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Pakeitimas 24
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS KOMISIJOS 
REKOMENDACIJA

dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimo sąnaudoms mažinti

dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimo sąnaudoms mažinti

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. de

Pagrindimas

Pagal SESV 4 straipsnio 2 dalies a punktą vidaus rinkos srityje yra pasidalijamoji 
kompetencija. Taip pat reikia atsižvelgti į ES sutarties 5 straipsnyje įtvirtintą proporcingumo 
principą. Svarstomų priemonių tikslus gali pakankamai pasiekti pačios valstybės narės. Tam 
nereikia jokios suderinimo priemonės ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento.

Pakeitimas 25
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimo sąnaudoms mažinti

dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimo sąnaudoms mažinti

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. en
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Pagrindimas

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jeigu jis bus priimtas, visame tekste reikės atlikti 
atitinkamus pakeitimus.)

Pakeitimas 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR
TARYBOS DIREKTYVA

dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimo sąnaudoms mažinti

dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimo sąnaudoms mažinti

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo principus, kaip numatyta ES sutarties 5 
straipsnyje, šį tekstą reikėtų priimti kaip direktyvą. Priėmus jį kaip reglamentą būtų 
užkertamas kelias reikiamam lankstumui atsižvelgti į nacionalinius ar regionų savitumus, 
sukuriama nereikalinga biurokratija ir neatsižvelgiama į valstybėse narės jau taikomą 
reglamentavimą. Todėl ir toliau tekste sąvoką „reglamentas“ reikėtų pakeisti „direktyva“.

Pakeitimas 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio 
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tinklų diegimo sąnaudoms mažinti tinklų diegimo sąnaudoms mažinti
(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pagrindimas

Reglamente neatsižvelgiama į nacionalinius skirtumus, įskaitant konkurencijos lygį. ES turėtų 
suteikti valstybėms narėms lankstumo įgyvendinant priemones taip, kad jos atitiktų jų 
nacionalines aplinkybes.

Pakeitimas 28
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimo sąnaudoms mažinti

dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimo sąnaudoms mažinti

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pagrindimas

Tai horizontalūs pakeitimai, kuriais pakeičiamas žodis „reglamentas“ žodžiu „direktyva“ 
visame tekste. Siekiant padidinti pasiūlymo poveikį svarbu, kad valstybės narės galėtų 
įgyvendinti siūlomas nuostatas lanksčiai ir atsižvelgdamos į nacionalines aplinkybes. 
Nuosavybės teisės, žemės savininkų teisės ir vietiniai statybos leidimai yra nacionalinė 
kompetencija, ir bet kokiomis siūlomomis priemonėmis turi būti atsižvelgta į subsidiarumo 
principą.

Pakeitimas 29
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimo sąnaudoms mažinti

dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimo sąnaudoms mažinti

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas horizontaliai visam tekstui. Pagrindiniai elektros tinklų savininkų 
keliami probleminiai klausimai, taip pat 14 neigiamų nuomonių, kurias pateikė valstybių 
narių nacionaliniai parlamentai subsidiarumo klausimais dėl šio dokumentų rinkinio, galėtų 
paskatinti Parlamentą apsvarstyti, ar šiuo metu vertėtų priimti šį dokumentą kaip reglamentą. 
Be to, aišku, kad reglamentu iš esmės siekiama spręsti vietos klausimus. Vietos 
informuotumas apie papildomo sinergijos poveikio išnaudojimo svarbą jau atrodo aukštas.

Pakeitimas 30
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečia nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

perdavus teisėkūros procedūra priimamo
akto projektą nacionaliniams 
parlamentams,

atsižvelgdami į nacionalinių parlamentų 
nuomones dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto,

Or. en

Pagrindimas

Šios nuomonės jau yra žinomos ir užregistruotos IPEX duomenų bazėje.

Pakeitimas 31
Pilar del Castillo Vera
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) kadangi informacinės ir ryšių 
technologijos yra skaitmeninės 
visuomenės pagrindas ir šiandien joms 
tenka apytikriai 20 proc. Europos metinio 
našumo augimo, 4,5 proc. Europos BVP 
ir 25 proc. privačių investicijų į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, 
taigi jų indėlis į augimą ir užimtumą gali 
būti ypač didelis;

Or. en

Pakeitimas 32
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pripažindamos sparčiojo plačiajuosčio 
ryšio diegimo svarbą, valstybės narės 
patvirtino plataus užmojo plačiajuosčio 
ryšio tikslus, išdėstytus Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis 
technologijomis grindžiamas Europos 
augimas“29 (toliau – skaitmeninė 
darbotvarkė): plačiajuostis 30 Mb/s 
spartos ryšys iki 2013 m. turi tapti visiškai 
prieinamas visiems namų ūkiams, o iki 
2020 m. bent pusėje visų namų ūkių turi 
veikti spartesnis kaip 100 Mb/s interneto
ryšys;

(2) pripažindamos sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio diegimo svarbą, 
Europos Sąjunga ir valstybės narės 
siekia patvirtinti plataus užmojo 
plačiajuosčio ryšio tikslus. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė. Skaitmeninėmis 
technologijomis grindžiamas Europos 
augimas“29 (toliau – skaitmeninė 
darbotvarkė) nurodyta, kad iki 2020 m. 
visi europiečiai turėtų galimybę 
naudotis spartesniu kaip 30 Mb/s ryšiu 
ir kad 50 proc. ar daugiau Europos 
namų ūkių užsisakytų spartesnio kaip 
100 Mb/s interneto ryšio paslaugą. 
Tačiau, atsižvelgiant į sparčią 
technologijų plėtrą, kuri sudaro 
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sąlygas užtikrinti dar spartesnį 
interneto ryšį, taip pat didėjančią 
elektroninių paslaugų paklausą, šiuo 
metu būtų tinkama numatyti platesnio 
užmojo tikslą pasiekti, kad 2020 m.
galima būtų prisijungti prie spartesnio 
kaip 100 Mbps interneto ryšio ir 
50 proc. namų ūkių naudotųsi 
plačiajuosčiu ryšiu 1 Gbps ryšio 
sparta, kaip numatyta Europos 
Parlamento rezoliucijoje „Skaitmeninė 
darbotvarkė. Augimas, judumas ir 
užimtumas: metas judėti sparčiau“29a;

__________________ __________________
29 COM(2010) 245; žr. taip pat 
skaitmeninės darbotvarkės peržiūrą, 
COM(2012) 784 final.

29 COM (2010) 245; žr. taip pat 
skaitmeninės darbotvarkės peržiūrą, 
COM(2012) 784 final.
29a (2013/2593(RSP))

Or. en

Pakeitimas 33
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pripažindamos sparčiojo plačiajuosčio 
ryšio diegimo svarbą, valstybės narės 
patvirtino plataus užmojo plačiajuosčio 
ryšio tikslus, išdėstytus Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis 
technologijomis grindžiamas Europos 
augimas“29 (toliau – skaitmeninė 
darbotvarkė): plačiajuostis 30 Mb/s spartos 
ryšys iki 2013 m. turi tapti visiškai 
prieinamas visiems namų ūkiams, o iki 
2020 m. bent pusėje visų namų ūkių turi 

(2) pripažindamos sparčiojo plačiajuosčio 
ryšio diegimo svarbą, valstybės narės 
patvirtino plačiajuosčio ryšio tikslus, 
išdėstytus Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė. Skaitmeninėmis 
technologijomis grindžiamas Europos 
augimas“29 (toliau – skaitmeninė 
darbotvarkė): plačiajuostis 30 Mb/s spartos 
ryšys iki 2013 m. turi tapti visiškai 
prieinamas visiems namų ūkiams, o iki 
2020 m. bent pusėje visų namų ūkių turi 
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veikti spartesnis kaip 100 Mb/s interneto 
ryšys;

veikti spartesnis kaip 100 Mb/s interneto 
ryšys. Tačiau pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
sparčią technologijų plėtrą, kuri sudaro 
sąlygas užtikrinti dar spartesnį interneto 
ryšį, šiuo metu būtų tinkama visiems 
Sąjungos namų ūkiams numatyti 
galimybę prisijungti prie spartesnio kaip 
100 Mbps interneto ryšio, o 50 proc. namų 
ūkių turėtų naudotis plačiajuosčiu ryšiu 
1 Gbps ryšio sparta, kaip numatyta 
Europos Parlamento rezoliucijoje 
„Skaitmeninė darbotvarkė. Augimas, 
judumas ir užimtumas: metas judėti 
sparčiau“;

__________________ __________________
29 COM(2010) 245; žr. taip pat 
skaitmeninės darbotvarkės peržiūrą, 
COM(2012) 784 final.

29 COM (2010) 245; žr. taip pat 
skaitmeninės darbotvarkės peržiūrą, 
COM(2012) 784 final.

Or. en

Pakeitimas 34
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pripažindamos sparčiojo plačiajuosčio 
ryšio diegimo svarbą, valstybės narės
patvirtino plataus užmojo plačiajuosčio 
ryšio tikslus, išdėstytus Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis 
technologijomis grindžiamas Europos 
augimas“29 (toliau – skaitmeninė
darbotvarkė): plačiajuostis 30 Mb/s spartos 
ryšys iki 2013 m. turi tapti visiškai 
prieinamas visiems namų ūkiams, o iki 
2020 m. bent pusėje visų namų ūkių turi 
veikti spartesnis kaip 100 Mb/s interneto 
ryšys;

(2) pripažindamos, kad spartusis 
plačiajuostis ryšys yra labai svarbus 
valstybėms narėms, kad jos galėtų 
įgyvendinti plačiajuosčio ryšio tikslus, 
išdėstytus Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė. Skaitmeninėmis 
technologijomis grindžiamas Europos 
augimas“29 (toliau – „Skaitmeninė 
darbotvarkė“): plačiajuostis 30 Mb/s 
spartos ryšys iki 2013 m. turi tapti visiškai 
prieinamas visiems namų ūkiams, o iki 
2020 m. bent pusėje visų namų ūkių turi 
veikti spartesnis kaip 100 Mb/s interneto 
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ryšys. Tačiau pabrėžia, kad šie tikslai turi 
būti laikomi tik būtiniausiais ir kad 
Sąjunga turi siekti platesnių užmojų 
plačiajuosčio ryšio tikslų;

__________________ __________________
29 COM(2010) 245; žr. taip pat 
skaitmeninės darbotvarkės peržiūrą, 
COM(2012) 784 final.

29 COM (2010) 245; žr. taip pat 
skaitmeninės darbotvarkės peržiūrą, 
COM(2012) 784 final.

Or. en

Pakeitimas 35
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kadangi yra prognozuojama, kad iki 
2020 m. prie interneto bus prijungta 
50 mlrd. įrenginių, o visuotinis duomenų 
srautas pasibaigus 2017 m. bus 15 kartų 
didesnis; dėl tokio nuolat augančio 
plačiajuosčio ryšio srauto reikės plačių 
užmojų politikos Sąjungos ir valstybių 
narių lygmeniu tiek mūsų fiksuotojo, tiek 
judriojo plačiajuosčio ryšio tinklų 
pajėgumo didinimo srityje, jei Europa 
siekia didesnio augimo, 
konkurencingumo ir našumo;

Or. en

Pakeitimas 36
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat (3) skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat 
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nurodyta, jog reikia priimti politiką, kuria 
būtų sumažintos plačiajuosčio ryšio 
diegimo sąnaudos visoje Sąjungos 
teritorijoje, įskaitant tinkamą planavimą ir 
koordinavimą bei administracinės naštos 
mažinimą;

nurodyta, jog reikia priimti politiką, kuria 
būtų sumažintos plačiajuosčio ryšio 
diegimo sąnaudos visoje Sąjungos 
teritorijoje, įskaitant tinkamą planavimą ir 
koordinavimą, tarpsektorinį ir darnų 
esamos ryšių infrastruktūros, įskaitant 
modernią transliacijos technologijos 
infrastruktūrą, naudojimą, geresnį 
reglamentavimą bei administracinės naštos 
mažinimą;

Or. de

Pakeitimas 37
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) kadangi sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimo sąnaudų mažinimas taip 
pat būtų naudingas siekiant viešojo 
sektoriaus suskaitmeninimo, kuris leistų 
ne tik sumažinti viešojo administravimo 
sąnaudas ir veiksmingiau teikti paslaugas 
piliečiams, bet visuose ekonomikos 
sektoriuose būtų jaučiamas ir 
skaitmeninio sverto poveikis;

Or. en

Pakeitimas 38
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) visoje Sąjungoje diegiant sparčiuosius 
fiksuotojo ir belaidžio elektroninio ryšio 
tinklus, reikia esminių investicijų, kurių 

(5) visoje Sąjungoje diegiant sparčiuosius 
fiksuotojo ir belaidžio elektroninio ryšio 
tinklus, reikia esminių investicijų, kurių 
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didelę dalį sudaro civilinės inžinerijos 
darbų sąnaudos;

didelę dalį sudaro civilinės inžinerijos 
darbų sąnaudos. (Iš dalies) atsisakius kai 
kurių brangių civilinės inžinerijos darbų 
būtų galima prisidėti prie veiksmingo 
plačiajuosčio ryšio teikimo;

Or. de

Pakeitimas 39
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) priemonėmis, kuriomis siekiama 
padidinti esamos infrastruktūros naudojimo 
efektyvumą ir sumažinti naujų civilinės 
inžinerijos darbų vykdymo sąnaudas ir 
kliūtis, turėtų būti iš esmės prisidedama 
prie greito, plataus masto sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų diegimo 
užtikrinimo, kartu palaikant veiksmingą 
konkurenciją;

(7) priemonėmis, kuriomis siekiama 
padidinti esamos infrastruktūros naudojimo 
efektyvumą ir sumažinti naujų civilinės 
inžinerijos darbų vykdymo sąnaudas ir 
kliūtis, turėtų būti iš esmės prisidedama 
prie greito, plataus masto sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų diegimo 
užtikrinimo, kartu palaikant veiksmingą 
konkurenciją, nedarant neigiamos įtakos 
esamų viešųjų infrastruktūrų saugai, 
saugumui ir sklandžiam veikimui;

Or. en

Pakeitimas 40
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šiuo reglamentu siekiama suteikti 
visoje Sąjungoje galiojančias minimalias 
teises ir nustatyti įpareigojimus, siekiant 
palengvinti sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimą ir sektorių koordinavimą. 
Užtikrinant minimalias vienodas sąlygas, 

(9) laikantis subsidiarumo ir 
proporcingumo principo, šia direktyva
siekiama suteikti visoje Sąjungoje 
galiojančias minimalias teises ir nustatyti 
įpareigojimus, siekiant palengvinti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimą 
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reikėtų nepakenkti geriausiai praktikai ir
nacionaliniu ir vietos lygiu priimtoms 
priemonėms, kuriomis nustatytos 
išsamesnės nuostatos ir sąlygos, taip pat 
papildomoms priemonėms, kuriomis 
papildomos tos teisės ir įpareigojimai, 
laikantis subsidiarumo principo;

ir sektorių koordinavimą. Užtikrinant 
minimalias vienodas sąlygas, reikėtų 
nepakenkti geriausiai praktikai ir 
nacionaliniu ir vietos lygiu priimtoms 
priemonėms, kuriomis nustatytos 
išsamesnės nuostatos ir sąlygos, taip pat 
papildomoms priemonėms, kuriomis 
papildomos tos teisės ir įpareigojimai, 
laikantis subsidiarumo principo;

Or. en

Pakeitimas 41
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šiuo reglamentu siekiama suteikti visoje 
Sąjungoje galiojančias minimalias teises ir 
nustatyti įpareigojimus, siekiant 
palengvinti sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimą ir sektorių koordinavimą. 
Užtikrinant minimalias vienodas sąlygas, 
reikėtų nepakenkti geriausiai praktikai ir 
nacionaliniu ir vietos lygiu priimtoms 
priemonėms, kuriomis nustatytos 
išsamesnės nuostatos ir sąlygos, taip pat 
papildomoms priemonėms, kuriomis 
papildomos tos teisės ir įpareigojimai, 
laikantis subsidiarumo principo;

(9) šiuo reglamentu siekiama suteikti visoje 
Sąjungoje galiojančias minimalias teises ir 
nustatyti įpareigojimus, siekiant 
palengvinti sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimą ir sektorių koordinavimą. 
Užtikrinant minimalias vienodas sąlygas, 
reikėtų nepakenkti geriausiai praktikai ir 
nacionaliniu ir vietos lygiu priimtoms 
priemonėms, kuriomis nustatytos 
išsamesnės nuostatos ir sąlygos, taip pat 
papildomoms priemonėms, kuriomis 
papildomos tos teisės ir įpareigojimai, 
laikantis subsidiarumo principo. Kitas 
tikslas – skatinti atvirumą ir veiksmingą 
kompetenciją tinklo paslaugų srityje;

Or. sv

Pakeitimas 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šiuo reglamentu siekiama suteikti 
visoje Sąjungoje galiojančias minimalias 
teises ir nustatyti įpareigojimus, siekiant 
palengvinti sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimą ir sektorių koordinavimą. 
Užtikrinant minimalias vienodas sąlygas, 
reikėtų nepakenkti geriausiai praktikai ir 
nacionaliniu ir vietos lygiu priimtoms 
priemonėms, kuriomis nustatytos 
išsamesnės nuostatos ir sąlygos, taip pat 
papildomoms priemonėms, kuriomis 
papildomos tos teisės ir įpareigojimai, 
laikantis subsidiarumo principo;

(9) šia direktyva siekiama suteikti visoje 
Sąjungoje galiojančias minimalias teises ir 
nustatyti įpareigojimus, siekiant 
palengvinti sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų diegimą ir sektorių koordinavimą. 
Užtikrinant minimalias vienodas sąlygas, 
reikėtų nepakenkti geriausiai praktikai ir 
nacionaliniu ir vietos lygiu priimtoms 
priemonėms, kuriomis nustatytos 
išsamesnės nuostatos ir sąlygos, taip pat 
papildomoms priemonėms, kuriomis 
papildomos tos teisės ir įpareigojimai, 
laikantis subsidiarumo principo;

Or. en

Pakeitimas 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į lex specialis principą, 
kai taikomos konkretesnės reguliavimo 
priemonės, laikantis ES teisės, pastarosios 
priemonės turėtų būti viršesnės už šiame 
reglamente numatytas minimalias teises ir 
įpareigojimus. Todėl šiuo reglamentu
neturėtų būti pažeidžiamos ES teisės 
nuostatos, ypač jokios specialios 
reguliavimo priemonės, įskaitant 
priemones padėčiai ištaisyti, kurios 
nustatomos didelę įtaką rinkoje turinčioms 
įmonėms, taikomų remiantis Sąjungos 
elektroninių ryšių reguliavimo sistema 
(2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl 
elektroninio ryšio tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
Direktyva)33, 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 

(10) atsižvelgiant į lex specialis principą, 
kai taikomos konkretesnės reguliavimo 
priemonės, laikantis ES teisės, pastarosios 
priemonės turėtų būti viršesnės už šioje 
direktyvoje numatytas minimalias teises ir 
įpareigojimus. Todėl šia direktyva neturėtų 
būti pažeidžiamos ES teisės nuostatos, 
ypač jokios specialios reguliavimo 
priemonės, įskaitant priemones padėčiai 
ištaisyti, kurios nustatomos didelę įtaką 
rinkoje turinčioms įmonėms, taikomų 
remiantis Sąjungos elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema (2002 m. kovo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/21/EB dėl elektroninio ryšio tinklų ir 
paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 
(Pagrindų Direktyva)33, 2002 m. kovo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
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2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų leidimo (Leidimų Direktyva), 
2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir susijusių 
priemonių sujungimo ir prieigos prie jų 
(Prieigos Direktyva)34, 2002 m. kovo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 
paslaugų gavėjų teisių, susijusių su 
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis 
(Universaliųjų paslaugų Direktyva)35 ir 
2002 m. rugsėjo 16 d. Komisijos Direktyva 
2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų rinkose36);

paslaugų leidimo (Leidimų Direktyva), 
2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir susijusių 
priemonių sujungimo ir prieigos prie jų 
(Prieigos Direktyva)34, 2002 m. kovo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 
paslaugų gavėjų teisių, susijusių su 
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis 
(Universaliųjų paslaugų Direktyva)35 ir 
2002 m. rugsėjo 16 d. Komisijos Direktyva 
2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų rinkose36);

__________________ __________________
32 OL L 108, 2002 4 24, p. 33. 32 OL L 108, 2002 4 24, p. 33.
33 OL L 108, 2002 4 24, p. 21. 33 OL L 108, 2002 4 24, p. 21.
34 OL L 108, 2002 4 24, p. 7. 34 OL L 108, 2002 4 24, p. 7.
35 OL L 108, 2002 4 24, p. 51. 35 OL L 108, 2002 4 24, p. 51.
36 OL L 249, 2002 9 17, p. 21. 36 OL L 249, 2002 9 17, p. 21.

