikotarpį dubliuoti dalį istorinio 
operatoriaus vietinio vartotojų prijungimo 
tinklo ar visą šį tinklą. Todėl suteikiant 
teises pasinaudoti didelę įtaką rinkoje 
turinčių operatorių atsietąja vietine linija 
ar dalinai atsietąja vietine linija, gali būti 
sudarytos palankesnės sąlygos patekti į 
rinką ir sustiprinti konkurenciją 
mažmeninėse plačiajuosčio ryšio prieigos 
rinkose. Tais atvejais, kai teisių 
suteikimas į atsietąją vietinę liniją ar į 
dalinai atsietąją vietinę liniją yra 
techniškai ir ekonomiškai neperspektyvi, 
gali būti taikomi atitinkami įpareigojimai 
suteikti nefizinę ar virtualią prieigą prie 
tinklo suteikiant galimybes naudotis 
lygiavertėmis funkcijomis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atkuriama pirmajam svarstymui Parlamento pateikto pakeitimo redakcija 
(62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).
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Pakeitimas 24

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
46 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(46) Funkcinio atskyrimo, pagal kurį 
reikalaujama, kad vertikaliai integruotas 
operatorius steigtų verslo subjektus, kurių 
veikla yra atskirta, tikslas – užtikrinti, kad 
visiems teikėjams, įskaitant vertikaliai 
integruoto operatoriaus tiekimo skyrius, 
būtų sudarytos visiškai lygiavertės 
galimybės pasinaudoti paslaugomis 
(produktais). Funkcinis atskyrimas gali
pagerinti konkurenciją keliose svarbiose 
rinkose, nes smarkiai sumažėja 
diskriminavimo paskatos, lengviau 
patikrinti, kaip vykdomi nediskriminavimo 
įpareigojimai, taip pat lengviau priversti 
šiuos įpareigojimus vykdyti. Išskirtiniais 
atvejais funkcinį atskyrimą galima 
pateisinti kaip priemonę padėčiai ištaisyti, 
kai vis nepavyksta išvengti 
diskriminavimo keliose atitinkamose 
rinkose ir kai mažai tikimasi arba visai 
nesitikima, kad per pagrįstą laikotarpį 
atsiras infrastruktūros konkurencija po 
to, kai buvo imtasi vienos ar daugiau 
priemonių padėčiai ištaisyti, kurios, kaip 
manoma, buvo tinkamos. Tačiau labai 
svarbu užtikrinti, kad įmonė, kuriai 
taikomas funkcinis atskyrimas, 
neprarastų paskatų investuoti į savo tinklą 
ir kad tai neturėtų galimo neigiamo 
poveikio vartotojų gerovei. Taikant 
funkcinį atskyrimą reikalaujama, kad 
būtų atliekamas suderintas skirtingų 
rinkų, susijusių su prieigos tinklu, tyrimas 
pagal Pagrindų direktyvos 16 straipsnyje 
nustatytą rinkos tyrimo procedūrą. 
Atlikdamos rinkos tyrimą ir išsamiai 
planuodamos priemonę padėčiai ištaisyti, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų ypač daug dėmesio skirti 
produktams, kuriuos valdys atskiri verslo 
subjektai, taip pat turėtų būti 

(46) Funkcinio atskyrimo, pagal kurį 
reikalaujama, kad vertikaliai integruotas 
operatorius steigtų verslo subjektus, kurių 
veikla yra atskirta, tikslas – užtikrinti, kad 
visiems teikėjams, įskaitant vertikaliai 
integruoto operatoriaus tiekimo skyrius, 
būtų sudarytos visiškai lygiavertės 
galimybės pasinaudoti paslaugomis 
(produktais). Funkcinis atskyrimas galėtų
pagerinti konkurenciją keliose svarbiose 
rinkose, nes smarkiai sumažėja 
diskriminavimo paskatos, lengviau 
patikrinti, kaip vykdomi nediskriminavimo 
įpareigojimai, taip pat lengviau priversti 
šiuos įpareigojimus vykdyti. Tam, kad būtų 
išvengta konkurencijos iškraipymo vidaus 
rinkoje, funkcinio atskyrimo pasiūlymus 
turėtų iš anksto patvirtinti Komisija.
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atsižvelgiama į tinklo plėtojimo mastą ir 
technologinės pažangos laipsnį, nes šie 
veiksniai gali turėti įtakos fiksuotojo ryšio 
ir bevielių paslaugų pakeičiamumui. Tam, 
kad būtų išvengta konkurencijos 
iškraipymo vidaus rinkoje, funkcinio 
atskyrimo pasiūlymus turėtų iš anksto 
patvirtinti Komisija. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 31 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 25

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
50a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(50a) 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 
pasiūlymą dėl teisės akto.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 34 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).
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Pakeitimas 26

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
57 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(57) Į teisę suteikiančias sąlygas turėtų būti 
įtrauktos konkrečios sąlygos, kuriose 
numatytas prieinamumas neįgaliems 
paslaugų gavėjams ir galimybės valdžios 
institucijoms susisiekti su plačiąja 
visuomene prieš, po ar didelių nelaimių 
metu. Be to, atsižvelgdamos į techninių
inovacijų svarbą, valstybės narės turėtų 
galėti suteikti teises naudoti spektrą 
eksperimentiniams tikslams, griežtai 
taikant konkrečius apribojimus ir sąlygas, 
grindžiamas tokių teisių eksperimentiniu 
pobūdžiu.

(57) Į teisę suteikiančias sąlygas turėtų būti 
įtrauktos konkrečios sąlygos, kuriose 
numatytas prieinamumas neįgaliems 
paslaugų gavėjams ir galimybės valdžios 
institucijoms ir skubią pagalbą 
teikiančioms tarnyboms susisiekti vienoms 
su kitomis ir su plačiąja visuomene prieš
įvykstant didelėms nelaimėms, joms 
vykstant ir įvykus. Taip pat atsižvelgdamos 
į technikos inovacijų svarbą, valstybės 
narės turėtų galėti suteikti teises naudoti 
spektrą eksperimentiniams tikslams, 
kuriems taikomi konkretūs apribojimai ir 
sąlygos, grindžiamos tokių teisių 
eksperimentiniu pobūdžiu.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 38 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 27

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
60 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 39 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 28

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
1 straipsnio 1 dalis 

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Ši direktyva nustato elektroninių ryšių 
paslaugų, elektroninių ryšių tinklų, 
susijusių priemonių ir susijusių paslaugų 
reguliavimo suderintą sistemą. Ji nustato 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
užduotis ir procedūras, kurios užtikrintų, 
kad reguliavimo sistema būtų suderintai 
taikoma visoje Bendrijoje. Ši sistema taip 
pat apima nuostatas dėl galinių įrenginių, 
kuriais neįgaliems paslaugų gavėjams 
sudaromos palankesnės naudojimosi 
sąlygos, tam tikrų aspektų.

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 
sąlygų gauti paslaugas sudarymu 
neįgaliems galutinių paslaugų gavėjams. 
Ji nustato nacionalinių reguliavimo 
institucijų užduotis ir procedūras, kurios 
užtikrintų, kad reguliavimo sistema būtų 
suderintai taikoma visoje Bendrijoje.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 29

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
1 straipsnio e punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(e) „susijusios priemonės“ – su 
elektroninių ryšių tinklu ir (arba) 
elektroninių ryšių paslauga susijusi fizinė 
infrastruktūra ir kitos priemonės ar 
elementai, kurie leidžia ir (arba) padeda 
teikti paslaugas per tą tinklą ir (arba) 
paslaugą arba galėtų tai daryti ir kurie 
apima, inter alia, pastatus ar įėjimus į 
pastatus, antenas, bokštus ir kitas atramines 
konstrukcijas, vamzdynus, kanalus, stiebus, 
šulinius ir skirstomąsias spintas.

(e) „susijusios priemonės“ – su 
elektroninių ryšių tinklu ir (arba) 
elektroninių ryšių paslauga susijusi fizinė 
infrastruktūra ir kitos priemonės ar 
elementai, kurie leidžia ir (arba) padeda 
teikti paslaugas per tą tinklą ir (arba) 
paslaugą arba galėtų tai daryti ir kurie 
apima, inter alia, pastatus ar įėjimus į 
pastatus, pastatų instaliaciją, antenas, 
bokštus ir kitas atramines konstrukcijas, 
vamzdynus, kanalus, stiebus, šulinius ir 
skirstomąsias spintas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija (žr. 97 pakeitimą), kurią Parlamentas priėmė per 
pirmąjį svarstymą (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 30

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
3 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vykdytų savo įgaliojimus nešališkai, 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vykdytų savo įgaliojimus savarankiškai,
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skaidriai ir laiku. Valstybės narės 
užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų pakankamai finansinių 
ir žmogiškųjų išteklių joms paskirtoms 
užduotims vykdyti.

nešališkai, skaidriai ir laiku. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, vykdydamos 
kasdienes nacionalinėje teisėje, kurioje 
įgyvendinama Bendrijos teisė, nustatytas 
užduotis, nesiekia gauti arba vykdyti kitų 
institucijų nurodymų. Tik pagal 4 
straipsnio nuostatas įsteigtos apeliacinės 
institucijos arba nacionaliniai teismai turi 
įgaliojimą sustabdyti nacionalinių 
reguliavimo institucijų sprendimų 
galiojimą arba juos panaikinti.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 43 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 31

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
3 straipsnio 3a dalies 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3a. Nepažeidžiant 4 ir 5 dalių nuostatų, 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
atsakingos už ex ante rinkos reguliavimą 
arba ginčų tarp įmonių sprendimą pagal 
šios direktyvos 20 ar 21 straipsnį, 
vykdydamos tas užduotis, kurios yra joms 
paskirtos pagal nacionalinę teisę, 
įgyvendinančią Bendrijos teisę, veikia 
nepriklausomai ir nesiekia gauti arba 
nepriima kitų institucijų nurodymų. Tai 
nekliudo vykdyti jų priežiūrą pagal 
nacionalinę konstitucinę teisę. Tik pagal 
4 straipsnį įsteigtos apeliacinės 
institucijos gali sustabdyti nacionalinių 
reguliavimo institucijų sprendimų 
galiojimą arba juos panaikinti. Valstybės 
narės užtikrina, kad pirmoje pastraipoje 

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vadovas (-ė) arba jo pavaduotojas būtų 
atleistas iš pareigų tik tuomet, jei neatitinka
šioms pareigoms vykdyti reikalingų sąlygų, 
kurios yra iš anksto numatytos 
nacionalinėje teisėje, arba yra kaltas dėl 
šiurkštaus nusižengimo. Sprendime
atleisti nacionalinės reguliavimo 
institucijos vadovą iš pareigų turi būti 
nurodytos priežastys, atleidžiant 
sprendimas turi būti viešai paskelbtas.
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nurodytos nacionalinės reguliavimo 
institucijos vadovas arba, kai taikoma, šią 
funkciją vykdančios kolegijos atitinkami 
nariai ar jo (jų) pavaduotojas (-ai) būtų 
atleistas (-i) iš pareigų tik tuomet, jei 
nebeatitinka šioms pareigoms vykdyti 
reikalingų sąlygų, kurios yra iš anksto 
numatytos nacionalinėje teisėje. 
Sprendimas atleisti atitinkamos 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
vadovą arba, kai taikoma, šią funkciją 
vykdančios kolegijos atitinkamus narius iš 
pareigų paskelbiamas viešai atleidimo 
metu. Atleistam nacionalinės reguliavimo 
institucijos vadovui arba, kai taikoma, šią 
funkciją vykdančios kolegijos 
atitinkamiems nariams, nurodomos 
atleidimo priežastys, ir jis (jie), jei 
bendrąja tvarka priežastys neskelbiamos, 
turi teisę reikalauti, kad jos būtų 
paskelbtos, ir tos priežastys tokiu atveju 
turi būti paskelbtos.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 32

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
3 straipsnio 3a dalies 2 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pirmoje 
pastraipoje nurodytos nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų atskirus 
metinius biudžetus. Biudžetai skelbiami 
viešai.

Valstybės narės užtikrina, kad pirmoje 
pastraipoje nurodytos nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų pakankamai 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad 
galėtų vykdyti joms pavestas užduotis ir 
dalyvauti ETRI veikloje ir prie jos 
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prisidėti. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi turėti atskirus metinius 
biudžetus, kurie skelbiami viešai.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 33

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniu lygiu veiktų veiksmingi 
mechanizmai, pagal kuriuos 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 suinteresuotų šalių, 
apeliacinį skundą dėl to sprendimo. Ši 
institucija, kuri gali būti teismas, turi turėti 
atitinkamą kvalifikaciją, kad galėtų 
veiksmingai vykdyti savo funkcijas. 
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
tinkamai atsižvelgiama į bylos sudėtį ir kad 
veiktų veiksmingas apeliacijų 
mechanizmas. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniu lygiu veiktų veiksmingi 
mechanizmai, pagal kuriuos 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 suinteresuotų šalių, 
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, kad 
veiktų veiksmingas apeliacijų 
mechanizmas ir kad apeliacinis bylos 
nagrinėjimas nebūtų nepagrįstai ilgas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu (žr. 46 ir 47 pirmojo svarstymo pakeitimus) siekiama Parlamento ir Tarybos 
kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto taisyklė).



PE420.223v01-00 30/93 PR\770260LT.doc

LT

Pakeitimas 34

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, 
galioja nacionalinės reguliavimo 
institucijos sprendimas, išskyrus tuos 
atvejus, kai pagal nacionalinę teisę 
nustatomos laikinosios priemonės.

Kol nagrinėjamas apeliacinis skundas, 
galioja nacionalinės reguliavimo 
institucijos sprendimas, išskyrus tuos 
atvejus, kai pagal nacionalinę teisę 
nustatomos laikinosios priemonės. Pagal 
atitinkamus nacionalinius teisės aktus, 
suderintus su Bendrijos teise, nustatytos 
laikinosios priemonės gali būti taikomos, 
jeigu reikia skubiai sustabdyti sprendimo 
galiojimą tam, kad būtų užkirstas kelias 
didžiulei ir nepataisomai žalai, kurią gali 
patirti šių priemonių prašanti šalis, ir 
jeigu jų reikia interesams suderinti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu (žr. 46 ir 47 pirmojo svarstymo pakeitimus) siekiama Parlamento ir Tarybos 
kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto taisyklė).