Or. en

Pakeitimas 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektroninio ryšio tinklo operatoriams, 
ypač naujiems rinkos dalyviams, gali būti 
daug veiksmingiau pakartotinai naudotis 
esama fizine infrastruktūra, įskaitant kitų 
komunalinių įmonių infrastruktūrą, siekiant 
diegti elektroninio ryšio tinklus, ypač tuose 
rajonuose, kur nėra tinkamo elektroninio 
ryšio tinklo arba kur įrengti naują fizinę 
infrastruktūrą gali būti ekonomiškai 
nepagrįsta. Be to, dėl sektorių tarpusavio 
sinergijos gali labai sumažėti inžinerinių 

(11) elektroninio ryšio tinklo operatoriams, 
ypač naujiems rinkos dalyviams, gali būti 
daug veiksmingiau pakartotinai naudotis 
esama fizine infrastruktūra, įskaitant kitų 
komunalinių įmonių infrastruktūrą, siekiant 
diegti elektroninio ryšio tinklus, ypač tuose 
rajonuose, kur nėra tinkamo elektroninio 
ryšio tinklo arba kur įrengti naują fizinę 
infrastruktūrą gali būti ekonomiškai 
nepagrįsta. Be to, atsižvelgiant į šias 
aplinkybes reikėtų apsvarstyti, kiek dėl 
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darbų, susijusių su elektroninio ryšio tinklų 
diegimu, poreikis ir kartu su jais susijusių 
socialinių ir aplinkosaugos sąnaudų, pvz., 
dėl taršos, trukdžių ir eismo spūsčių. Todėl
šį reglamentą reikėtų taikyti ne tik 
elektroninio ryšio tinklo paslaugų 
teikėjams, bet ir bet kuriam teisių naudotis 
tokiomis plataus masto visuotinėmis 
fizinėmis infrastruktūromis, kaip elektros 
energijos, dujų, vandentiekio ir nuotekų, 
šildymo ir transporto paslaugų, 
tinkančiomis elektroninio ryšio tinklo 
elementams įrengti, savininkui ar turėtojui;

sektorių tarpusavio sinergijos galėtų
sumažėti inžinerinių darbų, susijusių su 
elektroninio ryšio tinklų diegimu, poreikis 
ir kartu su jais susijusių socialinių ir 
aplinkosaugos sąnaudų, pvz., dėl taršos, 
trukdžių ir eismo spūsčių. Todėl šį 
reglamentą reikėtų taikyti ne tik 
elektroninio ryšio tinklo paslaugų 
teikėjams, bet ir bet kuriam teisių naudotis 
tokiomis plataus masto visuotinėmis 
fizinėmis infrastruktūromis, kaip elektros 
energijos, dujų ir transporto paslaugų, 
tinkančiomis elektroninio ryšio tinklo 
elementams įrengti, savininkui ar turėtojui;

Or. de

Pagrindimas

Dėl techninių, teisinių ir higieninių priežasčių tokiems elementams įrengti tinka ne kiekviena 
fizinė infrastruktūra.

Pakeitimas 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektroninio ryšio tinklo operatoriams, 
ypač naujiems rinkos dalyviams, gali būti 
daug veiksmingiau pakartotinai naudotis 
esama fizine infrastruktūra, įskaitant kitų 
komunalinių įmonių infrastruktūrą, siekiant 
diegti elektroninio ryšio tinklus, ypač tuose 
rajonuose, kur nėra tinkamo elektroninio 
ryšio tinklo arba kur įrengti naują fizinę 
infrastruktūrą gali būti ekonomiškai 
nepagrįsta. Be to, dėl sektorių tarpusavio 
sinergijos gali labai sumažėti inžinerinių 
darbų, susijusių su elektroninio ryšio tinklų 
diegimu, poreikis ir kartu su jais susijusių 
socialinių ir aplinkosaugos sąnaudų, pvz., 
dėl taršos, trukdžių ir eismo spūsčių. Todėl 
šį reglamentą reikėtų taikyti ne tik 

(11) elektroninio ryšio tinklo operatoriams, 
ypač naujiems rinkos dalyviams, gali būti 
daug veiksmingiau pakartotinai naudotis 
esama ir šiam tikslui tinkama fizine 
infrastruktūra, įskaitant kitų komunalinių 
įmonių infrastruktūrą, siekiant diegti 
elektroninio ryšio tinklus, ypač tuose 
rajonuose, kur nėra tinkamo elektroninio 
ryšio tinklo arba kur įrengti naują fizinę 
infrastruktūrą gali būti ekonomiškai 
nepagrįsta. Be to, dėl sektorių tarpusavio 
sinergijos gali labai sumažėti inžinerinių 
darbų, susijusių su elektroninio ryšio tinklų 
diegimu, poreikis ir kartu su jais susijusių 
socialinių ir aplinkosaugos sąnaudų, pvz., 
dėl taršos, trukdžių ir eismo spūsčių. Todėl 
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elektroninio ryšio tinklo paslaugų 
teikėjams, bet ir bet kuriam teisių naudotis 
tokiomis plataus masto visuotinėmis 
fizinėmis infrastruktūromis, kaip elektros 
energijos, dujų, vandentiekio ir nuotekų, 
šildymo ir transporto paslaugų, 
tinkančiomis elektroninio ryšio tinklo 
elementams įrengti, savininkui ar turėtojui;

šį reglamentą reikėtų taikyti ne tik 
elektroninio ryšio tinklo paslaugų 
teikėjams, bet ir bet kuriam teisių naudotis 
tokiomis plataus masto visuotinėmis 
fizinėmis infrastruktūromis, kaip elektros 
energijos, dujų, vandentiekio ir nuotekų, 
šildymo ir transporto paslaugų, 
tinkančiomis elektroninio ryšio tinklo 
elementams įrengti, savininkui ar turėtojui;

Or. de

Pakeitimas 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektroninio ryšio tinklo operatoriams, 
ypač naujiems rinkos dalyviams, gali būti 
daug veiksmingiau pakartotinai naudotis 
esama fizine infrastruktūra, įskaitant kitų 
komunalinių įmonių infrastruktūrą, siekiant 
diegti elektroninio ryšio tinklus, ypač tuose 
rajonuose, kur nėra tinkamo elektroninio 
ryšio tinklo arba kur įrengti naują fizinę 
infrastruktūrą gali būti ekonomiškai 
nepagrįsta. Be to, dėl sektorių tarpusavio 
sinergijos gali labai sumažėti inžinerinių 
darbų, susijusių su elektroninio ryšio tinklų 
diegimu, poreikis ir kartu su jais susijusių 
socialinių ir aplinkosaugos sąnaudų, pvz., 
dėl taršos, trukdžių ir eismo spūsčių. Todėl 
šį reglamentą reikėtų taikyti ne tik 
elektroninio ryšio tinklo paslaugų 
teikėjams, bet ir bet kuriam teisių naudotis 
tokiomis plataus masto visuotinėmis 
fizinėmis infrastruktūromis, kaip elektros 
energijos, dujų, vandentiekio ir nuotekų, 
šildymo ir transporto paslaugų, 
tinkančiomis elektroninio ryšio tinklo 
elementams įrengti, savininkui ar turėtojui;

(11) elektroninio ryšio tinklo operatoriams, 
ypač naujiems rinkos dalyviams, gali būti 
daug veiksmingiau pakartotinai naudotis 
esama fizine infrastruktūra, įskaitant kitų 
komunalinių įmonių infrastruktūrą, siekiant 
diegti elektroninio ryšio tinklus, ypač tuose 
rajonuose, kur nėra tinkamo elektroninio 
ryšio tinklo arba kur įrengti naują fizinę 
infrastruktūrą gali būti ekonomiškai 
nepagrįsta. Be to, dėl sektorių tarpusavio 
sinergijos gali labai sumažėti inžinerinių 
darbų, susijusių su elektroninio ryšio tinklų 
diegimu, poreikis ir kartu su jais susijusių 
socialinių ir aplinkosaugos sąnaudų, pvz., 
dėl taršos, trukdžių ir eismo spūsčių. Todėl 
šią direktyvą reikėtų taikyti ne tik 
elektroninio ryšio tinklo paslaugų 
teikėjams, bet ir bet kuriam teisių naudotis 
tokiomis plataus masto visuotinėmis 
fizinėmis infrastruktūromis, kaip elektros 
energijos, dujų, vandentiekio ir nuotekų, 
šildymo ir transporto paslaugų, 
tinkančiomis elektroninio ryšio tinklo 
elementams įrengti, savininkui ar turėtojui;

Or. en
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Pakeitimas 47
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektroninio ryšio tinklo operatoriams, 
ypač naujiems rinkos dalyviams, gali būti 
daug veiksmingiau pakartotinai naudotis 
esama fizine infrastruktūra, įskaitant kitų 
komunalinių įmonių infrastruktūrą, siekiant 
diegti elektroninio ryšio tinklus, ypač tuose 
rajonuose, kur nėra tinkamo elektroninio 
ryšio tinklo arba kur įrengti naują fizinę 
infrastruktūrą gali būti ekonomiškai 
nepagrįsta. Be to, dėl sektorių tarpusavio 
sinergijos gali labai sumažėti inžinerinių 
darbų, susijusių su elektroninio ryšio tinklų 
diegimu, poreikis ir kartu su jais susijusių 
socialinių ir aplinkosaugos sąnaudų, pvz., 
dėl taršos, trukdžių ir eismo spūsčių. Todėl 
šį reglamentą reikėtų taikyti ne tik 
elektroninio ryšio tinklo paslaugų 
teikėjams, bet ir bet kuriam teisių naudotis 
tokiomis plataus masto visuotinėmis 
fizinėmis infrastruktūromis, kaip elektros 
energijos, dujų, vandentiekio ir nuotekų, 
šildymo ir transporto paslaugų, 
tinkančiomis elektroninio ryšio tinklo 
elementams įrengti, savininkui ar turėtojui;

(11) elektroninio ryšio tinklo operatoriams, 
ypač naujiems rinkos dalyviams, gali būti 
daug veiksmingiau pakartotinai naudotis 
esama fizine infrastruktūra, įskaitant kitų 
komunalinių įmonių infrastruktūrą, siekiant 
diegti elektroninio ryšio tinklus, ypač tuose 
rajonuose, kur nėra tinkamo elektroninio 
ryšio tinklo arba kur įrengti naują fizinę 
infrastruktūrą gali būti ekonomiškai 
nepagrįsta. Be to, dėl sektorių tarpusavio 
sinergijos gali labai sumažėti inžinerinių 
darbų, susijusių su elektroninio ryšio tinklų 
diegimu, poreikis ir kartu su jais susijusių 
socialinių ir aplinkosaugos sąnaudų, pvz., 
dėl taršos, trukdžių ir eismo spūsčių. Todėl 
šį reglamentą reikėtų taikyti ne tik 
elektroninio ryšio tinklo paslaugų 
teikėjams, bet ir bet kuriam teisių naudotis 
tokiomis plataus masto visuotinėmis 
fizinėmis infrastruktūromis, kaip elektros 
energijos, dujų ir transporto paslaugų, 
tinkančiomis elektroninio ryšio tinklo 
elementams įrengti, savininkui ar turėtojui;

Or. de

Pagrindimas

Kišimasis į vandens transportavimo (įskaitant nuotekų išleidimo arba valymo ir kanalizacijos 
paslaugas) infrastruktūrą gali kelti riziką visuomenės sveikatai. Todėl šiam sektoriui reikia 
numatyti šio teisės akto taikymo išimtį. Išimtis turėtų būti taikoma ir šildymo tinklams, nes 
nebus galima užtikrinti reikiamos hidroizoliacijos įeities ir išeities punktuose, kurie bus 
reikalingi sparčiųjų tinklų komponentams.
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Pakeitimas 48
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) elektroninio ryšio tinklo operatoriams, 
ypač naujiems rinkos dalyviams, gali būti 
daug veiksmingiau pakartotinai naudotis 
esama fizine infrastruktūra, įskaitant kitų 
komunalinių įmonių infrastruktūrą, siekiant 
diegti elektroninio ryšio tinklus, ypač tuose 
rajonuose, kur nėra tinkamo elektroninio 
ryšio tinklo arba kur įrengti naują fizinę 
infrastruktūrą gali būti ekonomiškai 
nepagrįsta. Be to, dėl sektorių tarpusavio 
sinergijos gali labai sumažėti inžinerinių 
darbų, susijusių su elektroninio ryšio tinklų 
diegimu, poreikis ir kartu su jais susijusių 
socialinių ir aplinkosaugos sąnaudų, pvz., 
dėl taršos, trukdžių ir eismo spūsčių. Todėl 
šį reglamentą reikėtų taikyti ne tik 
elektroninio ryšio tinklo paslaugų 
teikėjams, bet ir bet kuriam teisių naudotis 
tokiomis plataus masto visuotinėmis 
fizinėmis infrastruktūromis, kaip elektros 
energijos, dujų, vandentiekio ir nuotekų, 
šildymo ir transporto paslaugų, 
tinkančiomis elektroninio ryšio tinklo 
elementams įrengti, savininkui ar turėtojui;

(11) elektroninio ryšio tinklo operatoriams, 
ypač naujiems rinkos dalyviams, gali būti 
daug veiksmingiau pakartotinai naudotis 
esama fizine infrastruktūra, įskaitant kitų 
komunalinių įmonių infrastruktūrą, siekiant 
diegti elektroninio ryšio tinklus, ypač tuose 
rajonuose, kur nėra tinkamo elektroninio 
ryšio tinklo arba kur įrengti naują fizinę 
infrastruktūrą gali būti ekonomiškai 
nepagrįsta. Be to, dėl sektorių tarpusavio 
sinergijos gali labai sumažėti inžinerinių 
darbų, susijusių su elektroninio ryšio tinklų 
diegimu, poreikis ir kartu su jais susijusių 
socialinių ir aplinkosaugos sąnaudų, pvz., 
dėl taršos, trukdžių ir eismo spūsčių. Todėl 
šį reglamentą reikėtų taikyti ne tik 
elektroninio ryšio tinklo paslaugų 
teikėjams, bet ir bet kuriam teisių naudotis 
tokiomis plataus masto visuotinėmis 
fizinėmis infrastruktūromis, kaip elektros 
energijos, dujų, šildymo ir transporto 
paslaugų, tinkančiomis elektroninio ryšio 
tinklo elementams įrengti, savininkui ar 
turėtojui;

Or. en

Pakeitimas 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į nedidelį diferenciacijos 
laipsnį, panaudojant tokių tinklų fizinę 
infrastruktūrą dažnai galima įrengti įvairius 

(12) atsižvelgiant į nedidelį diferenciacijos 
laipsnį, panaudojant tokių tinklų fizinę 
infrastruktūrą dažnai galima įrengti įvairius 
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elektroninio ryšio tinklo elementus, 
įskaitant tuos, kuriais galima užtikrinti ne 
lėtesnio kaip 30 Mb/s plačiajuosčio ryšio 
prieigos paslaugas, laikantis technologinio 
neutralumo principo, nedarant įtakos 
pagrindinei teikiamai paslaugai ir patiriant 
minimalias pritaikymo sąnaudas. Todėl 
fizinę infrastruktūrą, kurioje tik ketinama 
įrengti kitus tinklo elementus, bet kuri 
netampa aktyviuoju tinklo elementu, iš 
esmės galima naudoti elektroninio ryšio 
kabeliams, įrangai arba bet kuriam kitam 
elektroninio ryšio tinklų elementui įrengti, 
nepriklausomai nuo faktinio jos 
naudojimo arba jos nuosavybės. 
Nepažeidžiant konkretaus bendro 
intereso, susijusio su pagrindinės 
paslaugos teikimu, reikėtų skatinti visų 
tinklo operatorių tarpusavio sąveiką, 
siekiant kartu padėti įgyvendinti 
Skaitmeninės darbotvarkės tikslus;

elektroninio ryšio tinklo elementus, 
įskaitant tuos, kuriais galima užtikrinti ne 
lėtesnio kaip 30 Mb/s plačiajuosčio ryšio 
prieigos paslaugas, laikantis technologinio 
neutralumo principo, nedarant įtakos 
pagrindinei teikiamai paslaugai ir patiriant 
minimalias pritaikymo sąnaudas. Todėl 
fizinę infrastruktūrą, kurioje tik ketinama 
įrengti kitus tinklo elementus, bet kuri 
netampa aktyviuoju tinklo elementu, iš 
esmės galima naudoti elektroninio ryšio 
kabeliams, įrangai arba bet kuriam kitam 
elektroninio ryšio tinklų elementui įrengti, 
jei fizinė infrastruktūra tam tinka 
techniniu ir higieniniu aspektais ir 
atsižvelgiama į nuosavybės ir naudojimo 
teises;

Or. de

Pakeitimas 50
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į nedidelį diferenciacijos 
laipsnį, panaudojant tokių tinklų fizinę 
infrastruktūrą dažnai galima įrengti įvairius 
elektroninio ryšio tinklo elementus, 
įskaitant tuos, kuriais galima užtikrinti ne 
lėtesnio kaip 30 Mb/s plačiajuosčio ryšio 
prieigos paslaugas, laikantis technologinio 
neutralumo principo, nedarant įtakos 
pagrindinei teikiamai paslaugai ir patiriant 
minimalias pritaikymo sąnaudas. Todėl 
fizinę infrastruktūrą, kurioje tik ketinama 
įrengti kitus tinklo elementus, bet kuri 
netampa aktyviuoju tinklo elementu, iš 
esmės galima naudoti elektroninio ryšio 

(12) atsižvelgiant į nedidelį diferenciacijos 
laipsnį, panaudojant tokių tinklų fizinę 
infrastruktūrą dažnai galima įrengti įvairius 
elektroninio ryšio tinklo elementus, 
įskaitant tuos, kuriais galima užtikrinti ne 
lėtesnio kaip 30 Mb/s plačiajuosčio ryšio 
prieigos paslaugas, laikantis technologinio 
neutralumo principo, nedarant įtakos 
pagrindinei teikiamai paslaugai ir patiriant 
minimalias pritaikymo sąnaudas. Todėl 
fizinę infrastruktūrą, kurioje tik ketinama 
įrengti kitus tinklo elementus, bet kuri 
netampa aktyviuoju tinklo elementu, iš 
esmės galima naudoti elektroninio ryšio 
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kabeliams, įrangai arba bet kuriam kitam 
elektroninio ryšio tinklų elementui įrengti, 
nepriklausomai nuo faktinio jos 
naudojimo arba jos nuosavybės. 
Nepažeidžiant konkretaus bendro intereso, 
susijusio su pagrindinės paslaugos teikimu, 
reikėtų skatinti visų tinklo operatorių 
tarpusavio sąveiką, siekiant kartu padėti 
įgyvendinti Skaitmeninės darbotvarkės 
tikslus;

kabeliams, įrangai arba bet kuriam kitam 
elektroninio ryšio tinklų elementui įrengti, 
jei nėra jokių saugumo problemų ar 
infrastruktūros savininkų būsimų verslo 
interesų. Nepažeidžiant konkretaus bendro 
intereso, susijusio su pagrindinės paslaugos 
teikimu, reikėtų skatinti visų tinklo 
operatorių tarpusavio sąveiką, siekiant 
kartu padėti įgyvendinti Skaitmeninės 
darbotvarkės tikslus;

Or. en

Pakeitimas 51
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į nedidelį diferenciacijos 
laipsnį, panaudojant tokių tinklų fizinę 
infrastruktūrą dažnai galima įrengti įvairius 
elektroninio ryšio tinklo elementus, 
įskaitant tuos, kuriais galima užtikrinti ne 
lėtesnio kaip 30 Mb/s plačiajuosčio ryšio 
prieigos paslaugas, laikantis technologinio 
neutralumo principo, nedarant įtakos 
pagrindinei teikiamai paslaugai ir patiriant 
minimalias pritaikymo sąnaudas. Todėl 
fizinę infrastruktūrą, kurioje tik ketinama 
įrengti kitus tinklo elementus, bet kuri 
netampa aktyviuoju tinklo elementu, iš 
esmės galima naudoti elektroninio ryšio 
kabeliams, įrangai arba bet kuriam kitam 
elektroninio ryšio tinklų elementui įrengti, 
nepriklausomai nuo faktinio jos naudojimo 
arba jos nuosavybės. Nepažeidžiant 
konkretaus bendro intereso, susijusio su 
pagrindinės paslaugos teikimu, reikėtų 
skatinti visų tinklo operatorių tarpusavio 
sąveiką, siekiant kartu padėti įgyvendinti 
Skaitmeninės darbotvarkės tikslus;

(12) atsižvelgiant į nedidelį diferenciacijos 
laipsnį, panaudojant tokių tinklų fizinę 
infrastruktūrą dažnai galima įrengti įvairius 
elektroninio ryšio tinklo elementus, 
įskaitant tuos, kuriais galima užtikrinti ne 
lėtesnio kaip 30 Mb/s plačiajuosčio ryšio 
prieigos paslaugas, laikantis technologinio 
neutralumo principo, nedarant įtakos 
pagrindinei teikiamai paslaugai ir patiriant 
minimalias pritaikymo sąnaudas. Todėl 
fizinę infrastruktūrą, kurioje tik ketinama 
įrengti kitus tinklo elementus, bet kuri 
netampa aktyviuoju tinklo elementu, iš 
esmės galima naudoti elektroninio ryšio 
kabeliams, įrangai arba bet kuriam kitam 
elektroninio ryšio tinklų elementui įrengti, 
nepriklausomai nuo faktinio jos naudojimo 
arba jos nuosavybės. Nepažeidžiant 
konkretaus bendro intereso, susijusio su 
pagrindinės paslaugos teikimu, reikėtų 
skatinti visų tinklo operatorių tarpusavio 
sąveiką, įskaitant visų esamų technologijų 
panaudojimą, siekiant kartu padėti 
įgyvendinti Skaitmeninės darbotvarkės 
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tikslus;

Or. de

Pakeitimas 52
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į nedidelį diferenciacijos 
laipsnį, panaudojant tokių tinklų fizinę 
infrastruktūrą dažnai galima įrengti įvairius 
elektroninio ryšio tinklo elementus, 
įskaitant tuos, kuriais galima užtikrinti ne 
lėtesnio kaip 30 Mb/s plačiajuosčio ryšio 
prieigos paslaugas, laikantis technologinio 
neutralumo principo, nedarant įtakos 
pagrindinei teikiamai paslaugai ir patiriant 
minimalias pritaikymo sąnaudas. Todėl 
fizinę infrastruktūrą, kurioje tik ketinama 
įrengti kitus tinklo elementus, bet kuri 
netampa aktyviuoju tinklo elementu, iš 
esmės galima naudoti elektroninio ryšio 
kabeliams, įrangai arba bet kuriam kitam 
elektroninio ryšio tinklų elementui įrengti, 
nepriklausomai nuo faktinio jos naudojimo 
arba jos nuosavybės. Nepažeidžiant 
konkretaus bendro intereso, susijusio su 
pagrindinės paslaugos teikimu, reikėtų 
skatinti visų tinklo operatorių tarpusavio 
sąveiką, siekiant kartu padėti įgyvendinti 
Skaitmeninės darbotvarkės tikslus;

(12) atsižvelgiant į nedidelį diferenciacijos 
laipsnį, panaudojant tokių tinklų fizinę 
infrastruktūrą dažnai galima įrengti įvairius 
elektroninio ryšio tinklo elementus, 
įskaitant tuos, kuriais galima užtikrinti 
100 Mb/s, 1 Gb/s ir didesnės spartos 
plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas, 
laikantis technologinio neutralumo 
principo, nedarant įtakos pagrindinei 
teikiamai paslaugai ir patiriant minimalias 
pritaikymo sąnaudas. Todėl fizinę 
infrastruktūrą, kurioje tik ketinama įrengti 
kitus tinklo elementus, bet kuri netampa 
aktyviuoju tinklo elementu, iš esmės 
galima naudoti elektroninio ryšio 
kabeliams, įrangai arba bet kuriam kitam 
elektroninio ryšio tinklų elementui įrengti, 
nepriklausomai nuo faktinio jos naudojimo 
arba jos nuosavybės. Nepažeidžiant 
konkretaus bendro intereso, susijusio su 
pagrindinės paslaugos teikimu, reikėtų 
skatinti visų tinklo operatorių tarpusavio 
sąveiką, siekiant kartu padėti įgyvendinti 
Skaitmeninės darbotvarkės tikslus;

Or. en

Pakeitimas 53
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į nedidelį diferenciacijos 
laipsnį, panaudojant tokių tinklų fizinę 
infrastruktūrą dažnai galima įrengti įvairius 
elektroninio ryšio tinklo elementus, 
įskaitant tuos, kuriais galima užtikrinti ne 
lėtesnio kaip 30 Mb/s plačiajuosčio ryšio 
prieigos paslaugas, laikantis 
technologinio neutralumo principo, 
nedarant įtakos pagrindinei teikiamai 
paslaugai ir patiriant minimalias 
pritaikymo sąnaudas. Todėl fizinę 
infrastruktūrą, kurioje tik ketinama įrengti 
kitus tinklo elementus, bet kuri netampa 
aktyviuoju tinklo elementu, iš esmės 
galima naudoti elektroninio ryšio 
kabeliams, įrangai arba bet kuriam kitam 
elektroninio ryšio tinklų elementui įrengti, 
nepriklausomai nuo faktinio jos naudojimo 
arba jos nuosavybės. Nepažeidžiant 
konkretaus bendro intereso, susijusio su 
pagrindinės paslaugos teikimu, reikėtų 
skatinti visų tinklo operatorių tarpusavio 
sąveiką, siekiant kartu padėti įgyvendinti 
Skaitmeninės darbotvarkės tikslus;

(12) atsižvelgiant į nedidelį diferenciacijos 
laipsnį, panaudojant tokių tinklų fizinę 
infrastruktūrą dažnai galima įrengti įvairius 
elektroninio ryšio tinklo elementus, 
nedarant įtakos pagrindinei teikiamai 
paslaugai ir patiriant minimalias 
pritaikymo sąnaudas. Todėl fizinę 
infrastruktūrą, kurioje tik ketinama įrengti 
kitus tinklo elementus, bet kuri netampa 
aktyviuoju tinklo elementu, iš esmės 
galima naudoti elektroninio ryšio 
kabeliams, įrangai arba bet kuriam kitam 
elektroninio ryšio tinklų elementui įrengti, 
nepriklausomai nuo faktinio jos naudojimo 
arba jos nuosavybės. Nepažeidžiant 
konkretaus bendro intereso, susijusio su 
pagrindinės paslaugos teikimu, reikėtų 
skatinti visų tinklo operatorių tarpusavio 
sąveiką, siekiant kartu padėti įgyvendinti 
Skaitmeninės darbotvarkės tikslus;

Or. en

Pakeitimas 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nors šiuo reglamentu taip pat neturėtų 
būti pažeidžiamos jokios specialios 
apsaugos priemonės, reikalingos tinklų 
saugumui ir vientisumui užtikrinti, taip pat 
užtikrinti, kad tinklo operatoriaus teikiama 
pagrindinė paslauga nebūtų paveikta, 

(13) nors šia direktyva taip pat neturėtų 
būti pažeidžiamos jokios specialios 
apsaugos priemonės, reikalingos tinklų 
saugumui ir vientisumui užtikrinti, taip pat 
užtikrinti, kad tinklo operatoriaus teikiama 
pagrindinė paslauga nebūtų paveikta, 
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nacionalinės teisės aktų bendrosios 
taisyklės, kuriomis tinklo operatoriams 
draudžiama derėtis dėl prieigos prie 
elektroninio ryšio tinklo paslaugų teikėjų 
fizinės infrastruktūros, galėtų užkirsti kelią 
prieigos prie fizinės infrastruktūros rinkos 
sukūrimui, todėl jos turėtų būti panaikintos. 
Kartu šiame reglamente nustatytomis 
priemonėmis nepažeidžiama galimybė 
valstybėms narėms komunalinių įmonių 
operatorių suteikiamą prieigą prie 
infrastruktūros padaryti patrauklesnę, 
neįtraukiant įplaukų už šią paslaugą į 
galutinių paslaugų gavėjų tarifų, nustatytų 
jų pagrindinei veiklai, apskaičiavimo 
pagrindą pagal galiojančią ES teisę;

nacionalinės teisės aktų bendrosios 
taisyklės, kuriomis tinklo operatoriams 
draudžiama derėtis dėl prieigos prie 
elektroninio ryšio tinklo paslaugų teikėjų 
fizinės infrastruktūros, galėtų užkirsti kelią 
prieigos prie fizinės infrastruktūros rinkos 
sukūrimui, todėl jos turėtų būti panaikintos. 
Kartu šioje direktyvoje nustatytomis 
priemonėmis nepažeidžiama galimybė 
valstybėms narėms komunalinių įmonių 
operatorių suteikiamą prieigą prie 
infrastruktūros padaryti patrauklesnę, 
neįtraukiant įplaukų už šią paslaugą į 
galutinių paslaugų gavėjų tarifų, nustatytų 
jų pagrindinei veiklai, apskaičiavimo 
pagrindą pagal galiojančią ES teisę;

Or. en

Pakeitimas 55
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nors šiuo reglamentu taip pat neturėtų 
būti pažeidžiamos jokios specialios 
apsaugos priemonės, reikalingos tinklų 
saugumui ir vientisumui užtikrinti, taip pat 
užtikrinti, kad tinklo operatoriaus teikiama 
pagrindinė paslauga nebūtų paveikta, 
nacionalinės teisės aktų bendrosios 
taisyklės, kuriomis tinklo operatoriams 
draudžiama derėtis dėl prieigos prie 
elektroninio ryšio tinklo paslaugų teikėjų 
fizinės infrastruktūros, galėtų užkirsti kelią 
prieigos prie fizinės infrastruktūros rinkos 
sukūrimui, todėl jos turėtų būti panaikintos. 
Kartu šiame reglamente nustatytomis 
priemonėmis nepažeidžiama galimybė 
valstybėms narėms komunalinių įmonių 
operatorių suteikiamą prieigą prie 
infrastruktūros padaryti patrauklesnę, 
neįtraukiant įplaukų už šią paslaugą į 

(13) nors šiuo reglamentu taip pat neturėtų 
būti pažeidžiamos jokios specialios 
apsaugos priemonės, reikalingos tinklų 
saugai, saugumui ir vientisumui užtikrinti, 
taip pat užtikrinti, kad tinklo operatoriaus 
teikiama pagrindinė paslauga nebūtų 
paveikta, nacionalinės teisės aktų 
bendrosios taisyklės, kuriomis tinklo 
operatoriams draudžiama derėtis dėl 
prieigos prie elektroninio ryšio tinklo 
paslaugų teikėjų fizinės infrastruktūros, 
galėtų užkirsti kelią prieigos prie fizinės 
infrastruktūros rinkos sukūrimui, todėl jos 
turėtų būti panaikintos. Kartu šiame 
reglamente nustatytomis priemonėmis 
nepažeidžiama galimybė valstybėms 
narėms komunalinių įmonių operatorių 
suteikiamą prieigą prie infrastruktūros 
padaryti patrauklesnę, neįtraukiant įplaukų 
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galutinių paslaugų gavėjų tarifų, nustatytų 
jų pagrindinei veiklai, apskaičiavimo 
pagrindą pagal galiojančią ES teisę;

už šią paslaugą į galutinių paslaugų gavėjų 
tarifų, nustatytų jų pagrindinei veiklai, 
apskaičiavimo pagrindą pagal galiojančią 
ES teisę;

Or. en

Pakeitimas 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) tinklo operatorius dėl objektyvių 
priežasčių gali atsisakyti suteikti prieigą 
prie konkrečios fizinės infrastruktūros. 
Visų pirma fizinė infrastruktūra gali nebūti 
techniškai tinkama, atsižvelgiant į 
konkrečias aplinkybes, susijusias su 
infrastruktūra, prie kurios buvo paprašyta 
prieigos, įskaitant vietos trūkumą. Panašiai 
konkrečiomis aplinkybėmis dalijantis 
infrastruktūra gali būti rizikuojama tinklo 
vientisumu ir saugumu arba gali kilti 
grėsmė paslaugų, kurios pirmiausia 
teikiamos naudojantis ta pačia 
infrastruktūra, teikimui. Be to, kai tinklo 
operatorius jau teikia didmeninę prieigą 
prie fizinės tinklo infrastruktūros, kuri 
atitiktų prieigos prašytojo poreikius, 
prieiga prie pagrindinės fizinės 
infrastruktūros gali turėti nepalankų 
ekonominį poveikį jo verslo modeliui ir 
paskatoms investuoti, taip pat dėl jos gali 
būti neefektyviai dubliuojami tinklo 
elementai. Be to, kalbant apie prieigos 
įpareigojimus, susijusius su fizine 
infrastruktūra ir nustatytus pagal Sąjungos 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, 
pvz., įpareigojimus, nustatytus didelę įtaką 
rinkoje turinčioms įmonėms, juos jau 
apimtų specialūs reguliavimo 
įpareigojimai, kurių šis reglamentas

(14) tinklo operatorius dėl objektyvių 
priežasčių gali atsisakyti suteikti prieigą 
prie konkrečios fizinės infrastruktūros. 
Visų pirma fizinė infrastruktūra gali nebūti 
techniškai tinkama, atsižvelgiant į 
konkrečias aplinkybes, susijusias su 
infrastruktūra, prie kurios buvo paprašyta 
prieigos, įskaitant vietos trūkumą. Panašiai 
konkrečiomis aplinkybėmis dalijantis 
infrastruktūra gali būti rizikuojama tinklo 
vientisumu ir saugumu arba gali kilti 
grėsmė paslaugų, kurios pirmiausia 
teikiamos naudojantis ta pačia 
infrastruktūra, teikimui. Be to, kai tinklo 
operatorius jau teikia didmeninę prieigą 
prie fizinės tinklo infrastruktūros, kuri 
atitiktų prieigos prašytojo poreikius, 
prieiga prie pagrindinės fizinės 
infrastruktūros gali turėti nepalankų 
ekonominį poveikį jo verslo modeliui ir 
paskatoms investuoti, taip pat dėl jos gali 
būti neefektyviai dubliuojami tinklo 
elementai. Be to, kalbant apie prieigos 
įpareigojimus, susijusius su fizine 
infrastruktūra ir nustatytus pagal Sąjungos 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, 
pvz., įpareigojimus, nustatytus didelę įtaką 
rinkoje turinčioms įmonėms, juos jau 
apimtų specialūs reguliavimo 
įpareigojimai, kurių ši direktyva neturėtų 
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neturėtų paveikti; paveikti;

Or. en

Pakeitimas 57
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kai elektroninio ryšio tinklų paslaugų 
teikėjai prašo prieigos konkrečioje srityje, 
tinklo operatoriai turėtų pateikti pasiūlymą 
dėl bendro jų infrastruktūros naudojimo 
sąžiningomis sąlygomis, įskaitant kainą, 
nebent prieiga nesuteikiama dėl objektyvių 
priežasčių. Priklausomai nuo aplinkybių, 
keletas elementų galėtų paveikti sąlygas, 
kuriomis suteikiama tokia prieiga, 
pavyzdžiui: bet kokios papildomos 
eksploatavimo ir pritaikymo sąnaudos; bet 
kokios prevencinės saugumo priemonės, 
kurias reikia priimti, siekiant apriboti 
neigiamą poveikį tinklo saugumui ir 
vientisumui; bet kokie specialūs 
susitarimai dėl atsakomybės žalos atveju; 
bet kokios viešosios subsidijos, suteiktos 
infrastruktūrai statyti, panaudojimas, 
įskaitant specialias sąlygas, susijusias su 
subsidija, arba numatytas pagal nacionalinę 
teisę, laikantis Sąjungos teisės; bet kokie 
nacionalinių nuostatų nulemti apribojimai, 
kuriais siekiama apsaugoti aplinką, 
visuomenės sveikatą, visuomenės saugumą 
arba miesto ir šalies planavimo tikslų;

(15) kai elektroninio ryšio tinklų paslaugų 
teikėjai prašo prieigos konkrečioje srityje, 
tinklo operatoriai turėtų pateikti pasiūlymą 
dėl bendro jų infrastruktūros naudojimo 
sąžiningomis sąlygomis, įskaitant kainą, 
nebent prieiga nesuteikiama dėl objektyvių 
priežasčių. Priklausomai nuo aplinkybių, 
keletas elementų galėtų paveikti sąlygas, 
kuriomis suteikiama tokia prieiga, 
pavyzdžiui: bet kokios papildomos 
eksploatavimo ir pritaikymo sąnaudos; bet 
koks su pagrindinės paslaugos teikimu 
susijęs poveikis pajėgumui ir 
veiksmingumui; bet kokios prevencinės 
saugumo priemonės, kurias reikia priimti, 
siekiant apriboti neigiamą poveikį tinklo 
saugai, saugumui ir vientisumui; bet kokie 
specialūs susitarimai dėl atsakomybės 
žalos atveju; bet kokios viešosios 
subsidijos, suteiktos infrastruktūrai statyti, 
panaudojimas, įskaitant specialias sąlygas, 
susijusias su subsidija, arba numatytas 
pagal nacionalinę teisę, laikantis Sąjungos 
teisės; galimybė teikti infrastruktūros 
pajėgumus ar jais aprūpinti siekiant 
laikytis viešųjų paslaugų įsipareigojimų 
ar juos vykdyti; bet kokie nacionalinių 
nuostatų nulemti apribojimai, kuriais 
siekiama apsaugoti aplinką, visuomenės 
sveikatą, visuomenės saugumą arba miesto 
ir šalies planavimo tikslų. Papildomosios 
sąnaudos, kurios kiltų atliekant būsimus 
inžinerinius darbus tinkle, 
nepriklausomai nuo to, kas pradėjo šiuos 



AM\1005010LT.doc 27/98 PE519.832v01-00

LT

darbus, ir kurios susidarytų dėl 
elektroninio ryšio tinklų elementų buvimo 
gali būti paskirstytos įmonėms, kurioms 
priklauso šie elektroninio ryšio tinklų 
elementai;

Or. en

Pagrindimas

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted. The Regulation should also take 
future costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks 
into consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Pakeitimas 58
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) jeigu kyla nesutarimų per komercines 
derybas dėl techninių ir komercinių sąlygų, 
kiekviena šalis turėtų galėti kreiptis į ginčų 
sprendimo instituciją nacionaliniu lygiu, 
kad šalims būtų paskirtas sprendimas, 
siekiant išvengti nepagrįstų atsisakymų 
sudaryti sandorį arba nustatyti nepagrįstas 
sąlygas. Nustatydama kainas už prieigos 
suteikimą, ginčų sprendimo institucija 
turėtų atsižvelgti į investicijas į fizinę 
infrastruktūrą. Konkrečiu prieigos prie 
elektroninio ryšio tinklo operatorių fizinės 
infrastruktūros atveju investicijomis į šią 
infrastruktūrą galima tiesiogiai prisidėti 
prie Europos skaitmeninės darbotvarkės 
tikslų siekimo, o konkurenciją vartotojų 
grandies rinkoje gali paveikti galimybė 
nemokamai pasinaudoti esamais ištekliais 

(16) jeigu kyla nesutarimų per komercines 
derybas dėl techninių ir komercinių sąlygų, 
kiekviena šalis turėtų galėti kreiptis į ginčų 
sprendimo instituciją nacionaliniu lygiu, 
kad šalims būtų paskirtas sprendimas, 
siekiant išvengti nepagrįstų atsisakymų 
sudaryti sandorį arba nustatyti nepagrįstas 
sąlygas. Nustatydama kainas už prieigos 
suteikimą, ginčų sprendimo institucija 
turėtų atsižvelgti į investicijas į fizinę 
infrastruktūrą, galimą valstybės pagalbos 
sumažėjimą ir bet kokių atitinkamų 
ekonominės veiklos reguliavimo 
institucijų susijusiuose infrastruktūros 
sektoriuose požiūrį. Konkrečiu prieigos 
prie elektroninio ryšio tinklo operatorių 
fizinės infrastruktūros atveju investicijomis 
į šią infrastruktūrą galima tiesiogiai 
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(angl. free-riding). Taigi bet kokiu prieigos 
įpareigojimu reikėtų atsižvelgti į šių 
investicijų ekonominį tikslingumą, 
remiantis investicijų grąžos tvarkaraščiu, 
prieigos poveikiu konkurencijai vartotojų 
grandies rinkoje, verslo modeliu, kuriuo 
grindžiamos investicijos, visų pirma į 
neseniai pastatytą fizinę infrastruktūrą, 
naudojamą sparčiojo elektroninio ryšio 
paslaugoms teikti, ir bet kokią bendro 
diegimo galimybę, pasiūlytą prieigos 
prašytojui;

prisidėti prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės tikslų siekimo, o 
konkurenciją vartotojų grandies rinkoje 
gali paveikti galimybė nemokamai 
pasinaudoti esamais ištekliais (angl. free-
riding). Taigi bet kokiu prieigos 
įpareigojimu reikėtų atsižvelgti į šių 
investicijų ekonominį tikslingumą, 
remiantis investicijų grąžos tvarkaraščiu. 
Ginčų sprendimo institucijos taip pat 
turėtų atsižvelgti į bet kokį su pagrindinės 
paslaugos teikimu susijusį poveikį 
pajėgumui ir veiksmingumui, prieigos 
poveikį konkurencijai vartotojų grandies 
rinkoje, tinklo turto nusidėvėjimą prašymo 
dėl prieigos pateikimo metu, verslo modelį, 
kuriuo grindžiamos investicijos, visų pirma 
į neseniai pastatytą fizinę infrastruktūrą, 
naudojamą sparčiojo elektroninio ryšio 
paslaugoms teikti, ir bet kokią bendro 
diegimo galimybę, pasiūlytą prieigos 
prašytojui;

Or. en

Pagrindimas

Prie veiksnių, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta laikantis prieigos įpareigojimo, sąrašo turėtų 
būti pridėtas bet koks poveikis pajėgumui ir veiksmingumui.