Pakeitimas 35

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto aa punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(aa) Pridedama ši dalis:
„2a. Prieš priimant sprendimą, 
apeliacinėms institucijoms turi būti 
suteikta teisė prašyti ENTRI pateikti 
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nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 24 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą 
(62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 36

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
4 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Valstybės narės renka informaciją apie 
apeliacijų prašymų skaičių, apeliacijų 
procedūrų trukmę ir priimtų sprendimų 
nustatyti laikinąsias priemones skaičių. 
Valstybės narės tokią informaciją teikia 
Komisijai ir GERT jiems pateikus pagrįstą 
prašymą.“;

3. Valstybės narės renka informaciją apie 
apeliacijų objektus, prašymų apeliuoti
skaičių, apeliacijų procedūrų trukmę, pagal 
1 dalį priimtų sprendimų nustatyti 
laikinąsias priemones skaičių ir šių 
sprendimų priežastis. Valstybės narės 
kiekvienais metais pateikia šią informaciją 
Komisijai ir ETRI.“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 37

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas, pateiktų visą informaciją, taip 
pat ir finansinę informaciją, kurios reikia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atitikčiai su šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatomis ar pagal jas 
priimtais sprendimais užtikrinti. Visų 
pirma iš tų įmonių taip pat gali būti 
reikalaujama pateikti informaciją, 
susijusią su būsimu tinklo plėtojimu ar 
paslaugų raida, kurie galėtų turėti įtakos 
didmeninėms paslaugoms, kurias jos teikia 
konkurentams. Iš įmonių, kurios turi didelę 
įtaką didmeninėms rinkoms, taip pat gali 
būti reikalaujama pateikti apskaitos 
duomenis apie su tomis didmeninėmis 
rinkomis susijusias mažmenines rinkas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 
teikiančios elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas, pateiktų visą informaciją, taip 
pat ir finansinę informaciją, kurios reikia 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atitikčiai su šios direktyvos ir specifinių 
direktyvų nuostatomis ar pagal jas 
priimtais sprendimais užtikrinti. Visų 
pirma nacionalinės reguliavimo 
institucijos įgaliotos iš tų įmonių taip pat 
reikalauti pateikti informaciją, susijusią su 
būsimu tinklo plėtojimu ar paslaugų raida, 
kurie galėtų turėti įtakos didmeninėms 
paslaugoms, kurias jos teikia 
konkurentams. Iš įmonių, kurios turi didelę 
įtaką didmeninėms rinkoms, taip pat gali 
būti reikalaujama pateikti apskaitos 
duomenis apie su tomis didmeninėmis 
rinkomis susijusias mažmenines rinkas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 38

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
7 straipsnio 2-5 dalys

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
prisideda prie vidaus rinkos plėtros 
skaidriai bendradarbiaudamos tarpusavyje 
ir su Komisija bei GERT, kad visose 
valstybėse narėse šios direktyvos ir 
specifinių direktyvų nuostatos būtų 
taikomos nuosekliai. Dėl to jos pirmiausia 

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

siekdamos nustatyti, kokie teisės aktai ir 
kokios priemonės padėčiai ištaisyti 
geriausiai tinka vienai ar kitai situacijai 
rinkoje.

3. Išskyrus atvejus, kai pagal 7a straipsnį 
priimtose rekomendacijose arba gairėse 
numatyta kitaip, pasibaigus 6 straipsnyje 
nurodytoms konsultacijoms, kai 
nacionalinė reguliavimo institucija ketina 
imtis priemonių:

3. Išskyrus atvejus, kai pagal 7a straipsnį 
priimtose rekomendacijose arba gairėse 
numatyta kitaip, pasibaigus 6 straipsnyje 
nurodytoms konsultacijoms, kai 
nacionalinė reguliavimo institucija ketina 
imtis priemonių:

(a) kurioms taikomi šios direktyvos 15 ir 
16 straipsniai, Direktyvos 2002/19/EB 
(Prieigos direktyvos) 5 ar 8 straipsniai ir

(a) kurioms taikomi šios direktyvos 15 ir 
16 straipsniai arba Direktyvos 2002/19/EB 
(Prieigos direktyvos) 5 ar 8 straipsniai ir

(b) kurios daro poveikį valstybių narių 
tarpusavio prekybai,

(b) kurios daro poveikį valstybių narių 
tarpusavio prekybai,

ji priemonės projektą padaro prieinamą 
Komisijai, GERT ir nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms kitose valstybėse 
narėse kartu pagal 5 straipsnio 3 dalį 
nurodydama, kuo priemonė yra paremta, ir 
apie ją praneša Komisijai, GERT bei 
kitoms nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos, GERT ir Komisija pastabas 
atitinkamai nacionalinei reguliavimo 
institucijai gali pateikti ne vėliau kaip per 
mėnesį. Vieno mėnesio termino pratęsti 
negalima.

ji tuo pat metu priemonės projektą padaro 
prieinamą Komisijai, ETRI ir 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
kitose valstybėse narėse kartu pagal 5 
straipsnio 3 dalį nurodydama, kuo 
priemonė yra paremta, ir apie ją praneša 
Komisijai, ETRI bei kitoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos, ETRI ir Komisija 
gali teikti pastabas šiai reguliavimo 
institucijai tik vieną mėnesį. Vieno 
mėnesio termino pratęsti negalima.

4. Kai planuojama priemone, kuriai 
taikoma 3 dalis, siekiama:

4. Kai planuojama priemone, kuriai 
taikoma 3 dalis, siekiama:

(a) apibūdinti atitinkamą rinką, kuri skiriasi 
nuo rinkų, apibūdintų rekomendacijoje 
pagal 15 straipsnio 1 dalį, arba

(a) apibūdinti atitinkamą rinką, kuri skiriasi 
nuo rinkų, apibūdintų rekomendacijoje 
pagal 15 straipsnio 1 dalį, arba

(b) spręsti, ar pagal 16 straipsnio 3, 4 ar 5 
dalį pripažinti įmonę, atskirai ar kartu su 
kitomis įmonėmis, turinčia didelę įtaką 
rinkoje, arba

(b) spręsti, ar pagal 16 straipsnio 3, 4 ir 5 
dalis laikyti įmonę, atskirai ar kartu su 
kitomis įmonėmis, turint didelę įtaką 
rinkoje,

(c) 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, 
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ir kai ši planuojama priemonė galėtų daryti 
poveikį valstybių narių tarpusavio 
prekybai, ir kai Komisija yra nacionalinei 
reguliavimo institucijai nurodžiusi, kad 
planuojama priemonė sukurs kliūtį 
bendrojoje rinkoje, arba jei Komisija turi 
rimtų abejonių dėl planuojamos priemonės 
suderinamumo su Bendrijos teise, ypač su 
8 straipsnyje nurodytais tikslais, 
planuojama priemonė netaikoma dar du 
mėnesius. Šio termino pratęsti negalima. 
Tokiu atveju Komisija informuoja kitas 
nacionalines reguliavimo institucijas apie 
šias abejones.

ir kai ši planuojama priemonė galėtų daryti 
poveikį valstybių narių tarpusavio 
prekybai, ir kai Komisija yra nacionalinei 
reguliavimo institucijai nurodžiusi, kad 
planuojama priemonė sukurs kliūtį 
bendrojoje rinkoje, arba jei Komisija turi 
rimtų abejonių dėl planuojamos priemonės 
suderinamumo su Bendrijos teise, ypač su 
8 straipsnyje nurodytais tikslais, 
planuojama priemonė netaikoma dar du 
mėnesius. Šio termino pratęsti negalima. 

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
laikotarpį Komisija gali 

5. Per 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių 
terminą Komisija gali priimti sprendimą, 
kuriame būtų reikalaujama, kad 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija panaikintų planuojamą 
priemonę. Prieš priimdama sprendimą, 
Komisija atidžiai atsižvelgia į ETRI 
nuomonę, pateiktą pagal ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 
.../2009/EB [kuriuo įsteigiama Europos 
telekomunikacijų reguliuotojų institucija
ETRI]* 5 straipsnį. Kartu su šiuo 
sprendimu pateikiama išsami ir objektyvi 
analizė, kodėl Komisija mano, kad 
planuojama priemonė neturėtų būti 
taikoma, ir specifialūs pasiūlymai, kaip 
planuojama priemonė turėtų būti iš dalies 
pakeista.

(a) priimti sprendimą, susijusį su 4 dalies 
a ir b punktuose nurodyta planuojama 
priemone, kuriuo reikalaujama, kad 
atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija panaikintų planuojamą 
priemonę, ir (arba)
(b) priimti nuomonę dėl 4 dalies c punkte 
nurodytos planuojamos priemonės, arba
(c) priimti sprendimą panaikinti savo 
išlygas dėl 4 dalyje nurodytos priemonės 
projekto.
Prieš priimdama sprendimą arba 
nuomonę pagal a–c punktus, Komisija 
atidžiai atsižvelgia į GERT nuomonę. 
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Kartu su šiuo sprendimu arba nuomone 
pagal a ar b punktą, pateikiama išsami ir 
objektyvi analizė, kodėl Komisija mano, 
kad planuojama priemonė neturėtų būti 
patvirtinta, ir konkretūs pasiūlymai, kaip 
planuojama priemonė turėtų būti 
pakeista.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 52 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 39

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
7 straipsnio 7 ir 8 dalys

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

7. Atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija atidžiai atsižvelgia į kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų, GERT
ir Komisijos pastabas ir po to, išskyrus 
atvejus, kai taikomi 4 dalies a ir b punktai, 
gali priimti planuojamą priemonę, o tai 
padariusi apie ją informuoja Komisiją.

7. Atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija atidžiai atsižvelgia į kitų 
nacionalinių reguliavimo institucijų, ETRI
ir Komisijos pastabas ir po to, išskyrus 
atvejus, kai taikoma šio straipsnio 4 dalis, 
gali priimti planuojamą priemonę, o ją 
priėmusi apie tai praneša Komisijai. Kitos 
nacionalinės institucijos, atliekančios 
funkcijas pagal šią direktyvą arba 
specialias direktyvas, taip pat atidžiai 
atsižvelgia į Komisijos pastabas.

Jeigu nacionalinė reguliavimo institucija 
nusprendžia iš dalies keisti planuojamą 
priemonę pagal 5 dalies b punktą priimtą 
nuomonę, ji 6 straipsnyje nurodyta tvarka 
per šešis mėnesius po Komisijos 
nuomonės dienos surengia viešąsias 
konsultacijas ir pateikia Komisijai iš 
dalies pakeistą priemonę.
Jeigu nacionalinė reguliavimo institucija 
nusprendžia nekeisti planuojamos 
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priemonės remdamasi pagal 5 dalies 
b punktą priimta nuomone, ji taip pat 
paskelbia savo sprendimo priežastis ir per 
šešis mėnesius po Komisijos nuomonės 
apie tas priežastis praneša Komisijai.
8. Nacionalinė reguliavimo institucija 
Komisijai ir GERT pateikia visas 
galutines priemones, kurioms taikomos 7 
straipsnio 3 dalies a ir b punktuose 
nurodytos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 52 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 40

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
-7a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(6a) Įterpiamas šis 21a straipsnis:
„-7a straipsnis

Nuoseklaus teisinio gynimo priemonių 
taikymo tvarka

1. Jeigu pagal planuojamą priemonę, 
kuriai galioja 7 straipsnio 3 dalis, 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, siekiama nustatyti, iš dalies 
pakeisti arba panaikinti operatoriaus 
pareigas, Komisija per 7 straipsnio 3 
dalyje numatytą vieno mėnesio laikotarpį 
gali pranešti atitinkamai nacionalinei 
reguliavimo institucijai ir ETRI, jog ji 
mano, kad planuojamą priemonę bus 
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sukuriamos kliūtys bendrojoje rinkoje, 
arba ji turi rimtų abejonių dėl to, ar ši 
priemonė suderinama su Bendrijos teise. 
Tokiu atveju planuojamos priemonės 
negalima priimti dar tris mėnesius nuo 
Komisijos pranešimo.
Jeigu tokio pranešimo nėra, atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
priimti planuojamą priemonę, atidžiai 
atsižvelgdama į visas Komisijos, ETRI 
arba kitų nacionalinių reguliavimo 
institucijų pateiktas pastabas.
2. per 1 dalyje nurodytą trijų 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.
3. Per 1 dalyje nurodyto trijų mėnesių 
laikotarpio pirmąjį mėnesį ETRI savo 
narių balsų dauguma priima nuomonę, 
pagal kurią patvirtinamas planuojamos 
priemonės tinkamumas ir veiksmingumas 
arba nurodoma, kad planuojama 
priemonė sudarytų kliūčių bendrojoje 
rinkoje, ar yra nesuderinama su 
Bendrijos teise, ypač su 8 straipsnyje 
nurodytais tikslais, nurodo, ar, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti arba 
panaikinti planuojamą priemonę, ir, kai 
tai tikslinga, pateikia pasiūlymų, kaip tai 
padaryti. Nuomonė turi būti pagrįsta ir 
skelbiama viešai.
4. Jei ETRI pareikšdama savo nuomonę 
nurodė, kad planuojama priemonė turėtų 
būti iš dalies pakeista arba panaikinta, 
Komisija, atidžiai atsižvelgusi į ETRI 
nuomonę, iki 1 dalyje nurodyto trijų 
mėnesių laikotarpio pabaigos gali priimti 
sprendimą, kuriame būtų reikalaujama, 
kad atitinkama nacionalinė reguliavimo 
institucija iš dalies pakeistų arba 
panaikintų planuojamą priemonę, ir būtų 
pateiktos priežastys bei pasiūlymai, kaip 
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tai padaryti.
5. Visais kitais atvejais Komisija, atidžiai 
atsižvelgusi į bet kokią ETRI nuomonę ir 
laikydamasi 22 straipsnio 2a dalyje 
nurodytos tvarkos (patariamojo komiteto 
procedūros), priima pagrįstą sprendimą, 
kuriame reikalaujama, kad atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija iš 
dalies pakeistų arba panaikintų 
planuojamą priemonę ir pateiktų 
konkrečių pasiūlymų, kaip tai padaryti.
6. Jei Komisija iki 1 dalyje nurodyto trijų 
mėnesių laikotarpio pabaigos pagal 4 dalį 
nepriima sprendimo arba pagal 5 dalį 
nepateikia sprendimo projekto, atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
priimti planuojamą priemonę, atidžiai 
atsižvelgusi į visas Komisijos ir ETRI 
pastabas. Nacionalinė reguliavimo 
institucija paskelbia viešai, kaip ji 
atsižvelgė į šias pastabas.
7. Per šešis mėnesius po to, kai pagal 4 
arba 5 dalį Komisija priima pagrįstą 
sprendimą, kuriame reikalaujama, kad 
nacionalinė reguliavimo institucija iš 
dalies pakeistų arba panaikintų 
planuojamą priemonę, atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija, 
vadovaudamasi šiuo sprendimu, iš dalies 
pakeičia arba panaikina planuojamą 
priemonę. Jeigu planuojama priemonė 
turi būti iš dalies keičiama, nacionalinė 
reguliavimo institucija, vadovaudamasi 6 
straipsnyje nurodyta konsultavimosi ir 
skaidrumo procedūra, pradeda viešąją 
konsultaciją ir pagal 7 straipsnio 
nuostatas vėl pateikia Komisijai 
informaciją apie iš dalies pakeistą 
planuojamą priemonę.
8. Nacionalinė reguliavimo institucija gali 
atsiimti siūlomos priemonės projektą bet 
kurio procedūros etapo metu.“

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė) ir esant nesutarimų tarp Komisijos ir ETRI sudaroma galimybė valstybėms narėms 
vykdyti sprendimo dėl priemonių tinkamą priežiūrą (reguliavimo procedūra). Valstybių narių 
priežiūros įgaliojimai taip pat išplečiami suteikiant galimybę prižiūrėti funkcinį atskyrimą, 
kurio klausimu patariamąjį balsą dabar turi Ryšių komitetas. 