Pakeitimas 59
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) jeigu kyla nesutarimų per komercines 
derybas dėl techninių ir komercinių sąlygų, 
kiekviena šalis turėtų galėti kreiptis į ginčų 
sprendimo instituciją nacionaliniu lygiu, 
kad šalims būtų paskirtas sprendimas, 
siekiant išvengti nepagrįstų atsisakymų 
sudaryti sandorį arba nustatyti nepagrįstas 
sąlygas. Nustatydama kainas už prieigos 

(16) jeigu kyla nesutarimų per komercines 
derybas dėl techninių ir komercinių sąlygų, 
kiekviena šalis turėtų galėti kreiptis į ginčų 
sprendimo instituciją nacionaliniu lygiu, 
kad šalims būtų paskirtas sprendimas, 
siekiant išvengti nepagrįstų atsisakymų 
sudaryti sandorį arba nustatyti nepagrįstas 
sąlygas. Nustatydama kainas už prieigos 
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suteikimą, ginčų sprendimo institucija 
turėtų atsižvelgti į investicijas į fizinę 
infrastruktūrą. Konkrečiu prieigos prie 
elektroninio ryšio tinklo operatorių fizinės 
infrastruktūros atveju investicijomis į šią 
infrastruktūrą galima tiesiogiai prisidėti 
prie Europos skaitmeninės darbotvarkės 
tikslų siekimo, o konkurenciją vartotojų 
grandies rinkoje gali paveikti galimybė 
nemokamai pasinaudoti esamais ištekliais 
(angl. free-riding). Taigi bet kokiu prieigos 
įpareigojimu reikėtų atsižvelgti į šių 
investicijų ekonominį tikslingumą, 
remiantis investicijų grąžos tvarkaraščiu, 
prieigos poveikiu konkurencijai vartotojų 
grandies rinkoje, verslo modeliu, kuriuo 
grindžiamos investicijos, visų pirma į 
neseniai pastatytą fizinę infrastruktūrą, 
naudojamą sparčiojo elektroninio ryšio 
paslaugoms teikti, ir bet kokią bendro 
diegimo galimybę, pasiūlytą prieigos 
prašytojui;

suteikimą, ginčų sprendimo institucija 
turėtų atsižvelgti į investicijas į fizinę 
infrastruktūrą ir į visas papildomas 
išlaidas, patiriamas dėl prieigos 
suteikimo. Konkrečiu prieigos prie 
elektroninio ryšio tinklo operatorių fizinės 
infrastruktūros atveju investicijomis į šią 
infrastruktūrą galima tiesiogiai prisidėti 
prie Europos skaitmeninės darbotvarkės 
tikslų siekimo, o konkurenciją vartotojų 
grandies rinkoje gali paveikti galimybė 
nemokamai pasinaudoti esamais ištekliais 
(angl. free-riding). Taigi bet kokiu prieigos 
įpareigojimu reikėtų atsižvelgti į šių 
investicijų ekonominį tikslingumą, 
remiantis investicijų grąžos tvarkaraščiu, 
prieigos poveikiu konkurencijai vartotojų 
grandies rinkoje, verslo modeliu, kuriuo 
grindžiamos investicijos, visų pirma į 
neseniai pastatytą fizinę infrastruktūrą, 
naudojamą sparčiojo elektroninio ryšio 
paslaugoms teikti, ir bet kokią bendro 
diegimo galimybę, pasiūlytą prieigos 
prašytojui;

Or. de

Pagrindimas

Infrastruktūros patikrinimai gali būti labai brangūs. Tokios išlaidos neturėtų būti 
užkraunamos tinklo savininkui.

Pakeitimas 60
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) jeigu kyla nesutarimų per komercines 
derybas dėl techninių ir komercinių sąlygų, 
kiekviena šalis turėtų galėti kreiptis į ginčų 
sprendimo instituciją nacionaliniu lygiu, 
kad šalims būtų paskirtas sprendimas, 
siekiant išvengti nepagrįstų atsisakymų 

(16) jeigu kyla nesutarimų per komercines 
derybas dėl techninių ir komercinių sąlygų, 
kiekviena šalis turėtų galėti kreiptis į ginčų 
sprendimo instituciją nacionaliniu lygiu, 
kad šalims būtų paskirtas sprendimas, 
siekiant išvengti nepagrįstų atsisakymų 
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sudaryti sandorį arba nustatyti nepagrįstas 
sąlygas. Nustatydama kainas už prieigos 
suteikimą, ginčų sprendimo institucija 
turėtų atsižvelgti į investicijas į fizinę 
infrastruktūrą. Konkrečiu prieigos prie 
elektroninio ryšio tinklo operatorių fizinės 
infrastruktūros atveju investicijomis į šią 
infrastruktūrą galima tiesiogiai prisidėti 
prie Europos skaitmeninės darbotvarkės 
tikslų siekimo, o konkurenciją vartotojų 
grandies rinkoje gali paveikti galimybė 
nemokamai pasinaudoti esamais ištekliais 
(angl. free-riding). Taigi bet kokiu prieigos 
įpareigojimu reikėtų atsižvelgti į šių 
investicijų ekonominį tikslingumą, 
remiantis investicijų grąžos tvarkaraščiu, 
prieigos poveikiu konkurencijai vartotojų 
grandies rinkoje, verslo modeliu, kuriuo 
grindžiamos investicijos, visų pirma į 
neseniai pastatytą fizinę infrastruktūrą, 
naudojamą sparčiojo elektroninio ryšio 
paslaugoms teikti, ir bet kokią bendro 
diegimo galimybę, pasiūlytą prieigos 
prašytojui;

sudaryti sandorį arba nustatyti nepagrįstas 
sąlygas. Nustatydama kainas už prieigos 
suteikimą, ginčų sprendimo institucija 
turėtų atsižvelgti į investicijas į fizinę 
infrastruktūrą ir į visas papildomas 
išlaidas, patiriamas dėl prieigos 
suteikimo. Konkrečiu prieigos prie 
elektroninio ryšio tinklo operatorių fizinės 
infrastruktūros atveju investicijomis į šią 
infrastruktūrą galima tiesiogiai prisidėti 
prie Europos skaitmeninės darbotvarkės 
tikslų siekimo, o konkurenciją vartotojų 
grandies rinkoje gali paveikti galimybė 
nemokamai pasinaudoti esamais ištekliais 
(angl. free-riding). Taigi bet kokiu prieigos 
įpareigojimu reikėtų atsižvelgti į šių 
investicijų ekonominį tikslingumą, 
remiantis investicijų grąžos tvarkaraščiu, 
prieigos poveikiu konkurencijai vartotojų 
grandies rinkoje, verslo modeliu, kuriuo 
grindžiamos investicijos, visų pirma į 
neseniai pastatytą fizinę infrastruktūrą, 
naudojamą sparčiojo elektroninio ryšio 
paslaugoms teikti, ir bet kokią bendro 
diegimo galimybę, pasiūlytą prieigos 
prašytojui;

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad nustatant kainą, be jau padarytų investicijų, reikia atsižvelgti ir į 
išlaidas, patiriamas dėl galimybės bendrai naudoti fizinę infrastruktūrą suteikimo.

Pakeitimas 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) valstybėms narėms nenustačius jokio 
naujo kartografavimo įpareigojimo, šiuo 
reglamentu numatyta, kad minimali 
informacija, kurią jau surinko viešojo 

(18) valstybėms narėms nenustačius jokio 
naujo kartografavimo įpareigojimo, šia 
direktyva numatyta, kad minimali 
informacija, kurią jau surinko viešojo 
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sektoriaus institucijos ir kuri pateikta 
elektronine forma pagal nacionalines 
iniciatyvas ir pagal Sąjungos teisės aktus 
(pvz., 2007 m. kovo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūrą 
(INSPIRE)37), turėtų būti pateikta, pvz., per 
interneto nuorodą, bendram informaciniam 
punktui, kad elektroninio ryšio tinklo 
paslaugų teikėjams būtų užtikrinta 
koordinuota prieiga prie informacijos apie 
fizinę infrastruktūrą ir kartu užtikrintas 
tokios informacijos saugumas ir 
vientisumas. Tokia informacija turėtų būti 
teikiama nepažeidžiant skaidrumo 
reikalavimų, kurie jau taikomi viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotiniam 
naudojimui pagal 2003 m. lapkričio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo38. Kai 
iš viešojo sektoriaus turimos informacijos 
negalima gauti pakankamai žinių apie 
konkrečioje vietoje esančią fizinę 
infrastruktūrą arba apie tam tikrą 
infrastruktūros rūšį, tinklo operatoriai 
paprašius turėtų pateikti turimą informaciją 
bendram informaciniam punktui;

sektoriaus institucijos ir kuri pateikta 
elektronine forma pagal nacionalines 
iniciatyvas ir pagal Sąjungos teisės aktus 
(pvz., 2007 m. kovo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūrą 
(INSPIRE)37), turėtų būti pateikta, pvz., per 
interneto nuorodą, bendram informaciniam 
punktui, kad elektroninio ryšio tinklo 
paslaugų teikėjams būtų užtikrinta 
koordinuota prieiga prie informacijos apie 
fizinę infrastruktūrą ir kartu užtikrintas 
tokios informacijos saugumas ir 
vientisumas. Tokia informacija turėtų būti 
teikiama nepažeidžiant skaidrumo 
reikalavimų, kurie jau taikomi viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotiniam 
naudojimui pagal 2003 m. lapkričio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo38. Kai 
iš viešojo sektoriaus turimos informacijos 
negalima gauti pakankamai žinių apie 
konkrečioje vietoje esančią fizinę 
infrastruktūrą arba apie tam tikrą 
infrastruktūros rūšį, tinklo operatoriai 
paprašius turėtų pateikti turimą informaciją 
bendram informaciniam punktui;

__________________ __________________
37 OL L 108, 2007 4 25, p. 1. 37 OL L 108, 2007 4 25, p. 1.
38 OL L 345, 2003 12 31, p. 90. 38 OL L 345, 2003 12 31, p. 90.

Or. en

Pakeitimas 62
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekiant skaitmeninės darbotvarkės 
tikslų, reikia, kad infrastruktūra būtų 

(26) siekiant skaitmeninės darbotvarkės 
tikslų, reikia, kad infrastruktūra būtų 
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diegiama netoli nuo galutinių paslaugų 
gavėjų buvimo vietos, visiškai laikantis 
proporcingumo principo, kiek tai susiję su 
bet kokiu nuosavybės teisės apribojimu, 
atsižvelgiant į bendrus interesus. Reikėtų 
sudaryti lengvesnes sąlygas užtikrinti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų tiesimą 
iki galutinių paslaugų gavėjų, kartu 
garantuojant technologinį neutralumą, visų 
pirma sparčiajam ryšiui parengta fizine 
pastato infrastruktūra. Atsižvelgiant į tai, 
kad mažųjų kanalų įrengimas pastato 
statybos metu susijęs tik su nedidelėmis 
ribinėmis sąnaudomis, o naujos sparčiojo 
elektroninio ryšio infrastruktūros įrengimo 
esamuose pastatuose sąnaudos, gali 
sudaryti didelę dalį sparčiojo elektroninio 
ryšio tinklo diegimo sąnaudų, visuose 
naujuose arba kapitališkai renovuojamuose 
pastatuose reikėtų įrengti fizinę 
infrastruktūrą, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų prisijungti prie sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų. Be to, kad būtų 
galima diegti sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklą, naujuose ir kapitališkai 
renovuojamuose daugiabučiuose 
pastatuose turėtų būti įrengtas prieigos 
arba koncentracijos punktas, per kurį 
paslaugų teikėjas galėtų prisijungti prie 
pastato tinklo. Praktiškai tai reikštų, kad 
statybos įmonės turėtų numatyti, kad iš 
kiekvieno būsto būtų nutiesti kanalai į 
pastato viduje ar išorėje esantį 
koncentracijos punktą. Gali būti, kad, pvz., 
naujuose individualiuose gyvenamuosiuose 
pastatuose ar atliekant tam tikrų kategorijų 
kapitalinę renovaciją izoliuotose 
teritorijose, dėl objektyvių priežasčių 
galimybė diegti spartųjį ryšį laikoma per 
menka, kad būtų galima pagrįsti 
papildomas sparčiajam ryšiui parengtos 
fizinės pastato infrastruktūros ir (arba) 
koncentracijos punkto įrengimo sąnaudas;

diegiama netoli nuo galutinių paslaugų 
gavėjų buvimo vietos, visiškai laikantis 
proporcingumo principo, kiek tai susiję su 
bet kokiu nuosavybės teisės apribojimu, 
atsižvelgiant į bendrus interesus. Reikėtų 
sudaryti lengvesnes sąlygas užtikrinti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų tiesimą 
iki galutinių paslaugų gavėjų, kartu 
garantuojant technologinį neutralumą, visų 
pirma sparčiajam ryšiui parengta fizine 
pastato infrastruktūra. Atsižvelgiant į tai, 
kad mažųjų kanalų įrengimas pastato 
statybos metu susijęs tik su nedidelėmis 
ribinėmis sąnaudomis, o naujos sparčiojo 
elektroninio ryšio infrastruktūros įrengimo 
esamuose pastatuose sąnaudos, gali 
sudaryti didelę dalį sparčiojo elektroninio 
ryšio tinklo diegimo sąnaudų, visuose 
naujuose arba kapitališkai renovuojamuose 
pastatuose galima būtų įrengti fizinę 
infrastruktūrą, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų prisijungti prie sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų. Be to, kad būtų 
galima diegti sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklą, naujuose ir kapitališkai 
renovuojamuose daugiabučiuose 
pastatuose gali būti įrengtas prieigos arba 
koncentracijos punktas, per kurį paslaugų 
teikėjas galėtų prisijungti prie pastato 
tinklo. Praktiškai tai reikštų, kad statybos 
įmonės turėtų numatyti, kad iš kiekvieno 
būsto būtų nutiesti kanalai į pastato viduje 
ar išorėje esantį koncentracijos punktą. 
Gali būti, kad, pvz., naujuose 
individualiuose gyvenamuosiuose 
pastatuose ar atliekant tam tikrų kategorijų 
kapitalinę renovaciją izoliuotose 
teritorijose, dėl objektyvių priežasčių 
galimybė diegti spartųjį ryšį laikoma per 
menka, kad būtų galima pagrįsti 
papildomas sparčiajam ryšiui parengtos 
fizinės pastato infrastruktūros ir (arba) 
koncentracijos punkto įrengimo sąnaudas;

Or. en
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Pakeitimas 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) nedarant poveikio nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms pavestoms 
užduotims, kurios numatytos pagal 
Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemą, jeigu valstybės narės nepaskiria 
konkrečios įstaigos, siekiant užtikrinti, kad 
ginčai būtų sprendžiami nuosekliai, tokios 
šiame reglamente numatytos funkcijos, 
atsižvelgiant į įgytą patirtį ir 
nepriklausomumo ir nešališkumo 
garantijas, turėtų būti skiriamos 
institucijoms, kurios atlieka Direktyvos 
2002/21/EB 20 straipsnyje nustatytas 
užduotis. Vis dėlto, atsižvelgiant į 
subsidiarumo principą, šiuo reglamentu 
neturėtų būti daromas poveikis valstybių 
narių galimybei skirti nurodytas 
reguliavimo užduotis institucijoms, kurios 
turi geresnių galimybių jas atlikti pagal 
vietos konstitucinę kompetencijos ir 
įgaliojimų suteikimo sistemą ir šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus;

(29) nedarant poveikio nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms pavestoms 
užduotims, kurios numatytos pagal 
Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemą, jeigu valstybės narės nepaskiria 
konkrečios įstaigos, siekiant užtikrinti, kad 
ginčai būtų sprendžiami nuosekliai, tokios 
šioje direktyvoje numatytos funkcijos, 
atsižvelgiant į įgytą patirtį ir 
nepriklausomumo ir nešališkumo 
garantijas, turėtų būti skiriamos
institucijoms, kurios atlieka Direktyvos 
2002/21/EB 20 straipsnyje nustatytas 
užduotis. Vis dėlto, atsižvelgiant į 
subsidiarumo principą, šiuo reglamentu 
neturėtų būti daromas poveikis valstybių 
narių galimybei skirti nurodytas 
reguliavimo užduotis institucijoms, kurios 
turi geresnių galimybių jas atlikti pagal 
vietos konstitucinę kompetencijos ir 
įgaliojimų suteikimo sistemą ir šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekdamos užtikrinti šiame 
reglamente numatytų informacinių punktų 
veiksmingumą, valstybės narės, norėdamos 
paskirti kitokias įstaigas nei nacionalinė 
reguliavimo institucija, kuri atlieka 

(31) siekdamos užtikrinti šioje direktyvoje
numatytų informacinių punktų 
veiksmingumą, valstybės narės, norėdamos 
paskirti kitokias įstaigas nei nacionalinė 
reguliavimo institucija, kuri atlieka 
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Direktyvos 2002/21/EB 20 straipsnyje 
nustatytas užduotis, turėtų užtikrinti 
tinkamus išteklius ir tai, kad svarbi 
informacija, susijusi su konkrečia sritimi, 
būtų pateikta tokiuose informaciniuose 
punktuose, užtikrinant optimalų sutelkimo 
lygį, kad būtų galima garantuoti efektyvų 
paskirtų užduočių (pvz., kadastro) 
vykdymą. Šiuo atžvilgiu valstybės narės 
gali atsižvelgti į galimą sinergiją ir 
įvairovės ekonomiją naudojantis 
kontaktiniais centrais, kaip nustatyta 
2006 m. gruodžio 12 d. Direktyvos 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 
(Paslaugų direktyva) 6 straipsnyje, 
siekdamos remtis esamomis struktūromis ir 
maksimizuoti galutinių paslaugų gavėjų 
naudą;

Direktyvos 2002/21/EB 20 straipsnyje 
nustatytas užduotis, turėtų užtikrinti 
tinkamus išteklius ir tai, kad svarbi 
informacija, susijusi su konkrečia sritimi, 
būtų pateikta tokiuose informaciniuose 
punktuose, užtikrinant optimalų sutelkimo 
lygį, kad būtų galima garantuoti efektyvų 
paskirtų užduočių (pvz., kadastro) 
vykdymą. Šiuo atžvilgiu valstybės narės 
gali atsižvelgti į galimą sinergiją ir 
įvairovės ekonomiją naudojantis 
kontaktiniais centrais, kaip nustatyta 
2006 m. gruodžio 12 d. Direktyvos 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 
(Paslaugų direktyva) 6 straipsnyje, 
siekdamos remtis esamomis struktūromis ir 
maksimizuoti galutinių paslaugų gavėjų 
naudą;

Or. en

Pakeitimas 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) šiuo reglamentu laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, kurie visų 
pirma pripažinti Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisės į 
privatumą ir verslo paslapčių apsaugą, 
laisvės užsiimti verslu, teisės į nuosavybę 
ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą. 
Valstybės narės šį reglamentą turi taikyti 
atsižvelgdamos į tas teises ir principus,

(33) šia direktyva laikomasi pagrindinių 
teisių ir principų, kurie visų pirma 
pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, ypač teisės į privatumą ir 
verslo paslapčių apsaugą, laisvės užsiimti 
verslu, teisės į nuosavybę ir teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą. Valstybės narės 
šią direktyvą turi taikyti atsižvelgdamos į 
tas teises ir principus,

Or. en

Pakeitimas 66
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslas – palengvinti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimą 
ir jį skatinti, raginant bendrai naudotis 
esama fizine infrastruktūra ir sudaryti 
sąlygas veiksmingiau diegti naują fizinę 
infrastruktūrą, kad tokius tinklus būtų 
galima diegti mažesnėmis sąnaudomis.

1. Šio reglamento tikslas – palengvinti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
įrengimą ir diegimą ir jį skatinti, raginant 
bendrai ir saugiai naudotis esama ir 
būsima fizine infrastruktūra siekiant 
užtikrinti veiksmingą išteklių 
panaudojimą, kad tokius tinklus būtų 
galima diegti mažesnėmis sąnaudomis.

Or. ro

Pakeitimas 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslas – palengvinti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimą 
ir jį skatinti, raginant bendrai naudotis 
esama fizine infrastruktūra ir sudaryti 
sąlygas veiksmingiau diegti naują fizinę 
infrastruktūrą, kad tokius tinklus būtų 
galima diegti mažesnėmis sąnaudomis.

1. Šios direktyvos tikslas – palengvinti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimą 
ir jį skatinti, raginant bendrai naudotis 
esama fizine infrastruktūra ir sudaryti 
sąlygas veiksmingiau diegti naują fizinę 
infrastruktūrą, kad tokius tinklus būtų 
galima diegti mažesnėmis sąnaudomis.

Or. en

Pakeitimas 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas visiems 2 2. Ši direktyva taikoma visiems 2 
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straipsnyje apibrėžtiems inžineriniams 
darbams ir fizinei infrastruktūrai.

straipsnyje apibrėžtiems inžineriniams 
darbams ir fizinei infrastruktūrai.

Or. en

Pakeitimas 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiuo reglamentu nepažeidžiamos 
valstybių narių teisės taikyti arba nustatyti 
priemones, kurios atitinka Sąjungos teisę ir 
apima išsamesnes nuostatas nei tos, kurios 
nustatomos šiuo reglamentu.

3. Šia direktyva nepažeidžiamos valstybių 
narių teisės taikyti arba nustatyti 
priemones, kurios atitinka Sąjungos teisę ir 
apima išsamesnes nuostatas nei tos, kurios 
nustatomos šia direktyva.

Or. en

Pakeitimas 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiuo reglamentu nepažeidžiama 
Direktyva 2002/21/EB, Direktyva 
2002/20/EB, Direktyva 2002/19/EB, 
Direktyva 2002/22/EB ir Direktyva 
2002/77/EB.

4. Šia direktyva nepažeidžiama Direktyva 
2002/21/EB, Direktyva 2002/20/EB, 
Direktyva 2002/19/EB, Direktyva 
2002/22/EB ir Direktyva 2002/77/EB.

Or. en

Pakeitimas 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys nustatytos direktyvose 
2002/21/EB, 2002/20/EB, 2002/19/EB, 
2002/22/EB ir 2002/77/EB.

Šioje direktyvoje vartojamų terminų 
apibrėžtys nustatytos direktyvose 
2002/21/EB, 2002/20/EB, 2002/19/EB, 
2002/22/EB ir 2002/77/EB.

Or. en

Pakeitimas 72
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) tinklo operatorius – elektroninio ryšio 
tinklo paslaugų teikėjas, taip pat įmonė, 
teikianti fizinę infrastruktūrą, kuri skirta 
šioms paslaugoms teikti: dujų, elektros 
energijos gamybos, tiekimo ar 
paskirstymo, įskaitant viešojo apšvietimo 
paslaugas, šildymo, vandens tiekimo, 
įskaitant nuotekų išleidimo arba valymo ir 
kanalizacijos paslaugas; transporto 
paslaugoms, įskaitant geležinkelius, kelius,
uostus ir oro uostus;

1) tinklo operatorius – elektroninio ryšio 
tinklo paslaugų teikėjas, taip pat įmonė, 
teikianti fizinę infrastruktūrą, kuri skirta 
šioms paslaugoms teikti: dujų, elektros 
energijos gamybos, tiekimo ar 
paskirstymo, įskaitant viešojo apšvietimo ir
šildymo paslaugas; transporto paslaugoms, 
įskaitant geležinkelius ir kelius;

Or. en

Pagrindimas

Ribota taikymo sitis, neįtraukiant ypatingos svarbos infrastruktūrų, darant didesnį poveikį 
saugumui ir visuomenei, reiškia, kad direktyvoje gali būti sutelktas dėmesys į tą 
infrastruktūrą, kuri svarbi diegiant šviesolaidžio tinklą.

Pakeitimas 73
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) tinklo operatorius – elektroninio ryšio 
tinklo paslaugų teikėjas, taip pat įmonė, 
teikianti fizinę infrastruktūrą, kuri skirta 
šioms paslaugoms teikti: dujų, elektros 
energijos gamybos, tiekimo ar 
paskirstymo, įskaitant viešojo apšvietimo 
paslaugas, šildymo, vandens tiekimo, 
įskaitant nuotekų išleidimo arba valymo ir 
kanalizacijos paslaugas; transporto 
paslaugoms, įskaitant geležinkelius, kelius, 
uostus ir oro uostus;

1) tinklo operatorius – elektroninio ryšio 
tinklo paslaugų teikėjas, taip pat įmonė, 
teikianti fizinę infrastruktūrą, kuri skirta 
šioms paslaugoms teikti: dujų, elektros 
energijos gamybos, tiekimo ar 
paskirstymo, įskaitant viešojo apšvietimo 
paslaugas; transporto paslaugoms, įskaitant 
geležinkelius, kelius, uostus ir oro uostus;

Or. de

Pagrindimas

Kišimasis į vandens transportavimo (įskaitant nuotekų išleidimo arba valymo ir kanalizacijos 
paslaugas) infrastruktūrą gali kelti riziką visuomenės sveikatai. Todėl šiam sektoriui reikia 
numatyti šio teisės akto taikymo išimtį. Išimtis turėtų būti taikoma ir šildymo tinklams, nes 
nebus galima užtikrinti reikiamos hidroizoliacijos įeities ir išeities punktuose, kurie bus 
reikalingi sparčiųjų tinklų komponentams.

Pakeitimas 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) tinklo operatorius – elektroninio ryšio 
tinklo paslaugų teikėjas, taip pat įmonė, 
teikianti fizinę infrastruktūrą, kuri skirta 
šioms paslaugoms teikti: dujų, elektros 
energijos gamybos, tiekimo ar 
paskirstymo, įskaitant viešojo apšvietimo 
paslaugas, šildymo, vandens tiekimo, 
įskaitant nuotekų išleidimo arba valymo ir 
kanalizacijos paslaugas; transporto 
paslaugoms, įskaitant geležinkelius, kelius, 
uostus ir oro uostus;

1) tinklo operatorius – elektroninio ryšio 
tinklo paslaugų teikėjas, taip pat įmonė, 
teikianti fizinę infrastruktūrą, kuri skirta 
šioms paslaugoms teikti: dujų, elektros 
energijos gamybos, tiekimo ar 
paskirstymo, įskaitant viešojo apšvietimo 
paslaugas; transporto paslaugoms, įskaitant 
geležinkelius, kelius, uostus ir oro uostus;

Or. de
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Pagrindimas

Dėl techninių, teisinių ir higieninių priežasčių atitinkamiems elementams įrengti tinka ne 
kiekviena fizinė infrastruktūra.

Pakeitimas 75
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) fizinė infrastruktūra – visi neaktyvieji 
tinklo elementai, pavyzdžiui, vamzdžiai, 
stiebai, kanalai, apžiūros ir surenkamieji 
šuliniai, spintos, pastatai arba pastatų 
įėjimai, antenų įrenginiai, bokštai ir stulpai 
ir su jais susiję įrenginiai;

2) fizinė infrastruktūra – visi neaktyvieji 
tinklo elementai, pavyzdžiui, vamzdžiai, 
stiebai, kanalai, apžiūros ir surenkamieji 
šuliniai, spintos, pastatai arba pastatų 
įėjimai, antenų įrenginiai, bokštai ir stulpai 
ir su jais susiję įrenginiai, išskyrus 
vamzdynus, naudojamus vandeniui 
transportuoti (įskaitant nuotekų išleidimo 
arba valymo ir kanalizacijos paslaugas) ir 
šilumai tiekti;

Or. de

Pagrindimas

Kišimasis į vandens transportavimo (įskaitant nuotekų išleidimo arba valymo ir kanalizacijos 
paslaugas) infrastruktūrą gali kelti riziką visuomenės sveikatai. Todėl šiam sektoriui reikia 
numatyti šio teisės akto taikymo išimtį. Išimtis turėtų būti taikoma ir šildymo tinklams, nes 
nebus galima užtikrinti reikiamos hidroizoliacijos įeities ir išeities punktuose, kurie bus 
reikalingi sparčiųjų tinklų komponentams.

Pakeitimas 76
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) komunalinių įmonių operatorius –
įmonė, teikianti fizinę infrastruktūrą, kuri 
skirta šioms paslaugoms teikti: elektros 
energijos gamybos, tiekimo ar 
paskirstymo, įskaitant viešojo apšvietimo 
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paslaugas, šildymo, vandens (išskyrus 
geriamojo) tiekimo, nuotekų išleidimo 
arba valymo ir kanalizacijos paslaugas; 
transporto paslaugoms, įskaitant 
geležinkelius, kelius, uostus ir oro uostus;

Or. en

Pagrindimas

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Pakeitimas 77
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) sparčiojo elektroninio ryšio tinklas –
elektroninio ryšio tinklas, kuriuo 
naudojantis teikiamos ne mažesnės kaip 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio 
prieigos paslaugos;

3) sparčiojo elektroninio ryšio tinklas –
elektroninio ryšio tinklas, kuriuo 
naudojantis teikiamos 100 Mb/s ir, kai 
įmanoma, 1 Gb/s ir didesnės spartos
plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 78
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) sparčiojo elektroninio ryšio tinklas – 3) sparčiojo elektroninio ryšio tinklas –
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elektroninio ryšio tinklas, kuriuo 
naudojantis teikiamos ne mažesnės kaip 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio 
prieigos paslaugos;

elektroninio ryšio tinklas, kuriuo 
naudojantis teikiamos 100 Mb/s ir, kai 
įmanoma, 1 Gb/s ir didesnės spartos
plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 79
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) atvirieji tinklai – tinklai, kuriuose 
paslaugų teikėjai ir tinklų savininkai yra 
atskirti ir kuriuose paslaugų teikėjai turi 
galimybę nediskriminacinėmis sąlygomis 
per tinklą susisiekti su mažmeniniais 
klientais;

Or. sv

Pakeitimas 80
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas tinklo operatorius turi teisę 
pasiūlyti prieigą prie savo fizinės 
infrastruktūros, siekdamas diegti sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementus.

1. Kiekvienas tinklo operatorius turi teisę 
pasiūlyti prieigą prie savo fizinės 
infrastruktūros, siekdamas diegti sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementus, o 
elektroninio ryšio tinklų operatoriai turi 
teisę pasiūlyti prieigą prie savo fizinės 
infrastruktūros įrengiant kitus tinklus.

Or. en
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Pagrindimas

The proposed regulation open up various networks to electronic communications network 
provider, with the aim of facilitating the deployment of broadband communication networks. 
This amendment aims at introducing more reciprocity in the text, also giving the possible for 
other network operators to take advantage of the construction works started by a 
telecommunication operator. This amendment is in line with the recital 11, which reads “[…]
this Regulation should be applicable not only to electronic communications network providers 
but to any owner or holder of rights to use extensive and ubiquitous physical infrastructures 
[…]”.

Pakeitimas 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas tinklo operatorius turi teisę 
pasiūlyti prieigą prie savo fizinės 
infrastruktūros, siekdamas diegti sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementus.

1. Kiekvienas tinklo operatorius turi teisę 
pasiūlyti prieigą prie savo fizinės 
infrastruktūros, siekdamas diegti sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementus, jei jų 
diegimui pritaria savininkai ir 
kompetentinga institucija.

Or. de

Pagrindimas

Operatoriai ne visada yra tinklų savininkai. Todėl teisę pasisakyti galimo ryšio tinklų 
elementų diegimo klausimu turėtų turėti abi šalys.

Pakeitimas 82
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas tinklo operatorius turi teisę 
pasiūlyti prieigą prie savo fizinės 
infrastruktūros, siekdamas diegti sparčiojo 

1. Kiekvienas tinklo operatorius turi teisę 
pasiūlyti prieigą prie savo fizinės 
infrastruktūros, siekdamas diegti sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementus, kartu 
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elektroninio ryšio tinklų elementus. užtikrindamas tinklo saugą ir saugumą.

Or. ro

Pakeitimas 83
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius yra įpareigotas patenkinti visus 
pagrįstus prašymus dėl prieigos prie jo 
fizinės infrastruktūros sąžiningomis 
sąlygomis, įskaitant kainą, siekiant diegti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementus.

2. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius yra įpareigotas patenkinti visus 
pagrįstus prašymus dėl prieigos prie jo 
fizinės infrastruktūros sąžiningomis 
sąlygomis, įskaitant kainą, siekiant diegti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementus. Tinklo operatorių 
įpareigojimas patenkinti visus pagrįstus 
prašymus dėl prieigos sąžiningomis 
sąlygomis neturėtų pakenkti jų 
įpareigojimui laikytis Sąjungos taisyklių 
dėl valstybės pagalbos valstybės 
finansuojamų ar garantuojamų 
investicijų į infrastruktūrą atveju.

Or. en

Pagrindimas

Prieigos prašytojams, kurie siekia diegti elektroninio ryšio tinklus, neturi būti leidžiama 
naudotis jokia valstybės pagalba, kuri teikiama kitais tikslais. Tai būtų nesąžininga, 
netinkamai naudojami valstybės ištekliai ir pažeidžiamos ES valstybės pagalbos taisyklės, nes 
valstybės pagalbą gaunančioms bendrovėms pagal valstybės pagalbos taisykles taikomi 
teisiniai apribojimai ir neleidžiama teikti kryžminių subsidijų trečiosios šalies veiklai.

Pakeitimas 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius yra įpareigotas patenkinti visus
pagrįstus prašymus dėl prieigos prie jo 
fizinės infrastruktūros sąžiningomis 
sąlygomis, įskaitant kainą, siekiant diegti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementus.

2. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius yra įpareigotas apsvarstyti 
pagrįstus prašymus dėl prieigos prie jo 
fizinės infrastruktūros, siekiant diegti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementus, ir turėtų pateikti pasiūlymą dėl 
savo fizinės infrastruktūros bendro 
naudojimo.

Or. de

Pagrindimas

Pareiga patenkinti visus pagrįstus prašymus būtų neteisėtas kišimasis į infrastruktūros 
savininkų nuosavybės teises.

Pakeitimas 85
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius yra įpareigotas patenkinti visus 
pagrįstus prašymus dėl prieigos prie jo 
fizinės infrastruktūros sąžiningomis 
sąlygomis, įskaitant kainą, siekiant diegti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementus.

2. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius yra įpareigotas patenkinti visus 
pagrįstus prašymus dėl prieigos prie jo 
fizinės infrastruktūros sąžiningomis 
sąlygomis, įskaitant kainą, su sąlyga, kad 
negali kilti jokių sunkumų dėl tinklo 
apsaugos ir saugumo, siekiant diegti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementus.

Or. nl
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Pakeitimas 86
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius yra įpareigotas patenkinti visus 
pagrįstus prašymus dėl prieigos prie jo 
fizinės infrastruktūros sąžiningomis 
sąlygomis, įskaitant kainą, siekiant diegti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementus. 

2. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius, atsižvelgiant į galimybę 
pasinaudoti tinklo pajėgumais, yra 
įpareigotas patenkinti visus pagrįstus 
prašymus dėl prieigos prie jo fizinės 
infrastruktūros sąžiningomis sąlygomis, 
įskaitant kainą, siekiant diegti sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementus. 

Or. ro

Pakeitimas 87
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo
operatorius yra įpareigotas patenkinti visus 
pagrįstus prašymus dėl prieigos prie jo 
fizinės infrastruktūros sąžiningomis 
sąlygomis, įskaitant kainą, siekiant diegti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementus.

2. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris komunalinių 
įmonių operatorius yra įpareigotas 
patenkinti visus pagrįstus prašymus dėl 
prieigos prie jo fizinės infrastruktūros 
sąžiningomis sąlygomis, įskaitant kainą, 
siekiant diegti sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad 3 straipsnyje būtų susitelkta į prieigos prie komunalinių 
paslaugų tinklo infrastruktūros teikimą. Prieiga prie telekomo infrastruktūros jau 
reglamentuojama Elektroninių ryšių pagrindų direktyvoje 2009/140/EB.
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Pakeitimas 88
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šia nuostata nepažeidžiama žemės 
savininkų ir privačios nuosavybės 
savininkų teisė spręsti, kaip administruoti 
ir valdyti turtą. 

Or. en

Pakeitimas 89
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekvienas atsisakymas suteikti prieigą 
grindžiamas objektyviais kriterijais, kurie 
visų pirma gali būti susiję su:

3. Kiekvienas atsisakymas suteikti prieigą 
grindžiamas objektyviais kriterijais, pvz.:

Or. en

Pakeitimas 90
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) saugos ir visuomenės sveikatos 
klausimais;

Or. en
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Pagrindimas

Pvz., dujų ir geriamojo vandens infrastruktūra nėra tinkama dėl saugos ir visuomenės 
sveikatos sumetimų.

Pakeitimas 91
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) ypatingos svarbos nacionalinės 
infrastruktūros saugumu;

Or. en

Pagrindimas

Pvz., oro uostų ar geležinkelių infrastruktūra.

Pakeitimas 92
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turima vieta a punkte nurodytiems 
elementams įrengti;

b) turimi tinklo pajėgumai a punkte 
nurodytiems elementams įrengti;

Or. ro

Pakeitimas 93
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turima vieta a punkte nurodytiems 
elementams įrengti;

b) turima ir būsima vieta a punkte 
nurodytiems elementams įrengti;

Or. en

Pagrindimas

Aptariant turimą vietą, kurioje ketinama įrengti elektroninio ryšio tinklų elementus, tinklo 
operatoriams turėtų būti sudaryta galimybė atsižvelgti į savo būsimus poreikius.

Pakeitimas 94
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bet kokio jau įdiegto tinklo vientisumu ir 
saugumu;

c) bet kokio jau įdiegto tinklo vientisumu, 
sauga ir saugumu;

Or. en

Pakeitimas 95
Norbert Glante, Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) rizika, kad gali kilti didelių planuojamų 
elektroninio ryšio paslaugų trukdžių, ta 
pačia fizine infrastruktūra teikiant kitas 
paslaugas;

d) rizika, kad aiškiai gali kilti planuojamų 
elektroninio ryšio paslaugų trukdžių, ta 
pačia fizine infrastruktūra teikiant kitas 
paslaugas;

Or. de

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė vokiečių kalba per daug neaiški.
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Pakeitimas 96
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) alternatyviomis priemonėmis didmeninei 
prieigai prie fizinės tinklo infrastruktūros, 
kurią teikia tinklo operatorius ir kuri tinka 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
paslaugoms teikti.

e) alternatyviomis priemonėmis didmeninei 
prieigai prie fizinės tinklo infrastruktūros, 
kurią teikia ar planuoja teikti pagal 
paskelbtus įrengimo planus tinklo 
operatorius ir kuri tinka sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų paslaugoms teikti.

Or. en

Pagrindimas

Dokumente taip pat turėtų būti atsižvelgiama į planuojamą prieigos teikimą, jeigu tai 
atliekama per pagrįstą laikotarpį.

Pakeitimas 97
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) alternatyviomis priemonėmis didmeninei 
prieigai prie fizinės tinklo infrastruktūros, 
kurią teikia tinklo operatorius ir kuri tinka 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
paslaugoms teikti.

e) alternatyviomis priemonėmis didmeninei 
prieigai prie fizinės tinklo infrastruktūros, 
kurią teikia komunalinių įmonių
operatorius ir kuri tinka sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų paslaugoms teikti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad 3 straipsnyje būtų susitelkta į prieigos prie komunalinių 
paslaugų tinklo infrastruktūros teikimą. Prieiga prie telekomo infrastruktūros jau 
reglamentuojama Elektroninių ryšių pagrindų direktyvoje 2009/140/EB.
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Pakeitimas 98
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) didele rizika darbuotojų, kurie turi 
prieigą prie kitų infrastruktūrų nei tos, su 
kuriomis jie buvo apmokyti dirbti, fizinei 
saugai;

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojų, kurie nėra susipažinę su elektros saugos procedūromis, prieiga prie sudedamųjų 
dalių ir elektros skirstymo tinklų įrenginių didina nelaimingų atsitikimų ir avarijų tikimybę. 
Tam, kad būtų galima dirbti su elektros tinklais, reikia specialaus mokymo, įgūdžių, taip pat 
būtina laikytis specialių taisyklių, kodeksų, sveikatos reikalavimų ir griežtų saugos ir 
aplinkosaugos standartų. Tinklo operatoriai gali manyti, kad tam tikruose specialiuose 
įrenginiuose trečiajai šaliai gali būti pernelyg pavojinga dirbti jų tinkle.

Pakeitimas 99
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) proporcingu turimos erdvės 
naudojimu, kad tinklo operatorius, 
kuriam priklauso fizinė infrastruktūra, 
galėtų rezervuoti vietą savo būsimoms 
investicijoms.

Or. en

Pakeitimas 100
Edit Herczog
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) alternatyviomis priemonėmis 
didmeninei prieigai prie fizinės tinklo 
infrastruktūros, kurią planuojama teikti, 
jeigu yra parengti nacionaliniai planai dėl 
Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemos diegimo.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo projekte turi būti atsižvelgta į nacionalinius planus dėl Europos geležinkelių eismo 
valdymo sistemos diegimo geležinkelių sektoriuje.

Pakeitimas 101
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) sąlygomis, kurioms esant prieiga prie 
požeminio transporto sistemų galėtų 
sužlugdyti ilgalaikes investicijas ir 
patobulinimus ir (arba) sutrikdyti 
susisiekimą sukeliant neproporcingą 
ekonominį poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad miestai su požeminio transporto sistemomis turėtų aiškią teisę spręsti, ar prieiga 
yra galima, ar ne. 3 straipsnio formuluotėje turėtų būti sąlyga, pagal kurią svarbiausiose 
kasdienio gyvenimo miestų infrastruktūrose būtų leidžiama nesuteikti prieigos, jei tokia 
prieiga galėtų sutrikdyti susisiekimą ir turėtų neigiamą ekonominį poveikį.

Pakeitimas 102
Edit Herczog
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ee) išimtiniais tinklo operatorių ir jų 
klientų sudarytais sutartiniais 
susitarimais;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukti sutartiniai tinklo operatoriaus ir jų klientų susitarimai, jeigu tokie 
susitarimai sudaryti siekiant privilegijų. Pvz., duomenų tvarkymo centrai dėl saugumo dažnai 
reikalauja privilegijų.

Pakeitimas 103
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinklo operatorius per vieną mėnesį nuo 
rašytinio prašymo dėl prieigos gavimo 
nurodo bet kokio atsisakymo suteikti 
prieigą priežastis.

Tinklo operatorius per šešis mėnesius nuo 
rašytinio prašymo dėl prieigos gavimo 
nurodo bet kokio atsisakymo suteikti 
prieigą priežastis.

Or. de

Pakeitimas 104
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tinklo operatorius per vieną mėnesį nuo 
rašytinio prašymo dėl prieigos gavimo 
nurodo bet kokio atsisakymo suteikti 

Tinklo operatorius per tris mėnesius nuo 
rašytinio prašymo dėl prieigos gavimo 
nurodo bet kokio atsisakymo suteikti 
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prieigą priežastis. prieigą priežastis.

Or. en

Pakeitimas 105
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinklo operatorius per vieną mėnesį nuo 
rašytinio prašymo dėl prieigos gavimo 
nurodo bet kokio atsisakymo suteikti 
prieigą priežastis.

Komunalinių įmonių operatorius per vieną 
mėnesį nuo rašytinio prašymo dėl prieigos 
gavimo nurodo bet kokio atsisakymo 
suteikti prieigą priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad 3 straipsnyje būtų susitelkta į prieigos prie komunalinių 
paslaugų tinklo infrastruktūros teikimą. Prieiga prie telekomo infrastruktūros jau 
reglamentuojama Elektroninių ryšių pagrindų direktyvoje 2009/140/EB.