Pakeitimas 41

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas 
Direktyva Nr. 2002/21/EB
7a straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos priemonės 
priimamos taikant 22 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 42

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto a papunktis 
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija 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 

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 
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nurodytas užduotis, ypač tas, kuriomis 
siekiama užtikrinti veiksmingą 
konkurenciją, to paties principo laikytųsi 
nacionalinės reguliavimo institucijos.

technologiniu požiūriu būtų neutralus, ir 
užtikrina, kad vykdydamos šioje 
direktyvoje ir specialiose direktyvose 
nurodytas užduotis, ypač tas, kuriomis 
siekiama užtikrinti veiksmingą 
konkurenciją, to paties principo laikytųsi 
nacionalinės reguliavimo institucijos. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 56 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą 
(62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 43

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(ba) 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„(b) užtikrindamos, kad elektroninių 
ryšių sektoriuje, pirmiausia teikiant turinį 
ir suteikiant galimybę naudotis juo bei 
visų tinklų paslaugomis, neiškraipoma 
arba neribojama konkurencija;“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 58 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą 
(62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).
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Pakeitimas 44

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto e punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
8 straipsnio 3 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(d) bendradarbiaudamos tarpusavyje, su 
Komisija ir GERT, kad būtų išplėtota 
nuosekli reguliavimo praktika ir nuosekliai 
taikoma ši direktyva ir specifinės 
direktyvos.

(d) bendradarbiaudamos su Komisija ir 
ETRI, siekdamos užtikrinti, kad būtų 
sukurta nuosekli reguliavimo praktika ir 
nuosekliai taikoma ši direktyva ir 
specifinės direktyvos.“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 45

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl iš dalies įrašomas 61 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. 
rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).
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Pakeitimas 46

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(fb) 4 dalis papildoma (fb) punktu:
„(fb) taikydamos principą, pagal kurį 
galutinių paslaugų gavėjų pagrindinės 
teisės ir laisvės jokiu būdu neturėtų būti 
varžomos, ypač vadovaujantis Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 
straipsnio nuostatų dėl žodžio ir 
informacijos laisvės, jei nėra atitinkamo iš 
anksto priimto teisminių institucijų 
sprendimo, išskyrus atvejus kai kyla 
pavojus visuomenės saugumui tada, kai 
sprendimas gali būti priimtas vėliau.“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 138 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 47

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(a) skatindamos reguliavimo 
nuspėjamumą;

(a) skatindamos reguliavimo nuspėjamumą 
užtikrinant nuoseklų reguliavimo taikymą 
paskesniais persvarstymo laikotarpiais;

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 48

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(c) apsaugodamos vartotojams naudingą 
konkurenciją ir atitinkamais atvejais
skatindamos infrastruktūra pagrįstą 
konkurenciją;

(c) apsaugodamos vartotojams naudingą 
konkurenciją ir, kai įmanoma,
skatindamos infrastruktūra pagrįstą 
konkurenciją;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 49

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

(d) skatindamos su rinka susijusias
investicijas ir inovacijas į naujas ir 
pagerintas infrastruktūras, taip pat
skatindamos dalytis investicijomis ir 
užtikrindamos tinkamą dalijimąsi rizika 
tarp investuotojo ir įmonių, kurios gali 
naudotis naujomis priemonėmis;

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 50

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
-8a straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

8a) Įterpiamas šis straipsnis:
„-8a straipsnis

Radijo spektro politikos komitetas
1. Siekiant padėti įvykdyti 8a straipsnio 1, 
3 ir 5 dalyse nurodytus tikslus, įsteigiamas 
Radijo spektro politikos komitetas 
(RSPK).
RSPK teikia rekomendacijas Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai radijo 
spektro politikos klausimais.
RSPK sudaro kompetentingų 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
atsakingų už radijo spektro politiką 
kiekvienoje valstybėje narėje, aukšto 
rango atstovai. Kiekviena valstybė narė 
turi po vieną balsą, Komisija balso teisės 
neturi.
2. Europos Parlamento, Tarybos, 
Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
RSPK priima nuomones absoliučia balsų 
dauguma.
3. RSPK teikia metinę veiklos ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai.“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 63 pakeitimas, 8 a straipsnio redakcija, kurį Parlamentas 
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priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a 
punkto taisyklė).

Pakeitimas 51

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

8a straipsnis
Radijo spektro strateginis planavimas ir 
koordinavimas Europos Sąjungoje

8a straipsnis
Radijo spektro strateginis planavimas ir 
koordinavimas

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

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

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

2. Bendradarbiaudamos tarp savęs ir su 
Komisija, valstybės narės remia radijo 
spektro politikos požiūrių derinimą 
Europos bendrijoje ir atitinkamais atvejais 
radijo spektro, kuris yra būtinas norint 
sukurti vidaus rinką ir užtikrinti jos 
veikimą, gavimo bei veiksmingo 
naudojimo sąlygų suderinimą.

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

3. Kai reikia užtikrinti veiksmingą 
Europos Bendrijos  interesų derinimą 
radijo spektro klausimais kompetentingose 
tarptautinėse organizacijose, Komisija, 
atidžiai atsižvelgdama į RSPG nuomonę, 
gali pasiūlyti Europos Parlamentui ir 
Tarybai bendrus politikos tikslus. 
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2002 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas 
dėl Radijo spektro politikos grupės 
įsteigimo* nuomonę, gali pasiūlyti Europos 
Parlamentui ir Tarybai bendrus politikos 
tikslus.
4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į RSPG 
nuomonę, gali teikti pasiūlymus dėl teisės 
aktų, kuriais nustatomos daugiametės 
radijo spektro politikos programos.

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į RSPG 
nuomonę, pagal Sutarties 251 straipsnį 
teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriais 
nustatomos daugiametės radijo spektro 
politikos programos. Šiose programose 
nustatomos naudojimosi radijo dažnių 
spektru strateginio planavimo, 
koordinavimo ir derinimo pagal šios 
direktyvos ir specialiųjų direktyvų 
nuostatas politikos kryptys ir tikslai.
4a. Komisija gali priimti tinkamas 
įgyvendinimo priemones, skirtas taikyti 
4 dalyje nurodytoms daugiametėm radijo 
spektro politikos programom.
Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, patvirtinamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.;

Or. en

Pagrindimas

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)) by specifying further that the radio spectrum policy programmes shall set out the 
policy orientations and objectives for the strategic planning, coordination and harmonisation 
of the use of radio spectrum in the Community and by moving the implementing measures 
provided for in Article 8c to this Article. This will allow in the future and subject to the 
agreement by the European Parliament and Council through the radio spectrum policy 
programmes to apply harmonisation measures in this field following the regulatory procedure 
with scrutiny. The deletion of Article 9c (radio frequency management harmonisation 
measures) is accepted as part of the compromise.

Pakeitimas 52

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
9 straipsnio 1 ir 2 dalys
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Deramai atsižvelgdamos į tai, kad radijo 
dažniai yra viešoji gėrybė, turinti svarbią 
socialinę, kultūrinę ir ekonominę vertę, 
valstybės narės pagal 8 straipsnį savo 
teritorijoje užtikrina veiksmingą 
elektroninių ryšių paslaugoms skirtų radijo 
dažnių valdymą. Jos užtikrina, kad 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
skirstytų elektroninių ryšių paslaugoms 
naudojamą spektrą ir suteiktų bendrąsias 
arba individualias teises naudoti tokius 
radijo dažnius remdamosi objektyviais, 
skaidriais, nediskriminuojančiais ir 
proporcingais kriterijais. Tai darydamos jos 
turi laikytis atitinkamų tarptautinių 
susitarimų ir gali atsižvelgti į viešosios 
tvarkos sumetimus. 

1. Deramai atsižvelgdamos į tai, kad radijo 
dažniai yra viešoji gėrybė, turinti svarbią 
socialinę, kultūrinę ir ekonominę vertę, 
valstybės narės pagal 8 ir 8a straipsnius
savo teritorijoje užtikrina veiksmingą 
elektroninių ryšių paslaugoms teikti skirtų 
radijo dažnių valdymą. Jos užtikrina, kad 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
skirstytų elektroninių ryšių paslaugoms 
naudojamą spektrą ir suteiktų bendrąsias 
arba individualias teises naudoti tokius 
radijo dažnius remdamosi objektyviais, 
skaidriais, nediskriminuojančiais ir 
proporcingais kriterijais. Tai darydamos jos 
turi laikytis atitinkamų tarptautinių 
susitarimų ir gali atsižvelgti į viešosios 
tvarkos sumetimus.

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į tai, 
kad radijo dažnius reikia efektyviai ir 
veiksmingai naudoti, taip pat siekiant 
naudos vartotojams, pavyzdžiui, masto 
ekonomijos ir paslaugų sąveikumo, 
stengiasi radijo dažnių naudojimą derinti 
visoje Bendrijoje. Tai darydamos jos veikia 
laikydamosi Sprendimo Nr. 676/2002/EB 
(Sprendimas dėl radijo spektro).

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į tai, 
kad radijo dažnius reikia efektyviai ir 
veiksmingai naudoti, taip pat siekiant 
naudos vartotojams, pavyzdžiui, masto 
ekonomijos ir paslaugų sąveikumo, 
stengiasi radijo dažnių naudojimą derinti 
visoje Bendrijoje. Tai darydamos jos 
laikosi šios direktyvos 8a ir 9c straipsnių 
ir Sprendimo Nr. 676/2002/EB (Radijo 
spektro sprendimas).

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė), paaiškinama, kad pagal šį straipsnį priimtos priemonės turi atitikti 8 a straipsnio 
reikalavimus (Radijo spektro politikos strateginis planavimas ir koordinavimas).

Pakeitimas 54

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
9 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4. Išskyrus atvejus, kai antroje pastraipoje 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visų rūšių elektroninių ryšių paslaugos 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kurios pagal jų nacionalinį 
dažnių paskirstymo planą ir ITU radijo 
ryšio reglamentą gali būti naudojamos
elektroninių ryšių paslaugoms. Tačiau 
valstybės narės gali numatyti proporcingus 
ir nediskriminacinius teikiamų elektroninių 
ryšių paslaugų rūšių apribojimus.

4. Išskyrus atvejus, kai antroje pastraipoje 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visų rūšių elektroninių ryšių paslaugos 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kurios paskelbtos tinkamomis 
naudoti valstybių narių elektroninių ryšių 
paslaugoms laikantis Bendrijos teisės 
aktų. Tačiau valstybės narės gali numatyti 
proporcingus ir nediskriminacinius 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
apribojimus, įskaitant, prireikus, 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
radijo ryšio reglamentų reikalavimų 
patenkinimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė), nes paaiškinama, kad valstybės narės gali nesilaikyti paslaugų neutralumo principo, 
kad būtų patenkinti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos radijo ryšio reglamentų 
reikalavimai (pavyzdžiui, siekiant, kad kaimyninėse šalyse nekiltų problemų dėl trukdžių). 
Konstatuojamojoje dalyje toliau nagrinėjama pagal šį straipsnį ir tarptautinių radijo spektro 
organizacijų reikalavimus patvirtintų priemonių nuoseklumas.

Pakeitimas 55

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
9 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Priemonė, pagal kurią draudžiama teikti
kitas elektroninių ryšių paslaugas 
konkrečioje juostoje, gali būti numatyta tik 
tuomet, jei ją galima pagrįsti poreikiu teikti 
gyvybės apsaugos paslaugas. Valstybės 
narės taip pat gali išplėsti tokios 
priemonės taikymą, kad būtų įvykdyti kiti 
bendrojo intereso tikslai.

Priemonė, pagal kurią draudžiama teikti 
kitas elektroninių ryšių paslaugas 
konkrečioje juostoje, gali būti numatyta tik 
tuomet, jei ją galima pagrįsti poreikiu teikti 
gyvybės apsaugos paslaugas.
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Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime (žr. 64 (rev) pakeitimo 4 punkto paskutinę pastraipą) vėl įrašoma pozicija, 
kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 56

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
9a straipsnio 4 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4. Priemonės, priimtos taikant šį straipsnį 
nesuteikia naujos naudojimo teisės todėl 
joms netaikomos atitinkamos Direktyvos 
2002/20/EB (Leidimų direktyva) 
5 straipsnio 2 dalies nuostatos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 57

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB 
9b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės gali numatyti, kad 
įmonės kitoms įmonėms perduotų arba
išnuomotų individualias radijo dažnių 
naudojimo teises laikydamosi nacionalinių 
procedūrų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės
pagal nacionalines procedūras galėtų
kitoms įmonėms perduoti arba išnuomoti
individualias radijo dažnių naudojimo 
teises juostose, kuriose tai daryti numatyta 
pagal 8a straipsnio 4a dalį priimtose 
įgyvendinimo priemonėse. Pagal šias 
įgyvendinimo priemones taip pat gali būti 
numatyta suderinti su šiomis teisėmis 
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susijusias sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b 
punkto taisyklė), nes ateityje bus vykdomos šios srities įgyvendinimo priemonės, dėl kurių 
patvirtindami radijo spektro politiką bus sutarę Europos Parlamentas ir Taryba (pagal 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu). Siekiant kompromiso pritariama tam, kad būtų 
išbrauktas 9c straipsnis (elektroninių ryšių paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymas).