Pakeitimas 106
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalyje nurodyta nacionalinė ginčų 
sprendimo įstaiga, visapusiškai 
atsižvelgdama į proporcingumo principą, 
priima privalomą sprendimą išspręsti 
ginčą, kilusį dėl 4 dalyje nurodytų 
priežasčių, įskaitant sąžiningų sąlygų ir 
prireikus kainų nustatymą, per kuo 
trumpesnį laiką ir bet kuriuo atveju per 
keturis mėnesius, nepažeisdama šalių 
galimybės perduoti bylą teismui. Ginčų 
sprendimo įstaigai nustatant kainas, 

5. 4 dalyje nurodyta nacionalinė ginčų 
sprendimo įstaiga, visapusiškai 
atsižvelgdama į proporcingumo principą, 
priima privalomą sprendimą išspręsti 
ginčą, kilusį dėl 4 dalyje nurodytų 
priežasčių, įskaitant sąžiningų sąlygų ir 
prireikus kainų nustatymą, per kuo 
trumpesnį laiką ir bet kuriuo atveju per 
keturis mėnesius, nepažeisdama šalių 
galimybės perduoti bylą teismui. Ginčų 
sprendimo įstaigai nustatant kainas, 
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atsižvelgiama į prašomos prieigos poveikį 
verslo planui, kuriuo grindžiamos tinklo 
operatoriaus, kuriam prašoma prieigos, 
investicijos, ypač neseniai pastatytos 
fizinės infrastruktūros, naudojamos 
sparčiojo elektroninio ryšio paslaugoms 
teikti, atveju.

priimant valstybės pagalbos įstatymą, 
rengiant nacionalinės infrastruktūros 
pajėgumo nuostatas, sudarant valstybės 
narės infrastruktūros finansavimo 
susitarimus ir su viešąja paslauga 
susijusių įsipareigojimų sutartis,
atsižvelgiama į prašomos prieigos poveikį 
verslo planui, kuriuo grindžiamos tinklo 
operatoriaus, kuriam prašoma prieigos, 
investicijos, ypač neseniai pastatytos 
fizinės infrastruktūros, naudojamos 
sparčiojo elektroninio ryšio paslaugoms 
teikti, atveju. Nacionalinė ginčų 
sprendimo įstaiga savo sprendimuose taip 
pat atsižvelgia į šių investicijų ekonominį 
tikslingumą, remiantis investicijų grąžos 
tvarkaraščiu, prieigos poveikiu pajėgumui 
ir veiksmingumui, prieigos poveikiu 
konkurencijai vartotojų grandies rinkoje, 
tinklo turto nusidėvėjimu prašymo dėl 
prieigos pateikimo metu, ir bet kokią 
bendro diegimo galimybę, pasiūlytą 
prieigos prašytojui.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama atspindėti 16 konstatuojamojoje dalyje pateiktą tekstą: ginčų sprendimo 
įstaiga savo sprendimuose turi atsižvelgti į skirtingus aspektus, kurie gali turėti įtakos 
nustatant sąžiningas sąlygas ir kainas.

Pakeitimas 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) 4 dalyje nurodyta nacionalinė ginčų 
sprendimo įstaiga, visapusiškai 
atsižvelgdama į proporcingumo principą, 
priima privalomą sprendimą išspręsti 
ginčą, kilusį dėl 4 dalyje nurodytų 
priežasčių, įskaitant sąžiningų sąlygų ir 

5) 4 dalyje nurodyta nacionalinė ginčų 
sprendimo įstaiga, visapusiškai 
atsižvelgdama į proporcingumo principą, 
priima sprendimą išspręsti ginčą, kilusį dėl 
4 dalyje nurodytų priežasčių, įskaitant 
rekomendaciją dėl sąlygų ir prireikus 
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prireikus kainų nustatymą, per kuo 
trumpesnį laiką ir bet kuriuo atveju per 
keturis mėnesius, nepažeisdama šalių 
galimybės perduoti bylą teismui. Ginčų 
sprendimo įstaigai nustatant kainas, 
atsižvelgiama į prašomos prieigos poveikį 
verslo planui, kuriuo grindžiamos tinklo 
operatoriaus, kuriam prašoma prieigos, 
investicijos, ypač neseniai pastatytos 
fizinės infrastruktūros, naudojamos 
sparčiojo elektroninio ryšio paslaugoms 
teikti, atveju.

kainų, per kuo trumpesnį laiką ir bet kuriuo 
atveju per keturis mėnesius, nepažeisdama 
šalių galimybės perduoti bylą teismui. 
Ginčų sprendimo įstaigai nustatant kainas, 
atsižvelgiama į prašomos prieigos poveikį 
verslo planui, kuriuo grindžiamos tinklo 
operatoriaus, kuriam prašoma prieigos, 
investicijos, ypač neseniai pastatytos 
fizinės infrastruktūros, naudojamos 
sparčiojo elektroninio ryšio paslaugoms 
teikti, atveju.

Or. de

Pakeitimas 108
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalyje nurodyta nacionalinė ginčų 
sprendimo įstaiga, visapusiškai 
atsižvelgdama į proporcingumo principą, 
priima privalomą sprendimą išspręsti 
ginčą, kilusį dėl 4 dalyje nurodytų 
priežasčių, įskaitant sąžiningų sąlygų ir 
prireikus kainų nustatymą, per kuo 
trumpesnį laiką ir bet kuriuo atveju per 
keturis mėnesius, nepažeisdama šalių 
galimybės perduoti bylą teismui. Ginčų 
sprendimo įstaigai nustatant kainas, 
atsižvelgiama į prašomos prieigos poveikį 
verslo planui, kuriuo grindžiamos tinklo
operatoriaus, kuriam prašoma prieigos, 
investicijos, ypač neseniai pastatytos 
fizinės infrastruktūros, naudojamos 
sparčiojo elektroninio ryšio paslaugoms 
teikti, atveju.

5. 4 dalyje nurodyta nacionalinė ginčų 
sprendimo įstaiga, visapusiškai 
atsižvelgdama į proporcingumo principą, 
priima privalomą sprendimą išspręsti 
ginčą, kilusį dėl 4 dalyje nurodytų 
priežasčių, įskaitant sąžiningų sąlygų ir 
prireikus kainų nustatymą, per kuo 
trumpesnį laiką ir bet kuriuo atveju per 
keturis mėnesius, nepažeisdama šalių 
galimybės perduoti bylą teismui. Ginčų 
sprendimo įstaigai nustatant kainas, 
atsižvelgiama į prašomos prieigos poveikį 
verslo planui, kuriuo grindžiamos 
komunalinių įmonių operatoriaus, kuriam 
prašoma prieigos, investicijos, ypač 
neseniai pastatytos fizinės infrastruktūros, 
naudojamos sparčiojo elektroninio ryšio 
paslaugoms teikti, atveju.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad 3 straipsnyje būtų susitelkta į prieigos prie komunalinių 
paslaugų tinklo infrastruktūros teikimą. Prieiga prie telekomo infrastruktūros jau 
reglamentuojama Elektroninių ryšių pagrindų direktyvoje 2009/140/EB.

Pakeitimas 109
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu reikia atlikti darbus, susijusius 
su dalijimusi infrastruktūra, tai padaryti 
gali tik tinklo valdytojas arba šalis, kuriai 
tinklo valdytojas perleido šiuos darbus.

Or. nl

Pakeitimas 110
Norbert Glante, Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Su bendru infrastruktūros naudojimu 
susijusios priemonės gali būti vykdomos 
tik atitinkamo tinklo operatoriaus arba jo 
užsakymu. 

Or. de

Pagrindimas

Tik taip tinklo operatorius galės užtikrinti tinkamą savo tinklo veikimą.

Pakeitimas 111
Judith A. Merkies
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 3 straipsnio 2–5 dalys netaikomos 
kanalizacijos vamzdžiams, kurių netikrina 
žmogus.

Or. en

Pakeitimas 112
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kad galėtų prašyti prieigos prie fizinės 
infrastruktūros pagal 3 straipsnį, kiekviena 
įmonė, įgaliota teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, turi teisę paprašiusi per 
bendrą informacinį punktą gauti šios 
minimalios informacijos apie esamą bet 
kurio tinklo operatoriaus fizinę 
infrastruktūrą:

Kad galėtų prašyti prieigos prie fizinės 
infrastruktūros pagal 3 straipsnį, kiekviena 
įmonė, įgaliota teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, turi teisę pagrįstai 
paprašiusi ir siekdama plėtoti geresnes 
būsimas telekomunikacijų paslaugas per 
bendrą informacinį punktą gauti šios 
minimalios informacijos apie esamą bet 
kurio tinklo operatoriaus fizinę 
infrastruktūrą:

Or. en

Pakeitimas 113
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kad galėtų prašyti prieigos prie fizinės 
infrastruktūros pagal 3 straipsnį, kiekviena 
įmonė, įgaliota teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, turi teisę paprašiusi per 

Kad galėtų prašyti prieigos prie fizinės 
infrastruktūros pagal 3 straipsnį, kiekviena 
įmonė, įgaliota teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, turi teisę paprašiusi per 
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bendrą informacinį punktą gauti šios 
minimalios informacijos apie esamą bet 
kurio tinklo operatoriaus fizinę 
infrastruktūrą:

bendrą informacinį punktą gauti šios 
minimalios informacijos apie esamą bet 
kurio tinklo operatoriaus fizinę 
infrastruktūrą, jeigu tai neturi neigiamos 
įtakos tinklo saugai, vientisumui ir 
saugumui:

Or. en

Pagrindimas

Teikiant informaciją per bendrą informacijos punktą turėtų būti atsižvelgta į saugą ir 
saugumą. Turėtų būti pridėtas žodis „sauga“.

Pakeitimas 114
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kad galėtų prašyti prieigos prie fizinės 
infrastruktūros pagal 3 straipsnį, kiekviena 
įmonė, įgaliota teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, turi teisę paprašiusi per 
bendrą informacinį punktą gauti šios 
minimalios informacijos apie esamą bet 
kurio tinklo operatoriaus fizinę 
infrastruktūrą:

Kad galėtų prašyti prieigos prie fizinės 
infrastruktūros pagal 3 straipsnį, kiekviena 
įmonė, įgaliota teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas ir rengianti sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų diegimo planą, 
turi teisę paprašiusi per bendrą informacinį 
punktą gauti šios minimalios informacijos 
apie esamą bet kurio tinklo operatoriaus 
fizinę infrastruktūrą:

Or. ro

Pakeitimas 115
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kad galėtų prašyti prieigos prie fizinės 
infrastruktūros pagal 3 straipsnį, kiekviena 

Kad galėtų prašyti prieigos prie fizinės 
infrastruktūros pagal 3 straipsnį, kiekviena 
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įmonė, įgaliota teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, turi teisę paprašiusi per 
bendrą informacinį punktą gauti šios 
minimalios informacijos apie esamą bet 
kurio tinklo operatoriaus fizinę 
infrastruktūrą:

įmonė, įgaliota teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, turi teisę paprašiusi per 
bendrą informacinį punktą gauti šios 
minimalios informacijos, jeigu ji 
prieinama skaitmeniniu formatu, apie 
esamą bet kurio tinklo operatoriaus fizinę 
infrastruktūrą:

Or. nl

Pakeitimas 116
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kad galėtų prašyti prieigos prie fizinės 
infrastruktūros pagal 3 straipsnį, kiekviena 
įmonė, įgaliota teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, turi teisę paprašiusi per 
bendrą informacinį punktą gauti šios 
minimalios informacijos apie esamą bet 
kurio tinklo operatoriaus fizinę 
infrastruktūrą:

Kad galėtų prašyti prieigos prie fizinės 
infrastruktūros pagal 3 straipsnį, kiekviena 
įmonė, įgaliota teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, turi teisę paprašiusi 
kiekvienai geografinei sričiai per bendrą 
informacinį punktą gauti šios minimalios 
informacijos apie esamą bet kurio tinklo 
operatoriaus fizinę infrastruktūrą:

Or. en

Pakeitimas 117
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kad galėtų prašyti prieigos prie fizinės 
infrastruktūros pagal 3 straipsnį, kiekviena 
įmonė, įgaliota teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, turi teisę paprašiusi per 
bendrą informacinį punktą gauti šios 
minimalios informacijos apie esamą bet 
kurio tinklo operatoriaus fizinę 

Kad galėtų prašyti prieigos prie fizinės 
infrastruktūros pagal 3 straipsnį, kiekviena 
įmonė, įgaliota teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, turi teisę paprašiusi gauti 
šios minimalios informacijos apie esamą 
bet kurio tinklo operatoriaus fizinę 
infrastruktūrą:
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infrastruktūrą:

Or. en

Pagrindimas

Dėl bendro informacinio punkto atsiras nereikalingos išlaidos ir biurokratija, taip pat bus 
sudvejintos esamos sistemos, kurios yra nusistovėjusios vietos lygmeniu.

Pakeitimas 118
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) infrastruktūros dydis, rūšis ir dabartinis 
panaudojimas;

b) infrastruktūros rūšis ir dabartinis 
panaudojimas;

Or. de

Pagrindimas

Ši informacija bendram naudotojui plačiajuosčio ryšio diegimo tikslu nėra svarbi ir neturėtų 
būti atskleidžiama.

Pakeitimas 119
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Prašyme nurodoma susijusi sritis, 
atsižvelgiant į sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementų diegimą.

Prašyme nurodoma susijusi sritis, 
atsižvelgiant į sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementų diegimą. Be to, prieigos 
prašančiai įmonei suteikiama prieiga tik 
prie tos geografinės srities duomenų.

Or. nl
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Pakeitimas 120
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Prieigos prašanti įmonė nurodo susijusią 
sritį, atsižvelgiant į sparčiojo elektroninio 
ryšio tinklų elementų diegimą.

Prieigos prašanti įmonė nurodo susijusią 
sritį pagal diegiamus sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementus.

Or. ro

Pakeitimas 121
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigos prašanti įmonė privalo laikyti bet 
kokią pagal šį reglamentą gautą 
informaciją konfidencialia.

Or. ro

Pakeitimas 122
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Prieiga prie minimalios informacijos, 
susijusios su konkrečia sritimi, suteikiama 
nedelsiant elektroniniu pavidalu, 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis. Bendras 
informacinis punktas gali apriboti prieigą 
prie minimalios informacijos tik tuomet, 
kai tai būtina dėl tinklų saugumo ir jų 

Prieiga prie minimalios informacijos, 
susijusios su konkrečia sritimi, suteikiama 
nedelsiant elektroniniu pavidalu, 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis. Bendras 
informacinis punktas gali apriboti prieigą 
prie minimalios informacijos tik tuomet, 
kai tai būtina dėl tinklų saugumo ir jų 
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vientisumo arba dėl veiklos ir verslo 
paslapčių.

vientisumo arba dėl veiklos ir verslo 
paslapčių. Siekdamos nacionalinio 
saugumo ir gindamos tam tikrų tinklo ir 
(arba) jo sričių elementų saugumą ir 
vientisumą, valstybės narės gali nuspręsti 
tam tikroms sritims netaikyti prievolės 
elektronine forma pateikti minimalią 
informaciją. Šiais atvejais prieiga prie 
minimalios informacijos gali apimti tik 
patikrinimą tinklo operatoriaus biuruose. 
Apie visas tokias priemones pranešama 
Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

For reasons of high economical and or societal importance, certain parts of the physical 
infrastructure of a network can be identified as critical infrastructures for a Member State. 
From this importance accorded to these infrastructures, results their relative attractiveness 
for acts of terror or sabotage. By creating the possibility for these critical parts of a network 
to exclude them from the obligation of giving access to the minimum information in electronic 
form, and limiting it to an examination of the minimum information in the offices of the 
network operator, the risk of an unwanted diffusion of the document will be reduced tangibly.

Pakeitimas 123
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieiga prie minimalios informacijos, 
susijusios su konkrečia sritimi, suteikiama 
nedelsiant elektroniniu pavidalu, 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis. Bendras 
informacinis punktas gali apriboti prieigą 
prie minimalios informacijos tik tuomet, 
kai tai būtina dėl tinklų saugumo ir jų 
vientisumo arba dėl veiklos ir verslo 
paslapčių.

Prieiga prie minimalios informacijos, 
susijusios su konkrečia sritimi, suteikiama 
elektroniniu pavidalu, proporcingomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis, užtikrinant informacijos
konfidencialumą ir griežtai ribotą 
naudojimą tik tuo tikslu, kurio siekiama 
šiuo pranešimu. Atitinkamas tinklo 
operatorius informuojamas apie tokį 
pranešimą.

Or. fr
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Pagrindimas

Norint gauti duomenis, susijusius su konkrečia sritimi, reikia dirbti kompiuteriu. Toks darbas 
negali būti atliekamas „nedelsiant“.

Pakeitimas 124
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Prieiga prie minimalios informacijos, 
susijusios su konkrečia sritimi, suteikiama 
nedelsiant elektroniniu pavidalu, 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis. Bendras 
informacinis punktas gali apriboti prieigą 
prie minimalios informacijos tik tuomet, 
kai tai būtina dėl tinklų saugumo ir jų 
vientisumo arba dėl veiklos ir verslo 
paslapčių.

Prieiga prie minimalios informacijos, 
susijusios su konkrečia sritimi, suteikiama 
nedelsiant elektroniniu pavidalu, 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis. Bendras 
informacinis punktas gali apriboti prieigą 
prie minimalios informacijos tuomet, kai 
tai būtina dėl tinklų saugumo ir jų 
vientisumo arba dėl veiklos ir verslo 
paslapčių ir kai tai būtina siekiant 
apsaugoti pagrindinius viešuosius ir 
asmeninius interesus pagal nacionalinę 
teisę. 

Or. en

Pakeitimas 125
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Prieiga prie minimalios informacijos, 
susijusios su konkrečia sritimi, suteikiama 
nedelsiant elektroniniu pavidalu, 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis. Bendras 
informacinis punktas gali apriboti prieigą 
prie minimalios informacijos tik tuomet, 

Prieiga prie minimalios informacijos, 
susijusios su konkrečia sritimi, suteikiama 
nedelsiant elektroniniu pavidalu, 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
visiškai skaidriomis sąlygomis. Bendras 
informacinis punktas gali apriboti prieigą 
prie minimalios informacijos tik tuomet, 
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kai tai būtina dėl tinklų saugumo ir jų 
vientisumo arba dėl veiklos ir verslo 
paslapčių.

kai tai būtina dėl tinklų saugumo ir jų 
vientisumo arba dėl veiklos ir verslo 
paslapčių.

Or. en

Pakeitimas 126
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Bendras informacinis punktas užtikrina, 
kad prieiga prie minimalios informacijos 
pagal šią dalį būtų galima naudotis ne 
vėliau kaip [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią datą: šio reglamento 
įsigaliojimo data + 12 mėnesių].

Bendras informacinis punktas užtikrina, 
kad prieiga prie minimalios informacijos 
pagal šią dalį būtų galima naudotis ne 
vėliau kaip [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią datą: šio reglamento 
įsigaliojimo data + 12 mėnesių]. 
Informacija, taip pat bet kokia nauja 
minimali informacija pateikiama ir 
atnaujinama laikantis taisyklių, kuriomis 
užtikrinamas jos konfidencialumas ir 
griežtai ribotas naudojimas tik tam tikslui, 
kurio siekiama šiuo pranešimu.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant ilgam užtikrinti turimų duomenų, susijusių su konkrečia sritimi, kokybę, būtina 
pasirašyti konfidencialumo susitarimą, kad klaidingi arba pasenę duomenys ilgai nebūtų 
platinami.

Pakeitimas 127
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei esama infrastruktūra nėra techniškai 
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tinkama sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklams diegti, valstybės narės gali 
nustatyti 1 dalyje nurodytų įpareigojimų 
taikymo išimtis. Apie tokią priemonę turi 
būti pranešta Komisijai, ir ji turi būti 
tinkamai motyvuota, suteikiant galimybę 
visoms suinteresuotosioms šalims teikti 
pastabas dėl priemonės projekto.

Or. en

Pakeitimas 128
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena viešojo sektoriaus įstaiga, 
elektroniniu pavidalu turinti 1 dalyje 
nurodytos minimalios informacijos apie 
tinklo operatoriaus fizinę infrastruktūrą, 
vykdydama savo užduotis pateikia šią 
informaciją elektroninėmis priemonėmis 
bendram informaciniam punktui iki 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
datą: šio reglamento įsigaliojimo data + 6 
mėnesiai]. Atnaujinta informacija ir bet 
kokia nauja 1 dalyje nurodyta minimali 
informacija, kurią gavo viešojo sektoriaus 
įstaiga, per vieną mėnesį nuo gavimo 
pateikiama bendram informaciniam 
punktui.

2. Nepažeisdama šio reglamento 9 
straipsnio 3 dalyje pateikiamų nuostatų, 
kiekviena viešojo sektoriaus įstaiga, 
elektroniniu pavidalu turinti 1 dalyje 
nurodytos minimalios informacijos apie 
tinklo operatoriaus fizinę infrastruktūrą, 
vykdydama savo užduotis pateikia šią 
informaciją elektroninėmis priemonėmis 
bendram informaciniam punktui iki 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
datą: šio reglamento įsigaliojimo data + 6 
mėnesiai]. Atnaujinta informacija ir bet 
kokia nauja 1 dalyje nurodyta minimali 
informacija, kurią gavo viešojo sektoriaus 
įstaiga, per vieną mėnesį nuo gavimo 
pateikiama bendram informaciniam 
punktui. Informacija, taip pat bet kokia 
nauja būtiniausia informacija pateikiama 
ir atnaujinama laikantis taisyklių, 
kuriomis užtikrinamas jos 
konfidencialumas ir griežtai ribotas 
naudojimas tik tam tikslui, kurio siekiama 
šiuo pranešimu. Atitinkamas tinklo 
operatorius informuojamas apie tokį 
pranešimą.