Pakeitimas 58

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu (žr. 66 pakeitimo 1 punkto antrąją pastraipą)) siekiama Parlamento ir 
Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto taisyklė).

Pakeitimas 59

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punkto a papunktis
2002/21/EC 
10 straipsnio 2 dalis
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad nacionaliniai numeracijos 
planai ir procedūros būtų taikomi vienodai 
visiems viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjams. Svarbiausia valstybės narės 
užtikrina, kad įmonė, kuriai buvo suteikta 
teisė naudotis numerių intervalu, 
nediskriminuotų kitų elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjų nustatydama numerių 
sekas, kuriomis pasiekiamos jų paslaugos.

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad nacionaliniai numeracijos 
planai ir procedūros būtų taikomi vienodai 
visiems viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjams ir numerių naudotojams visoje 
Europos Sąjungoje. Svarbiausia valstybės 
narės užtikrina, kad įmonė, kuriai buvo 
suteikta teisė naudotis numerių intervalu, 
nediskriminuotų kitų elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjų ir naudotojų nustatydama 
numerių sekas, kuriomis pasiekiamos jų 
paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 68 pakeitimas (truputį pakeistas), kurį Parlamentas priėmė 
2008 m. rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto 
taisyklė).
.

Pakeitimas 60

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punkto b papunktis
2002/21/EC
10 straipsnio 4 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4. Valstybės narės remia konkrečių 
numerių ar numeracijos intervalų 
suderinimą Bendrijoje, jei tuo kartu 
skatinamas vidaus rinkos veikimas ir visoje 
Europoje teikiamų paslaugų plėtojimas.
Komisija gali šiuo klausimu imtis 
atitinkamų techninių įgyvendinamųjų 
priemonių.

4. Valstybės narės remia konkrečių 
numerių ar numeracijos intervalų 
suderinimą Bendrijoje, jei tuo kartu 
skatinamas ir remiamas vidaus rinkos 
veikimas ir visoje Europoje teikiamų 
paslaugų plėtojimas. Komisija gali šiuo 
klausimu imtis atitinkamų techninių 
įgyvendinamųjų priemonių, kad būtų 
užtikrinta tarpvalstybinė galutinių 
vartotojų ir elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjų prieiga prie nacionalinės 
numeracijos. Taikant įgyvendinimo 
priemones BERT gali būti suteikta 
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ypatinga atsakomybė.
Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, patvirtinamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

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

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 69 pakeitimas (iš dalies pakeistas), kurį Parlamentas priėmė 
2008 m. rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 61

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
2002/21/EC
12 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Kai elektroninių ryšių tinklus teikianti 
įmonė pagal nacionalinius įstatymus turi 
teisę įrengti įrenginius valstybinėje ar 
privačioje nuosavybėje, virš jos ar po ja, 
arba gali pasinaudoti nuosavybės 
eksproprijavimo ar naudojimo tvarka, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi 
galimybę nustatyti, kad tokie įrenginiai ar 
nuosavybė, įskaitant, inter alia, pastatus ar 
įėjimus į pastatus, stiebus, antenas, bokštus 
ir kitas atramines konstrukcijas, kanalus, 
vamzdynus, šulinius, skirstymo spintas ir 
neaktyvius tinklo elementus, būtų 
naudojami bendrai.

1. Kai elektroninių ryšių tinklus teikianti 
įmonė pagal nacionalinius įstatymus turi 
teisę įrengti įrenginius valstybinėje ar 
privačioje nuosavybėje, virš jos ar po ja, 
arba gali pasinaudoti nuosavybės 
eksproprijavimo ar naudojimo tvarka, 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
visiškai atsižvelgdamos į proporcingumo 
principą, turi galimybę nustatyti, kad tokie 
įrenginiai ar nuosavybė, įskaitant, inter 
alia, pastatus ar įėjimus į pastatus, pastatų 
elektros laidų sistemas, stiebus, antenas, 
bokštus ir kitas atramines konstrukcijas, 
kanalus, vamzdynus, šulinius, skirstymo 
spintas ir neaktyvius tinklo elementus, būtų 
naudojami bendrai.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 70 pakeitimas (iš dalies pakeistas), kurį Parlamentas priėmė 
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2008 m. rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 62

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
2002/21/EC
12 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodyti teisių turėtojai bendrai 
naudotųsi įrenginiais ar nuosavybe 
(įskaitant fizinę bendrą vietą), siekiant 
skatinti veiksmingas investicijas į 
infrastruktūrą ir propaguoti naujoves, po 
tinkamo viešųjų konsultacijų laikotarpio, 
per kurį visoms suinteresuotosioms šalims 
suteikiama galimybė pareikšti savo 
nuomonę. Į tokius bendro naudojimo ir 
koordinavimo susitarimus gali būti 
įtrauktos įrenginių ar nuosavybės bendro 
naudojimo sąnaudų pasidalijimo taisyklės 
ir juose užtikrinama, kad susijusios 
įmonės tinkamai pasidalytų riziką.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 70 pakeitimo 2a punktas (iš dalies pakeistas), kurį Parlamentas 
priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a 
punkto taisyklė).

Pakeitimas 63

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
2002/21/EC
12 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Atitinkamais atvejais valstybės narės 3. Atitinkamais atvejais valstybės narės
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gali užtikrinti, kad įmonės teiktų būtiną 
informaciją, jei kompetentingos institucijos 
to prašo, kad šios institucijos kartu su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
galėtų nustatyti 1 dalyje nurodytų įrenginių 
pobūdžio, prieinamumo bei geografinės 
buvimo vietos išsamų sąrašą ir pateiktų jį 
suinteresuotosioms šalims.

užtikrina, kad įmonės teiktų būtiną 
informaciją, jei kompetentingos institucijos 
to prašo, kad šios institucijos kartu su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
galėtų nustatyti 1 dalyje nurodytų įrenginių 
pobūdžio, prieinamumo bei geografinės 
buvimo vietos išsamų sąrašą ir pateiktų jį 
suinteresuotosioms šalims.

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 64

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
2002/21/EC
12 straipsnio 3a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos, 
bendradarbiaudamos su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis, nustatytų 
tinkamą 2 dalyje minimų viešųjų darbų, 
taip pat naudojimosi viešaisiais 
įrenginiais ar turtu koordinavimo tvarką, 
kuria remiantis būtų galima užtikrinti, 
kad suinteresuotos šalys gautų 
informacijos apie atitinkamus viešuosius 
įrenginius ar turtą ir apie vykstančius ar 
planuojamus vykdyti viešuosius darbus, 
kad joms laiku būtų pranešta apie šiuos 
darbus ir kad būtų kiek įmanoma labiau 
palengvintas dalijimosi įrenginiais 
procesas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 70 pakeitimo 2c punktas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. 
rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).
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Pakeitimas 65

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
2002/21/EC
12 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

4. Pagal šį straipsnį nacionalinių 
reguliavimo institucijų taikomos priemonės 
turi būti objektyvios, skaidrios, 
nediskriminacinės ir proporcingos.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 70 pakeitimo 3 punktas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. 
rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 66

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
2002/21/EC
13a straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Atitinkama nacionalinė reguliavimo
institucija praneša kitų valstybių narių 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūrai (ENISA), jei galėjo būti ar buvo 
padarytas poveikis kitoms valstybėms 
narėms. Atitinkama nacionalinė
reguliavimo institucija gali informuoti 
visuomenę arba reikalauti, kad tai 
padarytų įmonės, jei ji nustato, kad 
pažeidimo atskleidimas atitinka 
visuomenės interesus.

Prireikus atitinkama kompetentinga
nacionalinė institucija praneša kitų 
valstybių narių kompetentingoms
nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūrai (ENISA). Jeigu informacijos 
apie pažeidimą atskleidimas atitinka 
visuomenės interesą, kompetentinga
nacionalinė institucija gali informuoti 
visuomenę.
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Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 71 pakeitimo 3 punkto antra pastraipa (iš dalies pakeista), 
kurią Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 67

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
2002/21/EC
13 b straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų įgaliojimą duoti 
privalomus nurodymus įmonėms, 
teikiančioms viešuosius ryšių tinklus arba 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas, tam, kad būtų įgyvendintas 
13a straipsnis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų įgaliojimą duoti 
privalomus nurodymus įmonėms, 
teikiančioms viešuosius ryšių tinklus arba 
viešai prieinamas elektroninių ryšių 
paslaugas tam, kad būtų įgyvendintas 
13a straipsnis. Privalomi nurodymai turi 
būti proporcingi, be to, turi būti 
įgyvendinami per tinkamą laiką.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 72 pakeitimas (iš dalies pakeistas), kurį Parlamentas priėmė 
2008 m. rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 68

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
2002/21/EC
13 b straipsnio 3 dalis
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
visus reikalingus įgaliojimus tirti 
nurodymų nesilaikymo atvejus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
visus reikalingus įgaliojimus tirti 
nurodymų nesilaikymo atvejus, taip pat 
atvejus, susijusius su poveikiu tinklų 
saugumui ir vientisumui.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 75 pakeitimas (truputį pakeistas), kurį Parlamentas priėmė 
2008 m. rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 69

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Kai įmonė turi didelę įtaką tam tikroje 
rinkoje, gali būti laikoma, kad ji turi didelę 
įtaką rinkoje ir glaudžiai susijusioje 
rinkoje, jei tų dviejų rinkų ryšiai yra tokie, 
kad įtaka vienoje rinkoje daro poveikį jos 
įtakai kitoje rinkoje ir taip dar labiau 
sustiprėja įmonės įtaka rinkoje. Todėl 
priemonės padėčiai 
ištaisyti, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
tokiam įtakos sustiprėjimui, gali būti 
taikomos susijusioje rinkoje pagal 
Direktyvos 2002/19/EB (toliau – Prieigos 
direktyva) 9, 10, 11 ir 13 straipsnius, o tais 
atvejais, kai paaiškėja, jog tokios 
priemonės yra nepakankamos, priemonės 
padėčiai ištaisyti gali būti taikomos pagal 
Direktyvos 2002/22/EB (toliau –
Universaliųjų paslaugų direktyva) 
17 straipsnį.

3. Kai įmonė turi didelę įtaką tam tikroje 
rinkoje (toliau vadinama pirmine rinka), 
gali būti laikoma, kad ji turi didelę įtaką 
rinkoje ir glaudžiai susijusioje rinkoje
(toliau vadinama antrine rinka), jei tų 
dviejų rinkų ryšiai yra tokie, kad įtaka
pirminėje rinkoje daro poveikį jos įtakai
antrinėje rinkoje ir taip dar labiau
sustiprėja įmonės įtaka rinkoje. Todėl 
priemonės padėčiai 
ištaisyti, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
tokiam įtakos sustiprėjimui, gali būti 
taikomos antrinėje rinkoje pagal 
Direktyvos 2002/19/EB (toliau – Prieigos 
direktyva) 9, 10, 11 ir 13 straipsnius, o tais 
atvejais, kai paaiškėja, jog tokios 
priemonės yra nepakankamos, priemonės 
padėčiai ištaisyti gali būti taikomos pagal 
Direktyvos 2002/22/EB (toliau –
Universaliųjų paslaugų direktyva) 
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17 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 70

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto b papunktis
2002/21/EC
15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Po viešųjų konsultacijų ir konsultacijų 
sunacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis bei atidžiai atsižvelgdama į 
GERT nuomonę, Komisija, laikydamasi 
22 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
procedūros, priima rekomendaciją dėl 
atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų 
(toliau – rekomendacija). Rekomendacijoje 
bus nurodytos tos elektroninių ryšių 
sektoriaus produktų ir paslaugų rinkos, 
kurių charakteristikos pagrįstai leidžia 
joms taikyti specifinėse direktyvose 
nurodytus reglamentuojančio pobūdžio 
įpareigojimus, jų netaikant rinkoms, kurios 
konkrečiais atvejais gali būti apibrėžtos 
pagal konkurencijos teisę. Komisija rinkas 
apibrėžia pagal konkurencijos teisės 
principus.

1. Po viešųjų konsultacijų ir konsultacijų su
ETRI Komisija priima rekomendaciją dėl 
atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų
(toliau vadinama rekomendacija).
Rekomendacijoje bus nurodytos tos 
elektroninių ryšių sektoriaus produktų ir 
paslaugų rinkos, kurių charakteristikos 
pagrįstai leidžia joms taikyti specifinėse 
direktyvose nurodytus reglamentuojančio 
pobūdžio įpareigojimus, jų netaikant 
rinkoms, kurios konkrečiais atvejais gali 
būti apibrėžtos pagal konkurencijos teisę.
Komisija rinkas apibrėžia pagal 
konkurencijos teisės principus.

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).
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Pakeitimas 71

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punkto d papunktis
2002/21/EC
15 straipsnio 4 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4. Pasikonsultavusi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis, Komisija, 
atidžiai atsižvelgdama į GERT nuomonę ir 
laikydamasi 22 straipsnio 2a dalyje
nurodytos procedūros gali priimti 
sprendimą, nustatantį transnacionalines 
rinkas.

4. Komisija, atidžiai atsižvelgdama į ETRI
nuomonę, pateiktą pagal Reglamento [... 
.../EB] 7 straipsnį, ir laikydamasi 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros 
gali priimti sprendimą, nustatantį 
transnacionalines rinkas.

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 72

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
2002/21/EC
16 straipsnio 5 ir 6 dalys

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

5. 15 straipsnio 4 dalyje minimame 
sprendime minėtų transnacionalinių rinkų 
atveju rinkos tyrimą atitinkamos 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka kartu, atidžiai atsižvelgdamos į 
gaires, ir bendrai sprendžia, ar pradėti 
taikyti, palikti galioti, keisti ar panaikinti 
šio straipsnio 2 dalyje minėtus 
reglamentuojančio pobūdžio įpareigojimus.

5. 15 straipsnio 4 dalyje minimame 
sprendime minėtų transnacionalinių rinkų 
atveju, Komisija prašo ETRI atlikti rinkos 
tyrimą atidžiai atsižvelgiant į gaires, ir
pateikti nuomonę, ar pradėti taikyti, palikti 
galioti, keisti ar panaikinti šio straipsnio 
2 dalyje minėtus reglamentuojančio 
pobūdžio įpareigojimus.

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

6. Pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalis taikant 
priemones laikomasi 6 ir 7 straipsniuose 
nurodytos tvarkos. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos atlieka atitinkamos 
rinkos tyrimą ir praneša apie atitinkamą 
planuojamą priemonę pagal 7 straipsnį:

6. Pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalis taikant 
priemones laikomasi 6 ir 7 straipsniuose 
nurodytos tvarkos. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos atlieka atitinkamos 
rinkos tyrimą ir praneša apie atitinkamą 
planuojamą priemonę pagal 7 straipsnį:

(a) per trejus metus nuo ankstesnės su šia 
rinka susijusios priemonės patvirtinimo.
Tačiau išimtiniais atvejais šis laikotarpis 
gali būti pratęstas ilgiau nei trejiems 
metams, jei nacionalinė reguliavimo 
institucija Komisijai praneša apie siūlomo 
pratęsimo priežastis, o Komisija per vieną 
mėnesį nuo pranešimo apie pratęsimą 
nepareiškia prieštaravimų;

(a) per trejus metus nuo ankstesnės su šia 
rinka susijusios priemonės patvirtinimo.
Tačiau išimtiniais atvejais šis laikotarpis 
gali būti pratęstas ne daugiau negu dvejais 
papildomais metais, jei nacionalinė 
reguliavimo institucija Komisijai praneša 
apie siūlomo pratęsimo priežastis, o 
Komisija per vieną mėnesį nuo pranešimo 
apie pratęsimą nepareiškia prieštaravimų;

(b) tų rinkų, apie kurias anksčiau nebuvo 
pranešta Komisijai, atveju – per dvejus 
metus po patikslintos rekomendacijos dėl 
atitinkamų rinkų priėmimo arba

(b) tų rinkų, apie kurias anksčiau nebuvo 
pranešta Komisijai, atveju – per dvejus 
metus po patikslintos rekomendacijos dėl 
atitinkamų rinkų priėmimo arba

(c) naujųjų valstybių narių, kurios įstojo į 
Sąjungą, atveju – per dvejus metus po jų 
įstojimo.

(c) naujųjų valstybių narių, kurios įstojo į 
Sąjungą, atveju – per dvejus metus po jų 
įstojimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 73

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto c punktas
2002/21/EC
16 straipsnio 7 dalis
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

7. Jeigu nacionalinė reguliavimo institucija 
nepabaigia rekomendacijoje nurodytos 
atitinkamos rinkos tyrimo per 16 straipsnio 
6 dalyje nustatytą terminą, GERT, esant 
prašymui, padeda atitinkamai 
nacionalinei reguliavimo institucijai 
pabaigti konkrečios rinkos tyrimą ir 
nustatyti taikytinus konkrečius 
įpareigojimus. Gavusi pagalbą, atitinkama 
nacionalinė reguliavimo institucija per 
šešis mėnesius praneša Komisijai apie 
planuojamą priemonę pagal 7 straipsnį.

7. Jeigu nacionalinė reguliavimo institucija 
nepabaigia rekomendacijoje nurodytos 
atitinkamos rinkos tyrimo per 16 straipsnio 
6 dalyje nustatytą terminą, Komisija gali 
prašyti ETRI pateikti nuomonę, įskaitant 
planuojamas priemones, konkrečios 
rinkos tyrimą ir nustatyti taikytinus 
konkrečius įpareigojimus. ETRI surengia 
viešąsias konsultacijas dėl atitinkamų 
planuojamų priemonių.

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 74

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punkto a papunktis
Direktyva Nr. 2002/21/EB
17 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(a) 1 dalies antrame sakinyje žodžiai 
„laikydamasi 22 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos“ pakeičiami žodžiais 
„laikydamasi 22 straipsnio 2a dalyje
nurodytos tvarkos“;

(a) 1 dalies pirmajame sakinyje žodžiai 
„laikydamasi 22 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos“ pakeičiami žodžiais 
„laikydamasi 22 straipsnio 3 dalyje
nurodytos tvarkos“;

Or. en

Pagrindimas
Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).
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Pakeitimas 75

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punkto b papunktis
Direktyva Nr. 2002/21/EB
17 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Jei tokių standartų ir (arba) specifikacijų 
nėra, valstybės narės skatina įgyvendinti 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos
(ITU), Elektroninių ryšių komiteto (ECC), 
Tarptautinės standartizacijos organizacijos
(ISO) ir Tarptautinės elektrotechnikos 
komisijos (IEC) priimtus tarptautinius 
standartus ir rekomendacijas.

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

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atkuriama pirmajam svarstymui Parlamento 2008 m. rugsėjo 24 d. 
T6/0449/2008 pateikto 83 pakeitimo redakcija (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 76

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punkto c punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
17 straipsnio 5 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

5. Kai Komisija mano, kad 1 dalyje minėti 
standartai ir (arba) specifikacijos 
nebeprisideda prie suderinto elektroninių 
ryšių paslaugų teikimo arba kad jie 
nebetenkina vartotojų poreikių ar kliudo 
technologijų plėtotei, Komisija, 
laikydamasi 22 straipsnio 2a dalyje 
nurodytos procedūros, išbraukia juos iš 
1 dalyje minėto standartų ir (arba) 
specifikacijų sąrašo.

5. Kai Komisija mano, kad 1 dalyje minėti 
standartai ir (arba) specifikacijos 
nebeprisideda prie suderinto elektroninių 
ryšių paslaugų teikimo arba kad jie 
nebetenkina vartotojų poreikių ar kliudo 
technologijų plėtotei, Komisija, 
laikydamasi 22 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos procedūros, išbraukia juos iš 
1 dalyje minėto standartų ir (arba) 
specifikacijų sąrašo.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 77

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punkto e punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
17 straipsnio 6 a dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

6a. 1, 4, 5 ir 6 dalyje nurodytos 
įgyvendinamosios priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
taikant 22 straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 78

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
19 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Nepažeidžiant šios direktyvos 
9 straipsnio ir Direktyvos 2002/20/EB
(toliau – Leidimų direktyva) 6 ir 
8 straipsnių, jei Komisija nustato, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirtingai atlieka šioje direktyvoje ir 
specialiosiose direktyvose nurodytas 
reguliavimo užduotis ir dėl to gali kilti 
kliūčių vidaus rinkai, Komisija, atidžiai 
atsižvelgdama į GERT nuomonę, jeigu 

1. Nepažeidžiant šios direktyvos 
9 straipsnio ir Direktyvos 2002/20/EB
(toliau – Leidimų direktyva) 6 ir 
8 straipsnių, jei Komisija nustato, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirtingai atlieka šioje direktyvoje ir 
specialiosiose direktyvose nurodytas 
reguliavimo užduotis ir dėl to gali kilti 
kliūčių vidaus rinkai, Komisija, atidžiai 
atsižvelgdama į GERT nuomonę, jeigu 



PE420.223v01-00 64/93 PR\770260LT.doc

LT

tokia nuomonė yra pateikta, gali priimti
rekomendaciją dėl suderinto šios 
direktyvos ir specialiųjų direktyvų nuostatų 
taikymo tam, kad būtų įgyvendinami 
8 straipsnyje išdėstyti tikslai.

tokia nuomonė yra pateikta, gali priimti
sprendimą dėl suderinto šios direktyvos ir 
specialiųjų direktyvų nuostatų taikymo 
tam, kad būtų įgyvendinami 8 straipsnyje 
išdėstyti tikslai.

2. Priimdama rekomendaciją pagal 1 dalį, 
Komisija laikosi 22 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos procedūros.
Valstybės narės užtikrina, kad atlikdamos 
užduotis nacionalinės reguliavimo 
institucijos atidžiai atsižvelgtų į šias 
rekomendacijas. Jei nacionalinė 
reguliavimo institucija nusprendžia 
rekomendacijos nesilaikyti, ji apie tai 
praneša Komisijai pagrįsdama savo 
poziciją.

2a. 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.
2b. Pagal 1 dalį priimtos priemonės 
gali apimti suderinto arba koordinuoto 
metodo, kuris taikomas sprendžiant toliau 
išvardytus klausimus, nustatymą:
(a) nuoseklus reguliavimo metodų, 
įskaitant reguliavimo taikymą naujoms 
paslaugoms, žemesnio nei nacionalinio 
lygmens rinkoms ir įmonėms teikiamoms 
tarpvalstybinėms elektroninių ryšių 
paslaugoms, taikymą;
(b) numeracijos, pavadinimų ir 
adresavimo klausimai, įskaitant numerių 
intervalus, numerių ir identifikatorių 
perkėlimą, numerių ir adresų 
transliavimo sistemas ir prieigą prie 112 
skubios pagalbos iškvietimo tarnybų;
(c) su vartotojais susijusius 
klausimus, neįtrauktus į Direktyvą 
2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų 
direktyvą), ypač sąlygų neįgaliems 
galutiniams paslaugų gavėjams sudarymą 
naudotis elektroninių ryšių paslaugomis 
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ir įranga;
(d) reguliavimo apskaitą, įskaitant 
investicinės rizikos apskaičiavimą.

3. GERT gali savo iniciatyva patarti 
Komisijai, ar turėtų būti patvirtinta 
priemonė pagal 1 dalį.

3. GERT gali savo iniciatyva patarti 
Komisijai, ar turėtų būti patvirtinta 
priemonė pagal 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 84 pakeitimas (pakeistas), kurį Parlamentas priėmė 2008 m. 
rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 79

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 23 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
21 straipsnio 2 ir 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

2. Ginčą atitinkamoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms spręsti gali 
pateikti bet kuri šalis. Kompetentingos 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
koordinuoja savo pastangas ginčą išspręsti
ETRI viduje, siekdamos, jei įmanoma, 
priimti bendrą sprendimą, pagal 8 
straipsnyje išdėstytus tikslus. Bet kokie 
įpareigojimai, kuriuos įmonei taiko 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
sprendžiant ginčus atitinka šios direktyvos 
ir specifinių direktyvų nuostatas.

Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
kurios yra kompetentingos spręsti tokį 
ginčą, gali paprašyti GERT priimti 
nuomonę dėl veiksmų, kurių turi būti 
imtasi pagal Pagrindų direktyvos ir (arba) 
specialiųjų direktyvų nuostatas ginčui 
išspręsti.

Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
kurios yra kompetentingos spręsti tokį 
ginčą, gali paprašyti ETRI pateikti 
rekomendaciją pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. .../2009
dėl ... [pagal kurį įsteigiama Europos 
telekomunikacijų reguliuotojų institucija 
(ETRI)] 18 straipsnį dėl veiksmų, kurių 
turi būti imtasi pagal Pagrindų direktyvos 
ir (arba) specialiųjų direktyvų nuostatas 
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ginčui išspręsti.
Jeigu toks prašymas pateikiamas GERT, 
visos nacionalinės reguliavimo institucijos, 
kurios yra kompetentingos spręsti bet kurį 
ginčo aspektą, prieš imdamosi veiksmų 
ginčui išspręsti, laukia, kol GERT priims 
nuomonę. Tai neapriboja nacionalinių 
reguliavimo institucijų galimybės prireikus 
imtis skubių priemonių.

Jeigu toks prašymas pateikiamas ETRI, 
visos nacionalinės reguliavimo institucijos, 
kurios yra kompetentingos spręsti bet kurį 
ginčo aspektą, prieš imdamosi veiksmų 
ginčui išspręsti, laukia, kol ETRI pateiks 
rekomendaciją pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. .../2009 
dėl ... [pagal kurį įsteigiama Europos 
telekomunikacijų reguliuotojų institucija 
(ETRI)] 18 straipsnį. Tai neapriboja 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
galimybės prireikus imtis skubių 
priemonių.

Bet kokie ginčą sprendžiančios 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
įmonei nustatyti įpareigojimai turi atitikti 
šios direktyvos arba specialiųjų direktyvų 
nuostatas, o juos nustatant atidžiai 
atsižvelgiama į GERT priimtą nuomonę.

Bet kokie ginčą sprendžiančios 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
įmonei nustatyti įpareigojimai turi atitikti
šios direktyvos arba specialiųjų direktyvų 
nuostatas, o juos nustatant atidžiai 
atsižvelgiama į ETRI pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. .../2009 dėl ... [pagal kurį įsteigiama 
Europos telekomunikacijų reguliuotojų 
institucija (ETRI)] 18 straipsnį pateiktą 
rekomendaciją.

3. Valstybės narės gali numatyti galimybę 
kompetentingoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms kartu atsisakyti 
spręsti ginčą, kai veikia kiti mechanizmai, 
įskaitant tarpininkavimą, kurie geriau ir 
laiku pagal 8 straipsnio nuostatas išspręstų 
ginčą.

3. Valstybės narės gali numatyti galimybę 
kompetentingoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms kartu atsisakyti 
spręsti ginčą, kai veikia kiti mechanizmai, 
įskaitant tarpininkavimą, kurie geriau ir 
laiku pagal 8 straipsnio nuostatas išspręstų 
ginčą.

Apie tai jos nedelsdamos praneša šalims.
Jei per keturis mėnesius ginčas 
neišsprendžiamas ir nukentėjusioji šalis jo 
neperduoda teismui, nacionalinės 
reguliavimo institucijos bet kurios šalies 
prašymu koordinuoja savo pastangas ginčą 
išspręsti pagal 8 straipsnio nuostatas ir 
atidžiai atsižvelgdamos į GERT priimtą 
nuomonę.