Or. fr
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Pagrindimas

Tam tikrais atvejais viešojo sektoriaus įstaiga pati yra bendras informacinis punktas, taigi 4 
straipsnio 2 dalyje nurodytas etapas nebeturi būti taikomas. Siekiant ilgam užtikrinti turimų 
duomenų, susijusių su konkrečia sritimi, kokybę, informaciją reikia perduoti ir atnaujinti 
pasirašius konfidencialumo susitarimą, kad klaidingi arba pasenę duomenys ilgai nebūtų 
platinami.

Pakeitimas 129
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena viešojo sektoriaus įstaiga, 
elektroniniu pavidalu turinti 1 dalyje 
nurodytos minimalios informacijos apie 
tinklo operatoriaus fizinę infrastruktūrą, 
vykdydama savo užduotis pateikia šią 
informaciją elektroninėmis priemonėmis 
bendram informaciniam punktui iki 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
datą: šio reglamento įsigaliojimo data + 6 
mėnesiai]. Atnaujinta informacija ir bet 
kokia nauja 1 dalyje nurodyta minimali 
informacija, kurią gavo viešojo sektoriaus 
įstaiga, per vieną mėnesį nuo gavimo 
pateikiama bendram informaciniam 
punktui.

2. Kiekviena viešojo sektoriaus įstaiga, 
elektroniniu pavidalu turinti 1 dalyje 
nurodytos minimalios informacijos apie 
tinklo operatoriaus fizinę infrastruktūrą, 
vykdydama savo užduotis pateikia šią 
informaciją elektroninėmis priemonėmis 
bendram informaciniam punktui iki 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
datą: šio reglamento įsigaliojimo data + 6 
mėnesiai]. Atnaujinta informacija ir bet 
kokia nauja 1 dalyje nurodyta minimali 
informacija, kurią gavo viešojo sektoriaus 
įstaiga, pateikiama per vieną mėnesį nuo 
gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Dėl bendro informacinio punkto atsiras nereikalingos išlaidos ir biurokratija, taip pat bus 
sudvejintos esamos sistemos, kurios yra nusistovėjusios vietos lygmeniu.

Pakeitimas 130
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai pagal 2 dalį viešojo sektoriaus 
įstaigos neturi 1 dalyje nurodytos 
minimalios informacijos, specialiu bendro 
informacinio punkto prašymu bet kuris 
tinklo operatorius per vieną mėnesį nuo 
prašymo gavimo elektroninėmis 
priemonėmis pateikia 1 dalyje nurodytą 
minimalią informaciją apie savo fizinę 
infrastruktūrą. Tinklo operatorius pateikia 
bendram informaciniam punktui atnaujintą 
minimalią informaciją per vieną mėnesį
nuo faktinio fizinio tinklo pakeitimo, dėl 
kurio pasikeičia ta minimali informacija.

3. Kai pagal 2 dalį viešojo sektoriaus
įstaigos neturi 1 dalyje nurodytos 
minimalios informacijos, specialiu bendro 
informacinio punkto prašymu, įmonei, 
įgaliotai teikti elektroninio ryšio tinklų 
paslaugas, pateikus specialų rašytinį 
prašymą, susijusį su sritimi, kurioje gali 
būti įdiegtas spartusis ryšys, bet kuris 
tinklo operatorius per vieną mėnesį nuo 
prašymo gavimo elektroninėmis 
priemonėmis pateikia 1 dalyje nurodytą 
minimalią informaciją apie savo fizinę 
infrastruktūrą. Tinklo operatorius pateikia 
bendram informaciniam punktui atnaujintą
minimalią informaciją per vienus metus
nuo faktinio fizinio tinklo pakeitimo, dėl 
kurio pasikeičia ta minimali informacija. 
Informacijos pateikimo arba atnaujinimo 
taisyklėmis užtikrinama, kad tinklo 
operatorius nepatirtų su šiomis 
operacijomis susijusių išlaidų.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tinklo operatoriaus dydį, informacijos gali būti labai daug, jeigu ji neribojama 
vien ta sritimi, kurioje gali būti įdiegtas spartusis ryšys; paimant ir apiforminant šią 
informaciją gali būti patirta neproporcingų išlaidų. Norint paimti ir apiforminti informaciją, 
susijusią su konkrečia sritimi, reikia dirbti kompiuteriu. Tokio darbo negalima atlikti „per 
vieną mėnesį“. Tikroviškesnis terminas – vieni metai.

Pakeitimas 131
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Atsižvelgdamas į apribojimus dėl 
fizinio tinklų saugumo arba dėl veiklos ir 
verslo paslapčių, bendras informacinis 
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punktas gali pasiūlyti privatiems 
asmenims prieigą prie minimalios 
informacijos konkrečioje srityje pagal jų 
prašymą arba per savo tinklapį. Kadangi 
bendras informacinis punktas gali suteikti 
prieigą asmenims tiek taikydamas 
administracinį mokestį, tiek jo 
netaikydamas, ši informacija turi būti 
teikiama nemokamai tam tikros vietos, dėl 
kurios prašoma suteikti informaciją, turto 
ar žemės savininkui ar turto, esančio šalia 
nurodytos srities, savininkams.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie tinklų vietą turi tiesioginį poveikį turto vertei. Būsto kainoms arba 
sprendimui statyti naują būstą gali turėti įtakos lengva prieiga prie sparčiųjų tinklų ir tai, kad 
jie yra turto buvimo vietoje arba netoli tokio turto. Tokia informacija taip pat galėtų užkirsti 
kelią atsitiktiniam linijų nutraukimui kasinėjimo metu. Todėl ši informacija, bent jau ribotai, 
turėtų būti prieinama turto savininkams.

Pakeitimas 132
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai bendrame informaciniame punkte 
nėra 1 dalyje nurodytos minimalios 
informacijos, specialiu įmonės, įgaliotos 
teikti elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu tinklo operatoriai 
suteikia prieigą prie tokios informacijos. 
Prašyme nurodoma susijusi sritis, 
atsižvelgiant į sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementų diegimą. Prieiga prie 
informacijos suteikiama per vieną mėnesį 
nuo rašytinio prašymo gavimo 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis, nepažeidžiant 1 
dalyje nurodytų apribojimų.

4. Kai bendrame informaciniame punkte 
nėra 1 dalyje nurodytos minimalios 
informacijos, specialiu įmonės, įgaliotos 
teikti elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu tinklo operatoriai 
suteikia prieigą prie tokios informacijos. 
Prašyme nurodoma susijusi sritis, 
atsižvelgiant į sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementų diegimą. Prieiga prie 
informacijos suteikiama per vieną mėnesį 
nuo rašytinio prašymo gavimo 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis, nepažeidžiant 1 
dalyje nurodytų apribojimų. Informacijos 
pateikimo taisyklėmis užtikrinama, kad 
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tinklo operatorius nepatirtų su šia 
operacija susijusių išlaidų.

Or. fr

Pakeitimas 133
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai bendrame informaciniame punkte 
nėra 1 dalyje nurodytos minimalios 
informacijos, specialiu įmonės, įgaliotos 
teikti elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu tinklo operatoriai 
suteikia prieigą prie tokios informacijos. 
Prašyme nurodoma susijusi sritis, 
atsižvelgiant į sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementų diegimą. Prieiga prie 
informacijos suteikiama per vieną mėnesį 
nuo rašytinio prašymo gavimo 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis, nepažeidžiant 
1 dalyje nurodytų apribojimų.

4. Kai bendrame informaciniame punkte 
nėra 1 dalyje nurodytos minimalios 
informacijos, specialiu įmonės, įgaliotos 
teikti elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu ir oficialaus valstybės narės 
reguliuotojo patvirtinu prašymu tinklo 
operatoriai suteikia prieigą prie tokios 
informacijos. Prašyme nurodoma susijusi 
sritis, atsižvelgiant į sparčiojo elektroninio 
ryšio tinklų elementų diegimą, o prieigos 
prašanti įmonė padengia visas su tuo 
susijusias išlaidas. Prieiga prie 
informacijos suteikiama per vieną mėnesį 
nuo rašytinio prašymo gavimo 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis, nepažeidžiant 
1 dalyje nurodytų apribojimų.

Or. nl

Pakeitimas 134
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai bendrame informaciniame punkte 
nėra 1 dalyje nurodytos minimalios 
informacijos, specialiu įmonės, įgaliotos 

4. Kai bendrame informaciniame punkte 
nėra 1 dalyje nurodytos minimalios 
informacijos, specialiu įmonės, įgaliotos 
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teikti elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu tinklo operatoriai 
suteikia prieigą prie tokios informacijos. 
Prašyme nurodoma susijusi sritis, 
atsižvelgiant į sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementų diegimą. Prieiga prie 
informacijos suteikiama per vieną mėnesį
nuo rašytinio prašymo gavimo 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis, nepažeidžiant 
1 dalyje nurodytų apribojimų.

teikti elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu tinklo operatoriai 
suteikia prieigą prie tokios informacijos. 
Prašyme nurodoma susijusi sritis, 
atsižvelgiant į sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementų diegimą. Prieiga prie 
informacijos suteikiama per šešis mėnesius
nuo rašytinio prašymo gavimo 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis, nepažeidžiant 
1 dalyje nurodytų apribojimų.

Or. de

Pakeitimas 135
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu tinklo operatoriai 
patenkina pagrįstus prašymus dėl jų fizinės 
infrastruktūros konkrečių elementų 
patikrinimų vietoje. Prašyme nurodomi 
susiję tinklo elementai, atsižvelgiant į 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementų diegimą. Konkrečių tinklo 
elementų patikrinimus vietoje leidžiama 
atlikti proporcingomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis per vieną mėnesį nuo rašytinio 
prašymo gavimo, nepažeidžiant 1 dalyje 
nurodytų apribojimų.

5. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu ir oficialaus valstybės narės 
reguliuotojo patvirtintu prašymu tinklo 
operatoriai patenkina pagrįstus prašymus 
dėl jų fizinės infrastruktūros konkrečių 
elementų patikrinimų vietoje. Prašyme 
nurodomi susiję tinklo elementai, 
atsižvelgiant į sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementų diegimą. Prašymą teikianti 
įmonė įsipareigoja padengti visas su tuo 
susijusias išlaidas. Konkrečių tinklo 
elementų patikrinimus vietoje leidžiama 
atlikti proporcingomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis per vieną mėnesį nuo rašytinio 
prašymo gavimo, nepažeidžiant 1 dalyje 
nurodytų apribojimų.

Or. nl
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Pakeitimas 136
Norbert Glante, Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu tinklo operatoriai 
patenkina pagrįstus prašymus dėl jų fizinės 
infrastruktūros konkrečių elementų 
patikrinimų vietoje. Prašyme nurodomi 
susiję tinklo elementai, atsižvelgiant į 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementų diegimą. Konkrečių tinklo 
elementų patikrinimus vietoje leidžiama 
atlikti proporcingomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis per vieną mėnesį nuo rašytinio 
prašymo gavimo, nepažeidžiant 1 dalyje 
nurodytų apribojimų.

5. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu tinklo operatoriai 
patenkina pagrįstus prašymus dėl jų fizinės 
infrastruktūros konkrečių elementų 
patikrinimų vietoje. Prašyme nurodomi 
susiję tinklo elementai, atsižvelgiant į 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementų diegimą. Konkrečių tinklo 
elementų patikrinimus vietoje leidžiama 
atlikti proporcingomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis per vieną mėnesį nuo rašytinio 
prašymo gavimo, nepažeidžiant 1 dalyje 
nurodytų apribojimų. Prašymo pateikėjas 
apmoka visas dėl patikrinimų vietoje 
organizavimo ir atlikimo patiriamas 
išlaidas.

Or. de

Pagrindimas

Infrastruktūros patikrinimai gali būti labai brangūs. Tokios išlaidos neturėtų būti 
užkraunamos tinklo savininkui.

Pakeitimas 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius pateikia šią minimalią 

Išbraukta.
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informaciją apie vykdomus arba 
planuojamus su jo fizine infrastruktūra 
susijusius inžinerinius darbus, kuriems 
suteiktas leidimas, kurių atžvilgiu vyksta 
leidimų suteikimo procedūra arba per 
kitus šešis mėnesius pirmą kartą numatyta 
kompetentingoms institucijoms pateikti 
prašymą dėl leidimo suteikimo:
a) vieta ir darbų rūšis;
b) susiję tinklo elementai;
c) numatyta darbų pradžios data ir darbų 
trukmė;
d) kontaktinis punktas.
Įmonės, įgaliotos teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, prašyme nurodoma 
susijusi sritis, atsižvelgiant į sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementų 
diegimą. Per dvi savaites nuo rašytinio 
prašymo gavimo tinklo operatoriai 
pateikia prašomą informaciją 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis, nepažeisdami 
1 dalyje nurodytų apribojimų.

Or. de

Pagrindimas

Leidimų suteikimas jau išsamiai reglamentuotas valstybių narių lygmeniu.

Pakeitimas 138
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas,
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius pateikia šią minimalią 
informaciją apie vykdomus arba 
planuojamus su jo fizine infrastruktūra 

Bet kuri įmonė, įgaliota teikti elektroninio 
ryšio tinklų paslaugas ir rengianti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
diegimo planą, gali, remdamasi rašytiniu 
prašymu ir diegimo planu, prašyti bet 
kurio tinklo operatoriaus pateikti šią 
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susijusius inžinerinius darbus, kuriems 
suteiktas leidimas, kurių atžvilgiu vyksta 
leidimų suteikimo procedūra arba per kitus 
šešis mėnesius pirmą kartą numatyta 
kompetentingoms institucijoms pateikti 
prašymą dėl leidimo suteikimo:

minimalią informaciją apie vykdomus arba 
planuojamus su jo fizine infrastruktūra 
susijusius inžinerinius darbus, kuriems 
suteiktas leidimas, kurių atžvilgiu vyksta 
leidimų suteikimo procedūra arba per kitus 
šešis mėnesius pirmą kartą numatyta 
kompetentingoms institucijoms pateikti 
prašymą dėl leidimo suteikimo:

Or. ro

Pakeitimas 139
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Įmonės, įgaliotos teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, prašyme nurodoma 
susijusi sritis, atsižvelgiant į sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementų diegimą. 
Per dvi savaites nuo rašytinio prašymo 
gavimo tinklo operatoriai pateikia prašomą 
informaciją proporcingomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis, nepažeisdami 1 dalyje nurodytų 
apribojimų.

Įmonės, įgaliotos teikti elektroninio ryšio 
tinklų paslaugas, prašyme nurodoma 
susijusi sritis, atsižvelgiant į sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementų diegimą. 
Per vieną mėnesį nuo rašytinio prašymo 
gavimo tinklo operatoriai pateikia prašomą 
informaciją proporcingomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis, nepažeisdami 1 dalyje nurodytų 
apribojimų. Įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, kuo 
greičiau ir bet kokiu atveju per šešias 
savaites nuo prašytos informacijos gavimo 
praneša tinklo operatoriui apie savo 
pageidavimą įdiegti sparčiojo elektroninio 
ryšio tinklą minėtoje srityje.

Or. fr

Pagrindimas

Norint paimti ir apiforminti informaciją, susijusią su konkrečia sritimi, reikia dirbti 
kompiuteriu. Vieno mėnesio terminas pritaikytas prie siekiamo tikslo, nes per šį terminą 
įmonė gali apsvarstyti savo interesus įdiegti elektroninių ryšių tinklą, taip pat gali būti 
apsaugoti tinklo operatoriaus, kuris privalo laikytis jam keliamų reikalavimų, susijusių su 
darbų vykdymu, interesai.
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Pakeitimas 140
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Valstybės narės gali numatyti 1–
5 dalyse nustatytų įpareigojimų taikymo 
išimtis, jeigu dabartinės fizinės 
infrastruktūros laikomos techniškai 
netinkamomis sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklams diegti. Tokios priemonės šiuo 
atžvilgiu turi būti tinkamai motyvuotos. 
Suinteresuotosioms šalims suteikiama 
galimybė per priimtiną laikotarpį pateikti 
pastabų apie planuojamas priemones. Apie 
visas tokias priemones pranešama 
Komisijai.

10. Valstybės narės gali numatyti 1–
6 dalyse nustatytų įpareigojimų taikymo 
išimtis, jei informacija yra susijusi su 
ypatingos svarbos nacionaline 
infrastruktūra ir ją pateikus galėtų būti 
lengvai atskleistas jos pažeidžiamumas, 
arba jeigu fizinės infrastruktūros laikomos 
techniškai netinkamomis sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklams diegti. Tokios 
priemonės šiuo atžvilgiu turi būti tinkamai 
motyvuotos. Suinteresuotosioms šalims 
suteikiama galimybė per priimtiną 
laikotarpį pateikti pastabų apie 
planuojamas priemones. Apie visas tokias 
priemones pranešama Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Pvz., platesnė prieiga prie informacijos kabelių vietose galėtų pakenkti vykstančiam darbui 
kovojant su vario vagystėmis.

Pakeitimas 141
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Visais 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 dalyse 
išvardytais atvejais prieigos prie 
informacijos pašanti įmonė turėtų 
apriboti prieigą prie tokių duomenų 
turinčių asmenų skaičių, užtikrinti 
duomenų konfidencialumą ir tai, kad jie 
nebūtų atskleisti trečiajai šaliai.
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Or. en

Pagrindimas

Duomenų teikimas apie tokią ypatingos svarbos infrastruktūrą kaip elektros tinklai turėtų būti 
griežtai kontroliuojamas. Elektroninio ryšio tinklų operatoriui pateikta informacija turėtų būti 
konfidenciali, neperduodama jokiai trečiajai šaliai ir naudojama tik siekiant geriau 
koordinuoti ir planuoti inžinerinius darbus.

Pakeitimas 142
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas tinklo operatorius turi teisę 
dalyvauti derybose dėl inžinerinių darbų 
koordinavimo susitarimų su įmonėmis, 
įgaliotomis teikti elektroninio ryšio tinklų 
paslaugas, siekiant diegti sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementus.

1. Kiekvienas tinklo operatorius turi teisę 
dalyvauti derybose dėl inžinerinių darbų 
koordinavimo susitarimų su įmonėmis, 
įgaliotomis teikti elektroninio ryšio tinklų 
paslaugas, siekiant diegti sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementus. Šiuose 
susitarimuose aiškiai nurodomos sąlygos, 
kuriomis įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
padengia papildomas išlaidas.

Or. fr

Pagrindimas

Finansinės sąlygos, kaip ir techninės bei teisinės sąlygos, yra susitarimų, susijusių su 
civilinės inžinerijos darbų derinimu, dalis.

Pakeitimas 143
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas tinklo operatorius turi teisę 
dalyvauti derybose dėl inžinerinių darbų 

1. Kiekvienas tinklo operatorius turi teisę 
dalyvauti derybose dėl inžinerinių darbų 
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koordinavimo susitarimų su įmonėmis, 
įgaliotomis teikti elektroninio ryšio tinklų 
paslaugas, siekiant diegti sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementus.

koordinavimo susitarimų su įmonėmis, 
įgaliotomis teikti elektroninio ryšio tinklų 
paslaugas, siekiant diegti sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementus ir 
plėtoti savo tinklus.

Or. en

Pagrindimas

Net jei reglamentu siekiama paspartinti plačiajuosčio ryšio tinklų diegimą, dokumente reikėtų 
siekti daugiau abipusiškumo. Todėl tinklo operatoriai taip pat turėtų turėti galimybę naudotis 
inžinerinių darbų, kuriuos planuoja elektroninio ryšio tinklus teikiančios bendrovės, 
teikiamais privalumais.

Pakeitimas 144
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena įmonė, vykdanti inžinerinius 
darbus, kurie visiškai arba iš dalies 
finansuojami viešosiomis priemonėmis, 
patenkina bet kokį pagrįstą įmonių, įgaliotų 
teikti elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
siekiant diegti sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementus, prašymą sudaryti 
inžinerinių darbų koordinavimo susitarimą 
skaidriomis ir nediskriminacinėmis 
sąlygomis, su išlyga, kad dėl to neatsiras 
papildomų sąnaudų, vykdant iš pradžių 
numatytus inžinerinius darbus ir kad 
prašymas koordinuoti būtų pateiktas kuo 
greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 
prieš mėnesį iki galutinio projekto 
pateikimo kompetentingoms institucijoms, 
atsakingoms už leidimų suteikimą.

2. Kiekviena įmonė, vykdanti inžinerinius 
darbus, kurie visiškai arba iš dalies 
finansuojami viešosiomis priemonėmis, 
patenkina bet kokį pagrįstą įmonių, įgaliotų 
teikti elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
siekiant diegti sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementus, prašymą sudaryti 
inžinerinių darbų koordinavimo susitarimą 
skaidriomis ir nediskriminacinėmis 
sąlygomis, su išlyga, kad dėl to neatsiras 
papildomų sąnaudų, vykdant iš pradžių 
numatytus inžinerinius darbus ir kad 
prašymas koordinuoti būtų pateiktas kuo 
greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 
prieš mėnesį iki galutinio projekto 
pateikimo kompetentingoms institucijoms, 
atsakingoms už leidimų suteikimą. Įmonės, 
įgaliotos teikti elektroninio ryšio tinklų 
paslaugas, įsipareigoja pakankamai 
prisidėti padengiant darbų sąnaudas. 
Jeigu atsiranda papildomų išlaidų, jas 
taip pat padengs prašymą pateikusi 
įmonė.
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Or. nl

Pakeitimas 145
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena įmonė, vykdanti inžinerinius 
darbus, kurie visiškai arba iš dalies 
finansuojami viešosiomis priemonėmis, 
patenkina bet kokį pagrįstą įmonių, 
įgaliotų teikti elektroninio ryšio tinklų 
paslaugas, siekiant diegti sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementus, 
prašymą sudaryti inžinerinių darbų 
koordinavimo susitarimą skaidriomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis, su išlyga, 
kad dėl to neatsiras papildomų sąnaudų, 
vykdant iš pradžių numatytus inžinerinius 
darbus ir kad prašymas koordinuoti būtų 
pateiktas kuo greičiau ir bet kuriuo atveju 
ne vėliau kaip prieš mėnesį iki galutinio 
projekto pateikimo kompetentingoms 
institucijoms, atsakingoms už leidimų 
suteikimą.