Apie tai jos nedelsdamos praneša šalims.
Jei per keturis mėnesius ginčas 
neišsprendžiamas ir nukentėjusioji šalis jo 
neperduoda teismui, nacionalinės 
reguliavimo institucijos bet kurios šalies 
prašymu koordinuoja savo pastangas ginčą 
išspręsti pagal 8 straipsnio nuostatas, jeigu 
įmanoma priėmus bendrą sprendimą, ir 
atidžiai atsižvelgdamos į ETRI pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. .../2009 dėl ... [pagal 
kurį įsteigiama Europos telekomunikacijų 
reguliuotojų institucija (ETRI)] 18 
straipsnį pateiktą rekomendaciją.
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Or. en

Pagrindimas

Pirmojoje šio pakeitimo dalyje vėl įrašomas 86 pakeitimas (pakeistas), kurį Parlamentas 
priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a 
punkto taisyklė)

Pakeitimas 80

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 24 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
21a straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, 
priimtų remiantis šia direktyva ir 
specifinėmis direktyvomis, pažeidimus, ir 
imasi visų būtinų priemonių jų 
įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės praneša Komisijai apie tokias 
nuostatas iki …, ir nedelsdamos jai praneša 
apie bet kokius vėlesnius joms įtakos 
turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, 
priimtų remiantis šia direktyva ir 
specifinėmis direktyvomis, pažeidimus, ir 
imasi visų būtinų priemonių jų 
įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos 
sankcijos turi būti tinkamos, veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės praneša Komisijai apie tokias 
nuostatas iki …*, ir nedelsdamos jai 
praneša apie bet kokius vėlesnius joms 
įtakos turinčius pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 81

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 28 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
II priedo 1 pastraipos įžanginė dalis
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Laikoma, kad dviejų ar daugiau įmonių 
bendra padėtis yra dominuojanti, kaip 
apibrėžta 14 straipsnyje, jei, net ir nesant 
tarp jų struktūrinių ar kitokių ryšių, jos 
veikia rinkoje, kurioje nėra veiksmingos 
konkurencijos ir kurioje nėra vienos 
įmonės, turinčios didelę įtaką rinkai.
Remiantis 2004 m. sausio 20 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl
koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB 
Susijungimų reglamento)* nuostatomis 
dėl bendros dominuojančios padėties, tokia 
padėtis greičiausiai susidarytų 
koncentruotoje rinkoje, kuriai būdingos 
tam tikros savybės, iš kurių ryšių srityje 
labiausiai būtų tikėtinos šios:

Laikoma, kad dviejų ar daugiau įmonių 
bendra padėtis yra dominuojanti, kaip 
apibrėžta 14 straipsnyje, jei, net ir nesant 
tarp jų struktūrinių ar kitokių ryšių, jos 
veikia rinkoje, kurioje nėra veiksmingos 
konkurencijos ir kurioje nėra vienos 
įmonės, turinčios didelę įtaką rinkai.
Remiantis galiojančiais Bendrijos teisės 
aktais ir Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktika dėl bendros 
dominuojančios padėties, tokia padėtis 
greičiausiai susidarytų koncentruotoje 
rinkoje, kuriai būdingos tam tikros 
savybės, iš kurių ryšių srityje labiausiai 
būtų tikėtinos šios:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 82

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva Nr. 2002/19/EB
2 straipsnio e punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(e) „vietinė linija“ – fizinė linija, jungianti
abonento valdoje esantį tinklo galinį tašką 
su viešojo fiksuoto elektroninio ryšio tinklo
pagrindiniu skirstomuoju stovu ar 
ekvivalentinius įrenginius.“;

(e) „vietinė linija“ – fizinė linija, jungianti 
tinklo galinį tašką su viešojo fiksuoto 
elektroninio ryšio tinklo skirstomuoju 
stovu ar ekvivalentinius įrenginius.“;

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 83

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 punktas
Direktyva Nr. 2002/19/EB
4 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir 
sąveiką visoje Bendrijoje, viešųjų ryšių 
tinklų operatoriai turi teisę, o, gavę kitų 
pagal Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) 4 straipsnį taip pat įgaliotų 
įmonių prašymą, yra įpareigoti derėtis dėl 
tarpusavio sujungimo viešai prieinamų 
elektroninių ryšių paslaugoms teikti.
Operatoriai kitoms įmonėms panaudą ir 
sujungimą teikia tokiomis sąlygomis, 
kurios atitinka nacionalinės reguliavimo 
institucijos jiems nustatytus įpareigojimus 
pagal 5–8 straipsnius.

1. Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir 
sąveiką visoje Bendrijoje, viešųjų ryšių 
tinklų operatoriai turi teisę, o, gavę kitų 
pagal Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) 4 straipsnį taip pat įgaliotų 
įmonių prašymą, yra įpareigoti derėtis dėl 
tarpusavio sujungimo viešai prieinamų 
elektroninių ryšių paslaugoms arba radijo 
ir televizijos transliacijų arba 
informacinės visuomenės paslaugoms
teikti. Operatoriai kitoms įmonėms 
panaudą ir sujungimą teikia tokiomis 
sąlygomis, kurios atitinka nacionalinės 
reguliavimo institucijos jiems nustatytus 
įpareigojimus pagal 5–8 straipsnius.
Tačiau sujungimo sąlygomis nesiekiama 
nustatyti sąveikai nepagrįstų kliūčių.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomi 93 ir 94 pakeitimai, kuriuos Parlamentas priėmė 2008 m. 
rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 84

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva Nr. 2002/19/EB
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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 panaudą ir sujungimą bei 
paslaugų sąveiką, vykdydamos savo 
pareigas taip, kad būtų skatinamas veiklos 
efektyvumas, tvari konkurencija,
veiksmingos investicijos ir inovacijos ir 
kuo didesnė nauda galutiniams paslaugų 
gavėjams.

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 panaudą ir sujungimą bei 
paslaugų sąveiką, vykdydamos savo 
pareigas taip, kad būtų skatinamas veiklos 
efektyvumas, tvari konkurencija, 
investicijos ir inovacijos ir kuo didesnė 
nauda galutiniams paslaugų gavėjams.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 85

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 86

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva Nr. 2002/19/EB
5 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija 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.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 87

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Direktyva Nr. 2002/19/EB
6 straipsnio 2 dalis 

Tarybos bendroji pozicija 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 
dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 
14 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

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 
dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 
14 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Europos elektroninių ryšių rinkos 
institucija (toliau vadinama ETRI) gali 
padėti Komisijai rengti šioje dalyje 
nurodytas nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 88

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6 punkto aa punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/19/EB
8 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija 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 9–13a straipsniuose nurodytus 
įpareigojimus.
Vertindamos įpareigojimų ir privalomų 
sąlygų proporcingumą, nacionalinės 
valstybių narių reguliavimo institucijos 
atsižvelgia į įvairiuose valstybės narės 
regionuose esančią skirtingą 
konkurencinę padėtį.“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija (žr. 97 pakeitimą), kurią Parlamentas priėmė per 
pirmąjį svarstymą (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė). Nuoroda į priemonių, pagal 
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kurias nustatomos geografinės konkurencijos sąlygos, priėmimą perkelta į 5 straipsnį.

Pakeitimas 89

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6 punkto b papunkčio i punktas
Direktyva Nr. 2002/19/EB
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

„Išimtinėmis aplinkybėmis, kai nacionalinė 
reguliavimo institucija ketina operatoriams, 
turintiems didelę įtaką rinkoje, nustatyti 
kitus, 9–13 straipsniuose nenurodytus 
prieigos ar sujungimo įpareigojimus, ji tokį 
prašymą pateikia Komisijai. Komisija 
atidžiai atsižvelgia į Europos 
telekomunikacijų reguliavimo institucijų 
tarnybos (toliau – GERT)* nuomonę. 
Komisija, laikydamasi 14 straipsnio 2 
dalyje nustatytos tvarkos, priima 
sprendimą, kuriuo nacionalinei 
reguliavimo institucijai leidžia ar neleidžia 
taikyti tokias priemones.

„Išimtinėmis aplinkybėmis, kai nacionalinė 
reguliavimo institucija ketina operatoriams, 
turintiems didelę įtaką rinkoje, nustatyti 
kitus, 9–13a straipsniuose nenurodytus 
prieigos ar sujungimo įpareigojimus, ji tokį 
prašymą pateikia Komisijai. Komisija 
atidžiai atsižvelgia į BERT nuomonę; 
Komisija, laikydamasi 14 straipsnio 2 
dalyje nustatytos tvarkos, priima 
sprendimą, kuriuo nacionalinei 
reguliavimo institucijai leidžia ar neleidžia 
taikyti tokias priemones.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė), nes reikalaujama laikytis -7a straipsnio nuostatų dėl funkcinio atskyrimo (bendras 
reguliavimas). 

Pakeitimas 90

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Pagal 8 straipsnio nuostatas nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali nustatyti 
panaudai ir (arba) sujungimui taikomus 

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

skaidrumo įpareigojimus ir reikalauti, kad 
operatoriai viešai skelbtų konkrečią 
informaciją, kaip, pavyzdžiui, apskaitos 
informacija, techninės specifikacijos, tinklo 
charakteristikos, paslaugų ir programų 
naudojimo, duomenų perdavimo valdymo 
politikos priemonių apribojimus, 
paslaugų teikimo ir naudojimo sąlygos, 
įskaitant srauto duomenų tvarkymo politiką 
bei kainas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 98 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 91

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 punkto b papunktis
Direktyva Nr. 2002/19/EB
9 straipsnio 4 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4. Nepaisydamos 3 dalies, kai operatoriui
pagal 12 straipsnį taikomas įpareigojimas, 
susijęs su didmeniniu pagrindu teikiama 
tinklo infrastruktūros panauda, įskaitant 
atsietos prieigą prie vietinės linijos 
fiksuotoje vietoje panaudą, nacionalinės 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad būtų 
skelbiamas standartinis pasiūlymas, 
kuriame būtų bent tie elementai, kurie 
nurodyti II priede.

4. Nepaisydamos 3 dalies, kai operatorius
pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 14 straipsnį laikomas turinčiu 
didelę įtaką tam tikroje rinkoje teikiant 
vietos prieigą nustatytoje vietovėje, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad būtų skelbiamas standartinis 
pasiūlymas, kuriame būtų bent tie 
elementai, kurie nurodyti II priede.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 99 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).
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Pakeitimas 92

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto d punktas
Direktyva Nr. 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Kai nacionalinės reguliavimo institucijos 
svarsto 1 dalyje nurodytus įpareigojimus, 
ypač kai jos vertina, kaip tokius 
įpareigojimus nustatyti proporcingai 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 8 straipsnyje nustatytiems 
tikslams, jos visų pirma atsižvelgia į šiuos 
veiksnius:

2. Kai nacionalinės reguliavimo institucijos 
svarsto 1 dalyje nurodytus įpareigojimus, 
ypač kai jos vertina, ar tokie įpareigojimai
nustatyti proporcingai 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 8 straipsnyje nustatytiems 
tikslams, jos visų pirma atsižvelgia į šiuos 
veiksnius:

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 93

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto 2 dalies da papunktis (naujas)
Direktyva Nr. 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(da) 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:
„(c) pradines priemonių savininko 
investicijas, turint galvoje bet kokias 
viešas investicijas ir investicijų riziką, 
įskaitant atitinkamą rizikos pasidalijimą 
tarp įmonių, kurios bendrai naudoja 
naują infrastruktūrą;“

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 100 pakeitimas (12 straipsnio 2 dalies c punktas), kurį 
Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 94

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 8 punkto 2 dalies e papunktis
Direktyva Nr. 2002/19/EB
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(d) ilgalaikės konkurencijos apsaugos 
poreikį, be kita ko, skatinant 
infrastruktūrų konkurenciją ekonominio 
naudingumo požiūriu;

(d) ilgalaikės konkurencijos, ypač su 
infrastruktūra susijusios konkurencijos,
apsaugos poreikį;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 95

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

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

reiškia, jog atitinkamas operatorius gali 
išlaikyti pernelyg dideles kainas ar daryti 
kainų spaudimą, tuo darant žalą 
galutiniams paslaugų gavėjams. Siekiant 
skatinti operatorių investuoti į naujos 
kartos tinklus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atsižvelgia į operatoriaus 
investicijas, tam tikrą pagrįstą panaudoto 
kapitalo grąžos normą ir investicijų riziką, 
atsižvelgiant į investicijų riziką ir į 
atitinkamą rizikos pasidalijimą tarp 
investuotojo ir įmonių, kurios bendrai 
naudoja naują infrastruktūrą, įskaitant 
įvairius trumpalaikius ir ilgalaikius 
susitarimus dėl rizikos pasidalijimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 101 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 96

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 9 punkto aa punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/19/EB
13 straipsnio 4a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(aa) Įterpiama ši dalis:
4a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad reguliuojant prieigos kainą 
ilgalaikėse sutartyse dėl rizikos 
pasidalijimo būtų įvertintos ilgalaikės 
didėjančios veiksmingo operatoriaus 
išlaidos, kurios apskaičiuojamos 
atsižvelgiant į operatoriaus numatytą 
naujų rinkų skvarbą ir į trumpalaikėse 
sutartyse numatytas rizikos priemokas. 
Šių priemokų turėtų būti laipsniškai 
atsisakoma didėjant naujos prieigos 
rinkos skvarbai. Sudarant tokias sutartis 
dėl trumpalaikės prieigos, kurios numato 
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rizikos priemokas, nėra siekiama pelno.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 102 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 97

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 9 punkto b papunktis
Direktyva Nr. 2002/19/EB
13 straipsnio 5 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

5. Užuot nustatydamos įpareigojimus dėl 
sąnaudų apskaitos sistemų, nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali pritarti 
alternatyvios sujungimo kainodaros 
naudojimui, pavyzdžiui, bill and keep, su 
sąlyga, kad toks metodas nesudarys 
kliūčių konkurencijai ar neiškreips jos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 98

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 10 punktas
Direktyva Nr. 2002/19/EB
13 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 3 dalies įžanginė dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Kai nacionalinė reguliavimo institucija
padaro išvadą, kad pagal 9–13 straipsnius 
nustatytais atitinkamais įpareigojimais 
nepavyko užtikrinti veiksmingos 

1.  Pagal 8 straipsnį, o ypač 8 straipsnio 
3 dalies antrą pastraipą, nacionalinė 
reguliavimo institucija gali, kaip išskirtinę 
priemonę, nustatyti įpareigojimą vertikaliai 
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konkurencijos ir kad esama svarbių, 
nuolatos pasikartojančių konkurencijos 
problemų ir (arba) rinkos 
nepakankamumo atvejų, susijusių su 
didmeniniu tam tikrų panaudos produktų 
teikimu, ji gali, laikydamasi 8 straipsnio 
3 dalies antros pastraipos nuostatų, 
išimties tvarka nustatyti įpareigojimą 
vertikaliai integruotoms įmonėms, kad 
pastarosios skirtų visą su didmeniniu
atitinkamų panaudos produktų teikimu 
susijusią veiklą vykdyti savarankiškai 
veikiantiems verslo subjektams.

integruotoms įmonėms, kad pastarosios 
skirtų visą su didmeniniu fiksuotos
panaudos produktų teikimu susijusią veiklą 
vykdyti savarankiškai veikiantiems verslo 
subjektams.

Toks verslo subjektas teikia panaudos 
produktus ir paslaugas visoms įmonėms, 
įskaitant kitus patronuojančiosios 
bendrovės verslo skyrius, per tokius pačius 
terminus, tokiomis pačiomis sąlygomis, 
įskaitant kainas ir paslaugų lygį, taip pat 
naudodamas tas pačias sistemas ir 
procesus.

Toks verslo subjektas teikia panaudos 
produktus ir paslaugas visoms įmonėms, 
įskaitant kitus patronuojančiosios 
bendrovės verslo skyrius, per tokius pačius 
terminus, tokiomis pačiomis sąlygomis, 
įskaitant kainas ir paslaugų lygį, taip pat 
naudodamas tas pačias sistemas ir 
procesus.

2. Nacionalinė reguliavimo institucija, 
ketindama nustatyti funkcinio atskyrimo 
įpareigojimą, pateikia Komisijai prašymą, į 
kurį įtraukia:

2. Nacionalinė reguliavimo institucija, 
ketindama nustatyti funkcinio atskyrimo 
įpareigojimą, pateikia Komisijai prašymą, į 
kurį įtraukia:

(a) įrodymą, kuriuo grindžiama 1 dalyje 
nurodyta nacionalinės reguliavimo
institucijos išvada;

(a) įrodymus, kad deramai atsižvelgiant į 
pažangiąją reguliavimo patirtį nustačius ir 
per pagrįstą laikotarpį įgyvendinus 
atitinkamus 9–13 straipsnyje nurodytus 
įpareigojimus veiksmingai konkurencijai 
pasiekti remiantis koordinuotu atitinkamų 
rinkų tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 
straipsnyje nurodytą rinkos tyrimo 
procedūrą, veiksmingos konkurencijos 
pasiekti nepavyko ir vėliau nepavyks 
pasiekti, ir kad keliose ištirtose 
didmeninių produktų rinkose yra svarbių, 
nuolatos pasikartojančių konkurencijos 
problemų ir (arba) rinkos 
nepakankamumo atvejų;

(b) pagrįstą įvertinimą, kad per pagrįstą 
laikotarpį nevyks veiksminga bei tvari
infrastruktūrų konkurencija arba ji bus 
silpna;

(b) įrodymą, kad per pagrįstą laikotarpį 
nevyks infrastruktūrų konkurencija arba ji 
bus silpna;

(c) tikėtino poveikio reguliavimo (c) tikėtino poveikio reguliavimo 
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institucijai, įmonei ir įmonės paskatoms 
investuoti į visą sektorių, visų pirma 
poreikiui užtikrinti socialinę ir teritorinę 
sanglaudą ir kitiems suinteresuotiesiems 
subjektams tyrimą, pirmiausia įskaitant
tikėtiną poveikį konkurencijai ir 
potencialius padarinius vartotojams;

institucijai, įmonei, ypač jos darbuotojams,
ir įmonės paskatoms investuoti į tinklą,
kitiems suinteresuotiesiems subjektams 
tyrimą, pirmiausia įskaitant poveikį
infrastruktūros konkurencijai ir 
potencialius padarinius vartotojams;

(ca) priežasčių, pagrindžiančių, kad šis 
įpareigojimas būtų veiksmingiausia 
priemonė konkurencijos ir (arba) rinkos 
nepakankamumo problemoms spręsti, 
analizę;

3. Į planuojamas priemones įtraukiami šie 
aspektai:

3. Nacionalinė reguliavimo institucija prie 
savo pasiūlymo prideda siūlomų 
priemonių projektą, į kurį įtraukiami šie 
aspektai:

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 103 pakeitimas (truputį pakeistas), kurį Parlamentas priėmė 
2008 m. rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 99

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 12 punkto e papunktis
Direktyva Nr. 2002/19/EB
II priedo B dalies 1 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(b) iš dalies atsietą prieigą atitinkamuose 
tinklo taškuose, kuri leistų išlaikyti 
ekvivalentinį atsietos prieigos 
funkcionalumą tokiomis sąlygomis, kai ši 
prieiga techniškai arba ekonomiškai 
neįmanoma;

(b) iš dalies atsietą prieigą prie vietinių ir 
dalinių vietinių linijų, įskaitant, tam tikrais 
atvejais, prieigą prie tinklo dalių, kurios 
nėra aktyvios, kad būtų plečiami 
tranzitiniai tinklai;

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 100

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1a) 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Elektroninių ryšių tinklų ar 
elektroninių ryšių paslaugų teikimui gali 
būti taikomas tik bendrasis leidimas 
nepažeidžiant konkrečių įpareigojimų, 
nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, ar 
naudojimo teisių, nurodytų 5 straipsnyje. 
Galima reikalauti, kad, prieš pradėdama 
naudotis teisėmis pagal leidimą, įmonė 
apie tai praneštų, bet negalima reikalauti, 
kad ji gautų nacionalinės reguliavimo 
institucijos atskirą sprendimą ar kitą kokį 
administracinį aktą. Pranešusi, jei 
pranešimo reikalaujama, įmonė gali 
pradėti veiklą laikydamasi prireikus 5, 6, 
6a  ir 7 straipsnių nuostatų dėl naudojimo 
teisių.
„Įmonėms, kurios teikia tarpvalstybines 
elektroninių ryšių paslaugas keliose 
valstybėse narėse padalinių turinčioms 
įmonėms, atitinkamoje valstybėje narėje 
taikoma ne daugiau kaip vieno pranešimo 
tvarka.“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).
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Pakeitimas 101

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės sudaro palankesnes
sąlygas naudoti radijo dažnius pagal 
bendrąsias teises. Valstybės narės gali 
suteikti individualias naudojimo teises 
siekdamos:

1. Jeigu įmanoma, ypač jeigu žalingųjų 
trikdžių pavojus nedidelis, valstybės narės
įtraukia šių radijo dažnių naudojimo
sąlygas į bendrąjį leidimą. Valstybės narės 
gali suteikti individualias naudojimo teises 
siekdamos:

– išvengti žalingų trukdžių; – išvengti žalingų trukdžių;

– užtikrinti paslaugų techninę 
kokybę;

– užtikrinti paslaugų techninę 
kokybę;

– užtikrinti veiksmingą spektro 
naudojimą;

– užtikrinti veiksmingą spektro 
naudojimą;

– arba pasiekti kitus visuotinės 
svarbos tikslus, kuriuos nustatė valstybė 
narė laikydamasi Bendrijos teisės.

– arba pasiekti kitus visuotinės 
svarbos tikslus, kuriuos nustatė valstybė 
narė laikydamasi Bendrijos teisės.

2. Tais atvejais, kai radijo dažnių ar 
numerių naudojimui būtina 
suteikti individualias naudojimo teises, 
valstybės narės įmonės prašymu suteikia 
tokias teises įmonėms, kad jos galėtų teikti
tinklus ar paslaugas pagal 3 straipsnyje 
nurodytas bendrąsias teises pagal šios 
direktyvos 6, 7 straipsnių ir 11 straipsnio 1 
dalies c punkto nuostatas ir pagal kitas 
taisykles, užtikrinančias tų išteklių 
veiksmingą naudojimą pagal Direktyvą 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva).

2. Tais atvejais, kai radijo dažnių ar 
numerių naudojimui būtina 
suteikti individualias naudojimo teises, 
valstybės narės įmonės prašymu suteikia 
tokias teises įmonėms, kad jos galėtų teikti 
tinklus ar paslaugas pagal 3 straipsnyje 
nurodytas bendrąsias teises pagal šios 
direktyvos 6, 6a, 7 straipsnių 
ir 11 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatas 
ir pagal kitas taisykles, užtikrinančias tų 
išteklių veiksmingą naudojimą pagal 
Direktyvą 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva).

Nepažeidžiant valstybių narių nustatytų 
konkrečių kriterijų ir procedūrų, pagal 
kuriuos radijo ir televizijos transliacijų 
turinio teikėjams suteikiamos radijo dažnių 
naudojimo teisės, kad pagal Bendrijos teisę 
būtų pasiekti visuotinės svarbos tikslai, 
radijo dažnių ir numerių naudojimo teisės 
suteikiamos laikantis atvirų, objektyvių, 
skaidrių, nediskriminuojančių ir 

Nepažeidžiant valstybių narių nustatytų 
konkrečių kriterijų ir procedūrų, pagal 
kuriuos radijo ir televizijos transliacijų 
turinio teikėjams suteikiamos radijo dažnių 
naudojimo teisės, kad pagal Bendrijos teisę 
būtų pasiekti visuotinės svarbos tikslai, 
radijo dažnių ir numerių naudojimo teisės 
suteikiamos laikantis atvirų, objektyvių, 
skaidrių, nediskriminuojančių ir 
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proporcingų procedūrų, o radijo dažnių 
atveju laikomasi Direktyvos 2002/21/EB
(Pagrindų direktyvos) 9 straipsnio 
nuostatų. Reikalavimo taikyti atvirą 
procedūrą galėtų būti nesilaikoma tais 
atvejais, kai norint pasiekti visuotinės 
svarbos tikslą, kurį nustatė valstybės narės 
laikydamosi Bendrijos teisės, radijo ir 
televizijos transliacijų turinio teikėjams 
svarbu suteikti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises.

proporcingų procedūrų, o radijo dažnių 
atveju laikomasi Direktyvos 2002/21/EB
(Pagrindų direktyvos) 9 straipsnio 
nuostatų. Reikalavimo taikyti atvirą 
procedūrą galėtų būti nesilaikoma tais 
atvejais, kai norint pasiekti visuotinės 
svarbos tikslą, kurį nustatė valstybės narės 
laikydamosi Bendrijos teisės, radijo ir 
televizijos transliacijų turinio teikėjams 
svarbu suteikti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises.

Suteikdamos naudojimo teises, valstybės 
narės išsamiai nurodo, ar šias teises teisių 
turėtojas gali perduoti ir kokiomis 
sąlygomis. Radijo dažnių atveju tokios 
nuostatos atitinka Direktyvos 2002/21/EB
(Pagrindų direktyva) 9b straipsnį.

Suteikdamos naudojimo teises, valstybės 
narės išsamiai nurodo, ar šias teises teisių 
turėtojas gali perduoti ir kokiomis 
sąlygomis. Radijo dažnių atveju tokios 
nuostatos atitinka Direktyvos 2002/21/EB
(Pagrindų direktyva) 9 ir 9b straipsnius.

Jeigu valstybės narės suteikia naudojimo 
teises ribotam laikui, teisių galiojimo 
trukmė pritaikoma pagal atitinkamą 
paslaugą, atsižvelgiant į siekiamą tikslą ir 
būtinas investicijas.

Jeigu valstybės narės suteikia naudojimo 
teises ribotam laikui, teisių galiojimo 
trukmė pritaikoma pagal atitinkamą 
paslaugą, atsižvelgiant į siekiamą tikslą, 
deramai atsižvelgiant į būtinybę skirti 
pakankamai laiko investicijų 
amortizacijai.

Nacionalinė kompetentinga institucija 
pagal 1 dalyje nurodytus kriterijus, visų 
pirma remdamasi pagrįstu teisės turėtojo 
prašymu, peržiūri daugiau nei dešimčiai 
metų suteiktas individualias radijo dažnių 
naudojimo teisės, kurios negali būti 
perduotos arba nuomojamos kitai įmonei, 
kaip leidžiama Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyvos) 9b straipsnyje. Jeigu 
suteikiant individualias naudojimo teises 
šie kriterijai nebetaikomi, individualios 
naudojimo teisės pakeičiamos 
bendrosiomis teisėmis naudoti radijo 
dažnius arba šias teises galima laisvai 
perduoti ar išnuomoti kitai įmonei pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9b straipsnį.

Kai individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės suteikiamos dešimčiai ar daugiau 
metų ir negali būti perduotos arba 
nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, 
nacionalinė reguliavimo institucija 
užtikrina, kad ji turi būdų patikrinti, ar 
kriterijai, pagal kuriuos buvo suteiktos 
individualios naudojimo teisės 
tebetaikomi ir tebevykdomi visą leidimo 
galiojimo laiką. Jeigu suteikiant 
individualias naudojimo teises šie kriterijai 
nebetaikomi, individualios naudojimo 
teisės pakeičiamos bendrosiomis teisėmis 
naudoti radijo dažnius, pranešus iš anksto 
ir praėjus nustatytam pagrįstam 
laikotarpiui, arba šias teises galima laisvai 
perduoti ar išnuomoti kitai įmonei pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9b straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 102

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 4a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/20/EB
6 a straipsnis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4a) Įterpiamas šis 6a straipsnis:
„6a straipsnis

Derinimo priemonės
1. Nepažeisdama šios direktyvos 5 
straipsnio 1 ir 2 dalių ir direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų Direktyvos) 9 
straipsnio, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo priemonių pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 8a 
straipsnio 4a dalį, kuriomis siekiama:
(a) nustatyti radijo dažnių juostas, 
kurias naudoti galima gavus bendrąjį 
leidimą,
(b) suderinti bendrųjų leidimų 
išdavimo ir individualių radijo dažnių 
arba numerių naudojimo teisių suteikimo 
įmonėms, kurios valdo visą Europą 
apimančius elektroninių ryšių tinklus 
arba teikia atitinkamas paslaugas, tvarką.
(c) suderinti II priede nurodytas 
sąlygas, susijusias su bendrųjų leidimų 
išdavimu ir individualių radijo dažnių 
arba numerių naudojimo teisių suteikimu 
įmonėms, kurios valdo visą Europą 
apimančius elektroninių ryšių tinklus 
arba teikia atitinkamas paslaugas,
Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos taikant 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
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direktyva) 8a straipsnio 4a dalyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
2. 1 dalyje nurodytose priemonėse, jei 
reikia, gali būti numatyta galimybė 
valstybėms narėms pateikti pagrįstą 
prašymą suteikti dalinę išimtį iš šių 
priemonių ir (arba) laikiną nuo šių 
priemonių leidžiančią nukrypti nuostatą.
Atsižvelgdama į konkrečią padėtį 
valstybėje narėje, Komisija įvertina 
prašymą pagrindžiančias aplinkybes ir 
gali suteikti dalinę išimtį arba laikiną 
nukrypti leidžiančią nuostatą (arba abi), 
jeigu dėl to nebus nepagrįstai atidėtas 1 
dalyje nurodytų įgyvendinimo priemonių 
įgyvendinimas arba neatsiras nepagrįstų 
konkurencijos ir reguliavimo skirtumų 
valstybėse narėse.“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b 
punkto taisyklė), nes išbraukiamos tam tikros derinimo priemonės, o likusios priemonės 
ateityje bus tos įgyvendinimo priemonės, dėl kurių patvirtindami radijo spektro politikos 
programą bus sutarę Europos Parlamentas ir Taryba (pagal reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu).

Pakeitimas 103

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punkto a papunktis
Direktyva Nr. 2002/20/EB
10 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Valstybės narės atitinkamoms institucijoms 
suteikia įgaliojimus atitinkamais atvejais 
skirti finansines baudas. Apie priemones ir 
priežastis, kodėl jų imamasi, nedelsiant 
pranešama atitinkamai įmonei ir 
nustatomas pagrįstas laikas įmonei tą 

Valstybės narės atitinkamoms institucijoms 
suteikia įgaliojimus atitinkamais atvejais:
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priemonę įvykdyti.“;
(a) prireikus skirti įtikinamo dydžio 
finansines baudas, įskaitant galimybę 
skirti periodines baudas, taikomas 
atgaline data; bei
(b) teikti nurodymus sustabdyti teikiamas 
paslaugas ar paslaugų paketą, kuriuo 
būtų padaroma didelė žala konkurencijai, 
laukiant, kol bus tenkinami prieigos 
įsipareigojimai, nustatyti Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 
16 straipsnyje minimo rinkos tyrimo metu.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 111 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 104

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 7 punktas
Direktyva Nr. 2002/20/EB
14 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisės, 
sąlygos ir procedūros, susijusios su 
bendraisiais leidimais ir naudojimo 
teisėmis arba teisėmis įrengti įrenginius, 
gali būti iš dalies keičiamos tik objektyviai 
pagrįstais atvejais ir proporcingai, prireikus 
atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, taikomas 
perduodamoms radijo dažnių naudojimo 
teisėms. Išskyrus atvejus, kai siūlomi 
pakeitimai yra nedideli ir dėl jų buvo 
susitarta su individualių ar bendrųjų 
teisių turėtoju, apie ketinimą daryti tokias 
pataisas tinkamai pranešama, o 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
paslaugų gavėjus ir vartotojus, suteikiama 
pakankamai laiko (ne mažiau kaip keturios 

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisės, 
sąlygos ir procedūros, susijusios su 
bendraisiais leidimais ir naudojimo 
teisėmis arba teisėmis įrengti įrenginius, 
gali būti iš dalies keičiamos tik objektyviai 
pagrįstais atvejais ir proporcingai, prireikus 
atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, taikomas 
perduodamoms radijo dažnių naudojimo 
teisėms. Apie ketinimą daryti tokias 
pataisas tinkamai pranešama, o 
suinteresuotosioms šalims, įskaitant 
paslaugų gavėjus ir vartotojus, suteikiama 
pakankamai laiko (ne mažiau kaip keturios 
savaitės, išskyrus išimtinius atvejus) savo 
nuomonei apie siūlomus pakeitimus 
pareikšti.
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savaitės, išskyrus išimtinius atvejus) savo 
nuomonei apie siūlomus pakeitimus 
pareikšti.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 105

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 9 punktas
Direktyva Nr. 2002/21/EB
17 straipsnio 1 ir 2 dalys

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2002/21/EB
(Pagrindų direktyvos) 9a straipsnio, 
valstybės narės užtikrina, kad [2009 m. 
gruodžio 31 d.] jau naudojami bendrosios 
ir individualios naudojimo teisės atitiktų 
šios direktyvos 5, 6, 7 straipsnius ir I 
priedą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo.

1. Nepažeisdamos Direktyvos 2002/21/EB
(Pagrindų direktyvos) 9a straipsnio, 
valstybės narės užtikrina, kad [2009 m. 
gruodžio 31 d.] jau naudojami bendrosios 
ir individualios naudojimo teisės atitiktų 
šios direktyvos 5, 6, 7 straipsnius ir I 
priedą ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo.

2. Jeigu, taikant 1 dalį, susiaurėja teisės ar 
sutrumpėja įpareigojimų galiojimo 
terminas pagal jau galiojančias bendrąsias 
ir individualias naudojimo teises, valstybės 
narės gali pratęsti šių teisių ir įpareigojimų 
galiojimą ne ilgiau kaip iki [2011 m.
rugsėjo 30 d.], jei tai neturi įtakos kitų 
įmonių teisėms pagal Bendrijos teisę. Apie 
tokius pratęsimus valstybės narės praneša 
Komisijai ir nurodo jų priežastis.“;

2. Jeigu, taikant 1 dalį, susiaurėja teisės ar 
sutrumpėja įpareigojimų galiojimo 
terminas pagal jau galiojančias bendrąsias 
ir individualias naudojimo teises, valstybės 
narės gali pratęsti šių teisių ir įpareigojimų 
galiojimą ne ilgiau kaip iki [2011 m. kovo
30 d.], jei tai neturi įtakos kitų įmonių 
teisėms pagal Bendrijos teisę. Apie tokius 
pratęsimus valstybės narės praneša 
Komisijai ir nurodo jų priežastis.“;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Parlamento ir Tarybos kompromiso (62 straipsnio 2 dalies b punkto 
taisyklė).

Pakeitimas 106

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3a straipsnis
Peržiūros procedūra

1. Komisija periodiškai persvarsto, kaip 
vykdoma ši direktyva ir direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva), 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) bei 
2002/20/EB (Leidimų direktyva) ir ne 
vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo 
5 straipsnio 1 dalyje nurodytos taikymo 
pradžios datos pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Šioje ataskaitoje 
Komisija įvertina, ar, atsižvelgiant į 
pokyčius rinkoje ir siekiant užtikrinti 
konkurenciją bei vartotojų apsaugą, ir 
toliau turėtų būti taikomos Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 
813 straipsnių ir Direktyvos 2002/22/EB 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 
17 straipsnio nuostatos dėl specialaus 
sektoriaus ex ante reguliavimo, ar šios 
nuostatos turėtų būti iš dalies pakeistos 
arba panaikintos. Šiuo tikslu Komisija 
gali prašyti nacionalinių reguliavimo 
institucijų ir Europos telekomunikacijų 
reguliavimo įstaigos pateikti informaciją, 
kurią jos pateikia nedelsdamos.
2. Jei Komisija mano, kad 1 dalies 
nuostatos turėtų būti iš dalies pakeistos 
arba panaikintos, ji nedelsdama pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
atitinkamą pasiūlymą.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 118 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė 2008 m. rugsėjo 24 d. 
per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 107

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

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 120 pakeitimas (pakeistas), kurį Parlamentas priėmė 2008 m. 
rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 108

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punkto b papunktis
Direktyva Nr. 2002/20/EB
Priedo B dalies 2 punktas
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Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Rezultatyvus ir veiksmingas dažnių 
naudojimas pagal Direktyvą 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva).

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašoma pozicija, kurią Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą (62 
straipsnio 2 dalies a punkto taisyklė).

Pakeitimas 109

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva Nr. 2002/20/EB
Priedo B dalies 7 punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(ba) 7 punktas pakeičiamas taip:
7. Visi įsipareigojimai, kuriuos įmonė 
prisiėmė gaudama naudojimo teisę 
taikant konkurencinę ir lyginamąją 
atrankos procedūrą. Jeigu toks 
įsipareigojimas de facto atitinka vieną ar 
daugiau įsipareigojimų, minimų 
Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos 
direktyvos) 9–13a straipsniuose, toks 
įsipareigojimas vėliausiai nuo 2010 m. 
sausio 1 d. laikomas negaliojančiu. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime vėl įrašomas 123 pakeitimas (iš dalies pakeistas), kurį Parlamentas priėmė 
2008 m. rugsėjo 24 d. per pirmąjį svarstymą, T6/0449/2008 (62 straipsnio 2 dalies a punkto 
taisyklė).
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Pakeitimas 110

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 4 a punktas (naujas)
Direktyva Nr. 2002/21/EB
II priedas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

4a. Įterpiamas II priedas:
Sąlygos, kurios gali būti derinamos pagal 
6a straipsnio 1 dalies c punktą:
(a) radijo dažnių naudojimo teisių 
trukmė,
(b) teritorinė teisių apimtis,
(c) galimybė perduoti teises bei su 
jomis susijusias sąlygas ir procedūras 
kitiems radijo dažnių naudotojams,
(d) naudojimo mokesčio, taikomo 
radijo dažnių naudojimo teisėms, 
nustatymo metodas, nepažeidžiant 
valstybių narių nustatytos sistemos, pagal 
kurią įpareigojimas mokėti naudojimo 
mokesčius būtų pakeičiamas 
nediskriminuojant nustatytu įpareigojimu 
įgyvendinti konkrečius bendrojo intereso 
tikslus,
(e) kiekvienai įmonei suteikiamų 
naudojimo teisių skaičius,
(f) I priedo B dalyje išvardytos 
sąlygos.“

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Reguliavimo sistemos persvarstymas suteikia galimybę sustiprinti Europos pirmavimą didelės 
spartos fiksuoto ir bevielio ryšio srityje, pagreitinti novatoriškų ir didelės pridėtinės vertės 
paslaugų plėtrą ir pasiekti 100 % plačiajuosčio interneto aprėptį1.

Sunkūs laikai, kuriuos dabar išgyvename, labiau nei kada nors ragina imtis reguliavimo 
reformos, skirtos siekti šių tikslų: tvarios konkurencijos, daugiau investicijų ir naujovių, 
naudos vartotojams ir didesnės socialinės sanglaudos nuoseklioje ir gerai veikiančioje 
bendrojoje elektroninių ryšių rinkoje. 

Šiems tikslams pasiekti reikia, kad teisėkūros darbas atitiktų tris pagrindinius kriterijus: 
ekonomikos veiksmingumo, teisinio aiškumo ir reguliavimo nuspėjamumo bei institucinės 
pusiausvyros.

Iki šiol trišaliuose susitikimuose buvo galima svarstyti tik keletą politinių klausimų. Šiame 
dokumente pranešėja pabandė pasiūlyti racionalių kompromisų, kurie padėtų pasiekti 
susitarimo su Taryba ir patvirtinti šį teisės aktą antruoju svarstymu. Be to, pranešėja nurodė 
kai kuriuos bendro reguliavimo procedūros pokyčius dėl teisių gynimo priemonių, siekdama 
išsklaidyti tam tikras abejones dėl šios procedūros institucinės pusiausvyros. 

Siekiant kompromiso 

Spektro valdymas

Rekomendacijos antrajam svarstymui nenukrypsta nuo to, kas turėtų tapti kertiniu Parlamento 
ir Tarybos susitarimo akmeniu: pirmiausia, valstybės narės išlieka atsakingos už spektro 
valdymą. Tačiau mėginama stiprinti koordinavimą ir, kur teisėta, leisti suderinimo priemones.

Pirma, dėl radijo spektro politikos programų, pranešėja patikslina, kad jos turi apibrėžti 
politikos kryptis ir tikslus, skirtus radijo spektro naudojimo Bendrijoje strateginiam 
planavimui, koordinavimui ir derinimui, atremdama kritiką, kad Parlamentas siekė spektro 
reikalų mikrovaldymo. Antra, 9c straipsnyje numatytos derinimo įgyvendinimo priemonės 
perkeliamos į šį straipsnį, sudarant galimybę ateityje – pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
susitarimą dėl naudojimosi radijo spektro politikos programomis – taikyti šios srities derinimo 
priemones pasibaigus reguliavimo procedūrai su tikrinimu. Atitinkamam 9c straipsnio (radijo 
dažnių valdymo derinimo priemonės) išbraukimui pritarta siekiant šio kompromiso. 

Taip pat atkurtas Radijo spektro politikos komitetas tol, kol Parlamentas gaus pagrįstas 
Komisijos garantijas, jog Radijo spektro politikos grupė (RSPG) bus reikiamai sustiprinta, 
kad galėtų vykdyti su radijo spektro politikos programomis susijusias funkcijas. 

Dėl nuorodų į Tarptautinę telekomunikacijų sąjungą (TTS), aktualiais pakeitimais siekiama 
kompromiso tarp Tarybos ir Parlamento patikslinant, kad valstybės narės, įgyvendindamos 

                                               
1 Gruodžio 11-12 d. Europos Vadovų Taryba paragino,  įgyvendinant Europos ekonomikos atkūrimo planą,  
užtikrinti reguliavimo paskatas plačiajuosčio interneto plėtrai, įskaitant regionus, kuriuose trūksta tokių 
paslaugų,  ir regionus, kuriuose reikia didelių sąnaudų ir negali veikti rinka.  
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TTS Radijo ryšio reglamento reikalavimus (pvz., siekiant išvengti trikdžių keliamų problemų 
su kaimyninėmis šalimis), gali nukrypti nuo paslaugų neutralumo principo. 
Konstatuojamojoje dalyje dar kartą pabrėžiamas priemonių, priimtų pagal šį straipsnį ir 
tarptautinių spektro organizacijų reikalavimus, nuoseklumas. 

Nuoroda į Nacionalinius dažnių planus išbraukta sutarus paminėti tam tikrus apribojimus, 
kuriuos gali įvesti valstybės narės. Faktiškai, tai joms suteiks daugiau veikimo laisvės.

5 straipsnio formuluotė (Leidimų direktyva) buvo peržiūrėta stengiantis išlaikyti pusiausvyrą 
tarp pageidaujamo lankstumo, taikant bendrąją leidimų sistemą, ir gryno praktiškumo 
išduodant individualius leidimus, kuriais buvo naudojamasi iki šiol.

„Bendras reguliavimas“

Pranešėja laikosi bendrųjų Parlamento pirmojo svarstymo pasiūlymo dėl 7 ir 7a straipsnių 
nuostatų (konstruktyvus procesas, įpareigojantys rezultatai), kartu atsižvelgdama į teisinę 
kritiką (ypač į galimą nesuderinamumą su Meroni principu). Šiame naujajame pasiūlyme 
remiamasi persvarstytu Komisijos pasiūlymu, tačiau, esant Komisijos ir Europos 
telekomunikacijų reguliavimo institucijų tarnybos (ETRI) nesutarimui, reikalaujama taikyti 
komitologijos procedūrą. Tai pat labiau atsižvelgta į kai kuriuos praktiškumo aspektus 
(tinkamas pakartotinio pranešimo pateikimo laikas ir kt.).

Dar nesvarstyti svarbūs klausimai, kuriuos pranešėja vėl įtraukė į dokumentą 

Vėl įtrauktas Parlamento pirmojo svarstymo tekstas, apimantis likusius svarbius klausimus, 
kuriais dar nebuvo diskutuota trišaliuose susitikimuose. Tai ypač susiję su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis (NRI), funkcijų atskyrimu, derinimu (nesusijusiu su spektru) ir 
turinio ir (arba) “tinklo neutralumo” klausimais.
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