2. Kiekviena įmonė, vykdanti inžinerinius 
darbus, kurie visiškai arba iš dalies 
finansuojami viešosiomis priemonėmis, 
užtikrina komunalinių įmonių 
koordinavimą, įskaitant įmones, įgaliotas
teikti elektroninio ryšio tinklų paslaugas. 
Kiekvienas koordinavimo susitarimas 
grindžiamas skaidriomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis, ir jame 
numatoma, kad dėl to neatsiras papildomų 
sąnaudų, vykdant iš pradžių numatytus 
inžinerinius darbus.

Or. en

Pakeitimas 146
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įmonės, vykdančios inžinerinius 
darbus, ir įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas privalo 
stengtis koordinuoti inžinerinius darbus 
su elektros energijos skirstymo sistemos 
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operatoriais, siekiant sumažinti reikiamų 
darbų apimtį ir kartu diegti, palaikyti ar 
patobulinti informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT), taip pat energetikos 
infrastruktūras.

Or. en

Pakeitimas 147
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena įmonė, įgaliota teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
paprašiusi turi teisę elektroninėmis 
priemonėmis per bendrą informacinį 
punktą gauti bet kokios informacijos, 
susijusios su sąlygomis ir procedūromis, 
taikytinomis suteikiant leidimus 
inžineriniams darbams, kurie būtini 
siekiant diegti sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementus, įskaitant bet kokias 
tokiems elementams taikytinas išimtis, 
susijusias su kai kuriais ar visais leidimais, 
reikalaujamais pagal nacionalinę teisę.

1. Kiekviena įmonė, įgaliota teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, turi 
teisę gauti bet kokios informacijos, 
susijusios su sąlygomis ir procedūromis, 
taikytinomis suteikiant leidimus 
inžineriniams darbams, kurie būtini 
siekiant diegti sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų elementus, įskaitant bet kokias 
tokiems elementams taikytinas išimtis, 
susijusias su kai kuriais ar visais leidimais, 
reikalaujamais pagal nacionalinę teisę.

Or. en

Pagrindimas

Dėl bendro informacinio punkto atsiras nereikalingos išlaidos ir biurokratija, taip pat bus 
sudvejintos esamos sistemos, kurios yra nusistovėjusios vietos lygmeniu.

Pakeitimas 148
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena įmonė, įgaliota teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, turi 
teisę elektroninėmis priemonėmis per
bendrą informacinį punktą pateikti 
paraiškas dėl leidimų inžineriniams 
darbams, kurie būtini siekiant diegti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementus. Bendras informacinis punktas 
palengvina ir koordinuoja leidimų 
suteikimo procesą. Visų pirma jis užtikrina, 
kad paraiškos būtų persiųstos 
kompetentingoms institucijoms, 
dalyvaujančioms suteikiant leidimus, 
taikytinus susijusiems inžineriniams 
darbams, taip pat stebi, kad būtų laikomasi 
pagal 3 dalį galiojančių terminų.

2. Kiekviena įmonė, įgaliota teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, turi 
teisę per informacinį punktą pateikti 
paraiškas dėl leidimų inžineriniams 
darbams, kurie būtini siekiant diegti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementus. Valstybės narės ar vietos 
valdžios institucijos paskirtas informacinis 
punktas palengvina ir koordinuoja leidimų 
suteikimo procesą. Visų pirma jis užtikrina, 
kad paraiškos būtų persiųstos 
kompetentingoms institucijoms, 
dalyvaujančioms suteikiant leidimus, 
taikytinus susijusiems inžineriniams 
darbams, taip pat stebi, kad būtų laikomasi 
pagal 3 dalį galiojančių terminų.

Or. en

Pagrindimas

Įsteigus nacionalinę instituciją, kuri tvarko paraiškas dėl gatvės darbų, leidimų ir planavimo, 
būtų sudvejinta dauguma valstybėse narėse jau esančių sistemų, kurios jau yra 
nusistovėjusios vietos ir regioninėse valdžios institucijose.

Pakeitimas 149
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos suteikia 
arba atsisako suteikti leidimus per šešis 
mėnesius nuo prašymo gavimo, 
nepažeisdamos kitų konkrečių terminų arba 
įpareigojimų, kurie nustatyti tinkamam 
procedūros veikimui užtikrinti ir kurie 
taikytini pagal nacionalinę arba Sąjungos 
teisę. Bet koks atsisakymas suteikti leidimą 
turi būti tinkamai pagrįstas, remiantis 
objektyviais, skaidriais, 

3. Kompetentingos institucijos suteikia 
arba atsisako suteikti leidimus per šešis 
mėnesius nuo prašymo gavimo, jeigu 
išklausomos visos suinteresuotosios šalys 
ir užtikrinamas teisinis saugumas, 
nepažeisdamos kitų konkrečių terminų arba 
įpareigojimų, kurie nustatyti tinkamam 
procedūros veikimui užtikrinti ir kurie 
taikytini pagal nacionalinę arba Sąjungos 
teisę. Bet koks atsisakymas suteikti leidimą 
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nediskriminaciniais ir proporcingais 
kriterijais.

turi būti tinkamai pagrįstas, remiantis 
objektyviais, skaidriais, 
nediskriminaciniais ir proporcingais 
kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 150
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visuose naujai pastatytuose pastatuose 
galutinio paslaugų gavėjo vietoje, įskaitant 
bendros nuosavybės elementus, kurių 
atžvilgiu paraiškos dėl pastatų leidimų 
pateiktos po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], turi būti įrengta sparčiajam ryšiui 
parengta fizinė pastato infrastruktūra iki 
galutinių tinklo punktų. Tas pats 
įpareigojimas taikomas kapitalinės 
renovacijos, kuriai statybų leidimai pateikti
po [informacija Leidinių biurui: įrašyti 
tikslią šio reglamento įsigaliojimo datą], 
atveju.

1. Visuose naujai pastatytuose pastatuose 
galutinio paslaugų gavėjo vietoje, įskaitant 
bendros nuosavybės elementus, kurių 
atžvilgiu paraiškos dėl pastatų leidimų 
pateiktos po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], turi būti vertinamas išlaidų 
efektyvumas įrengiant sparčiajam ryšiui 
parengtą fizinę pastato infrastruktūrą iki 
galutinių tinklo punktų. Tas pats 
įpareigojimas taikomas kapitalinės 
renovacijos, kuriai statybų leidimai pateikti 
po [informacija Leidinių biurui: įrašyti 
tikslią šio reglamento įsigaliojimo datą], 
atveju.

Or. en

Pagrindimas

Rinkoje šios srities paslaugos jau yra teikiamos, ir prievolė naujos kartos tinklus įrengti 
naujuose pastatuose, taip pat pastatuose, kuriuose vyksta renovacijos darbai, gerokai 
padidintų statybos sektoriaus sąnaudas šiais ekonominiu požiūriu sunkiais laikais, taip pat 
sumažintų paskatas investicijoms.

Pakeitimas 151
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visuose naujai pastatytuose pastatuose 
galutinio paslaugų gavėjo vietoje, įskaitant 
bendros nuosavybės elementus, kurių 
atžvilgiu paraiškos dėl pastatų leidimų 
pateiktos po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], turi būti įrengta sparčiajam ryšiui 
parengta fizinė pastato infrastruktūra iki 
galutinių tinklo punktų. Tas pats 
įpareigojimas taikomas kapitalinės 
renovacijos, kuriai statybų leidimai pateikti 
po [informacija Leidinių biurui: įrašyti 
tikslią šio reglamento įsigaliojimo datą], 
atveju.

1. Visuose naujai pastatytuose pastatuose 
galutinio paslaugų gavėjo vietoje, įskaitant 
bendros nuosavybės elementus, kurių 
atžvilgiu paraiškos dėl pastatų leidimų 
pateiktos per šešis mėnesius po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], turi būti 
įrengta sparčiajam ryšiui parengta fizinė 
pastato infrastruktūra iki galutinių tinklo 
punktų. Tas pats įpareigojimas taikomas 
kapitalinės renovacijos, kuriai statybų 
leidimai pateikti per šešis mėnesius po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], atveju.

Or. en

Pagrindimas

Naujų statybos įmonėms nustatytų įsipareigojimų vykdymas turi tiesioginį poveikį 
techniniams planams. Atsižvelgiant į tai, kad dokumentai, įskaitant techninius planus, turi 
būti pateikti prieš pateikiant oficialią paraišką dėl statybos leidimo, tai galėtų sukelti 
problemų įgyvendinant šį pasiūlymą. Pereinamasis šešių mėnesių laikotarpis sudarytų 
sąlygas planuoti būsimus projektus atsižvelgti į šias nuostatas ir suteiktų laiko koreguoti 
projektus paskutiniu etapu dar prieš prašant išduoti leidimus.

Pakeitimas 152
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visuose naujai pastatytuose pastatuose 
galutinio paslaugų gavėjo vietoje, įskaitant 
bendros nuosavybės elementus, kurių 
atžvilgiu paraiškos dėl pastatų leidimų 
pateiktos po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], turi būti įrengta sparčiajam ryšiui 

1. Visuose naujai pastatytuose pastatuose 
galutinio paslaugų gavėjo vietoje, įskaitant 
bendros nuosavybės elementus, kurių 
atžvilgiu paraiškos dėl pastatų leidimų 
pateiktos po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], turi būti įrengta technologijų 
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parengta fizinė pastato infrastruktūra iki 
galutinių tinklo punktų. Tas pats 
įpareigojimas taikomas kapitalinės 
renovacijos, kuriai statybų leidimai pateikti 
po [informacija Leidinių biurui: įrašyti 
tikslią šio reglamento įsigaliojimo datą], 
atveju.

atžvilgiu neutrali, sparčiajam ryšiui 
parengta fizinė pastato infrastruktūra iki 
galutinių tinklo punktų. Tas pats 
įpareigojimas taikomas kapitalinės 
renovacijos, kuriai statybų leidimai pateikti 
po [informacija Leidinių biurui: įrašyti 
tikslią šio reglamento įsigaliojimo datą], 
atveju.

Or. en

Pakeitimas 153
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visuose naujai pastatytuose pastatuose 
galutinio paslaugų gavėjo vietoje, įskaitant 
bendros nuosavybės elementus, kurių 
atžvilgiu paraiškos dėl pastatų leidimų 
pateiktos po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], turi būti įrengta sparčiajam ryšiui 
parengta fizinė pastato infrastruktūra iki 
galutinių tinklo punktų. Tas pats
įpareigojimas taikomas kapitalinės 
renovacijos, kuriai statybų leidimai pateikti 
po [informacija Leidinių biurui: įrašyti 
tikslią šio reglamento įsigaliojimo datą], 
atveju.

1. Visuose naujai pastatytuose pastatuose 
galutinio paslaugų gavėjo vietoje, įskaitant 
bendros nuosavybės elementus, kurių 
atžvilgiu paraiškos dėl pastatų leidimų 
pateiktos po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], gali būti įrengta sparčiajam ryšiui 
parengta fizinė pastato infrastruktūra iki 
galutinių tinklo punktų. Tokia pati 
galimybė taikoma kapitalinės renovacijos, 
kuriai statybų leidimai pateikti po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], atveju.

Or. en

Pakeitimas 154
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visuose naujai pastatytuose 
daugiabučiuose pastatuose, kurių atžvilgiu 
paraiškos dėl statybų leidimų pateiktos po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], turi būti 
įrengtas koncentracijos punktas pastato 
viduje arba išorėje, ir šie pastatai turi būti 
prieinami elektroninio ryšio tinklų 
paslaugų teikėjams, kad būtų galima 
pasijungti prie sparčiajam ryšiui parengtos 
pastato infrastruktūros. Tas pats 
įpareigojimas taikomas daugiabučių 
pastatų, kurių atžvilgiu statybų leidimai 
pateikti po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], kapitalinės renovacijos atveju.

2. Visuose naujai pastatytuose 
daugiabučiuose pastatuose, kurių atžvilgiu 
paraiškos dėl statybų leidimų pateiktos po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], įskaitant 
socialinį būstą, turi būti įrengtas 
koncentracijos punktas pastato viduje arba 
išorėje, ir šie pastatai turi būti prieinami 
elektroninio ryšio tinklų paslaugų 
teikėjams, kad būtų galima pasijungti prie 
sparčiajam ryšiui parengtos pastato 
infrastruktūros. Tas pats įpareigojimas 
taikomas daugiabučių pastatų, kurių 
atžvilgiu statybų leidimai pateikti po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], 
kapitalinės renovacijos atveju. Šis 
įpareigojimas taip pat taikomas visiems 
naujai pastatytiems viešųjų įstaigų 
pastatams, kuriuose yra svarbūs duomenų 
rinkiniai, pvz., bibliotekos, archyvai, 
kultūros įstaigos ir aukštojo švietimo 
įstaigos.

Or. en

Pakeitimas 155
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visuose naujai pastatytuose 
daugiabučiuose pastatuose, kurių atžvilgiu 
paraiškos dėl statybų leidimų pateiktos po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], turi būti 
įrengtas koncentracijos punktas pastato 
viduje arba išorėje, ir šie pastatai turi būti 
prieinami elektroninio ryšio tinklų 
paslaugų teikėjams, kad būtų galima 
pasijungti prie sparčiajam ryšiui parengtos 
pastato infrastruktūros. Tas pats 

2. Visuose naujai pastatytuose 
daugiabučiuose pastatuose, kurių atžvilgiu 
paraiškos dėl statybų leidimų pateiktos po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], turi būti 
vertinamas išlaidų efektyvumas įrengiant
koncentracijos punktą pastato viduje arba 
išorėje, ir šie pastatai turi būti prieinami 
elektroninio ryšio tinklų paslaugų 
teikėjams, kad būtų galima pasijungti prie 
sparčiajam ryšiui parengtos pastato 
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įpareigojimas taikomas daugiabučių 
pastatų, kurių atžvilgiu statybų leidimai 
pateikti po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], kapitalinės renovacijos atveju.

infrastruktūros. Tas pats įpareigojimas 
taikomas daugiabučių pastatų, kurių 
atžvilgiu statybų leidimai pateikti po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], 
kapitalinės renovacijos atveju.

Or. en

Pagrindimas

Rinkoje šios srities paslaugos jau yra teikiamos, ir prievolė naujos kartos tinklus įrengti 
naujuose pastatuose, taip pat pastatuose, kuriuose vyksta renovacijos darbai, gerokai 
padidintų statybos sektoriaus sąnaudas šiais ekonominiu požiūriu sunkiais laikais, taip pat 
sumažintų paskatas investicijoms.

Pakeitimas 156
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visuose naujai pastatytuose 
daugiabučiuose pastatuose, kurių atžvilgiu 
paraiškos dėl statybų leidimų pateiktos po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], turi būti 
įrengtas koncentracijos punktas pastato 
viduje arba išorėje, ir šie pastatai turi būti 
prieinami elektroninio ryšio tinklų 
paslaugų teikėjams, kad būtų galima 
pasijungti prie sparčiajam ryšiui parengtos 
pastato infrastruktūros. Tas pats 
įpareigojimas taikomas daugiabučių 
pastatų, kurių atžvilgiu statybų leidimai 
pateikti po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], kapitalinės renovacijos atveju.

2. Visuose naujai pastatytuose 
daugiabučiuose pastatuose, kurių atžvilgiu 
paraiškos dėl statybų leidimų pateiktos per 
šešis mėnesius po [informacija Leidinių 
biurui: įrašyti tikslią šio reglamento 
įsigaliojimo datą], turi būti įrengtas 
koncentracijos punktas pastato viduje arba 
išorėje, ir šie pastatai turi būti prieinami 
elektroninio ryšio tinklų paslaugų 
teikėjams, kad būtų galima pasijungti prie 
sparčiajam ryšiui parengtos pastato 
infrastruktūros. Tas pats įpareigojimas 
taikomas daugiabučių pastatų, kurių 
atžvilgiu statybų leidimai pateikti per šešis 
mėnesius po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], kapitalinės renovacijos atveju.

Or. en



AM\1005010LT.doc 85/98 PE519.832v01-00

LT

Pakeitimas 157
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visuose naujai pastatytuose 
daugiabučiuose pastatuose, kurių atžvilgiu 
paraiškos dėl statybų leidimų pateiktos po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], turi būti 
įrengtas koncentracijos punktas pastato 
viduje arba išorėje, ir šie pastatai turi būti 
prieinami elektroninio ryšio tinklų 
paslaugų teikėjams, kad būtų galima 
pasijungti prie sparčiajam ryšiui parengtos 
pastato infrastruktūros. Tas pats 
įpareigojimas taikomas daugiabučių 
pastatų, kurių atžvilgiu statybų leidimai 
pateikti po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], kapitalinės renovacijos atveju.

2. Visuose naujai pastatytuose 
daugiabučiuose pastatuose, kurių atžvilgiu 
paraiškos dėl statybų leidimų pateiktos po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], turi būti 
įrengtas technologijų atžvilgiu neutralus 
koncentracijos punktas pastato viduje arba 
išorėje, ir šie pastatai turi būti prieinami 
elektroninio ryšio tinklų paslaugų 
teikėjams, kad būtų galima pasijungti prie 
sparčiajam ryšiui parengtos pastato 
infrastruktūros. Tas pats įpareigojimas 
taikomas daugiabučių pastatų, kurių 
atžvilgiu statybų leidimai pateikti po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], 
kapitalinės renovacijos atveju.

Or. en

Pakeitimas 158
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visuose naujai pastatytuose 
daugiabučiuose pastatuose, kurių atžvilgiu 
paraiškos dėl statybų leidimų pateiktos po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], turi būti 
įrengtas koncentracijos punktas pastato 
viduje arba išorėje, ir šie pastatai turi būti 
prieinami elektroninio ryšio tinklų 
paslaugų teikėjams, kad būtų galima 
pasijungti prie sparčiajam ryšiui parengtos 

2. Visuose naujai pastatytuose 
daugiabučiuose pastatuose, kurių atžvilgiu 
paraiškos dėl statybų leidimų pateiktos po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], gali būti 
įrengtas koncentracijos punktas pastato 
viduje arba išorėje, ir šie pastatai turi būti 
prieinami elektroninio ryšio tinklų 
paslaugų teikėjams, kad būtų galima 
pasijungti prie sparčiajam ryšiui parengtos 
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pastato infrastruktūros. Tas pats 
įpareigojimas taikomas daugiabučių 
pastatų, kurių atžvilgiu statybų leidimai 
pateikti po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], kapitalinės renovacijos atveju.

pastato infrastruktūros. Tas pats 
įpareigojimas taikomas daugiabučių 
pastatų, kurių atžvilgiu statybų leidimai 
pateikti po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], kapitalinės renovacijos atveju.

Or. en

Pakeitimas 159
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visuose naujai pastatytuose 
daugiabučiuose pastatuose, kurių atžvilgiu 
paraiškos dėl statybų leidimų pateiktos po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], turi būti 
įrengtas koncentracijos punktas pastato 
viduje arba išorėje, ir šie pastatai turi būti 
prieinami elektroninio ryšio tinklų
paslaugų teikėjams, kad būtų galima 
pasijungti prie sparčiajam ryšiui parengtos 
pastato infrastruktūros. Tas pats 
įpareigojimas taikomas daugiabučių 
pastatų, kurių atžvilgiu statybų leidimai 
pateikti po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], kapitalinės renovacijos atveju.

2. Visuose naujai pastatytuose 
daugiabučiuose pastatuose, kurių atžvilgiu 
paraiškos dėl statybų leidimų pateiktos po 
[informacija Leidinių biurui: įrašyti tikslią 
šio reglamento įsigaliojimo datą], turi būti 
įrengtas koncentracijos punktas pastato 
viduje arba išorėje, kad būtų galima 
pasijungti prie sparčiajam ryšiui parengtos 
pastato infrastruktūros. Tas pats 
įpareigojimas taikomas daugiabučių 
pastatų, kurių atžvilgiu statybų leidimai 
pateikti po [informacija Leidinių biurui: 
įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo 
datą], kapitalinės renovacijos atveju.

Or. sv

Pagrindimas

Nėra aišku, ką reiškia „prieinami elektroninio ryšio tinklų paslaugų teikėjams“. Šie žodžiai 
galėtų būti aiškinami kaip neproporcingas nuosavybės teisės apribojimas.

Pakeitimas 160
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali numatyti 1–2 dalyse 
nustatytų įpareigojimų taikymo išimtis tam 
tikroms pastatų kategorijoms, ypač 
individualiems gyvenamiesiems pastatams 
arba kapitalinei renovacijai, kai tų 
įpareigojimų vykdymo sąnaudos yra 
neproporcingos. Tokios priemonės turi būti 
tinkamai motyvuotos. Suinteresuotosioms 
šalims suteikiama galimybė per priimtiną 
laikotarpį pateikti pastabų apie 
planuojamas priemones. Apie visas tokias 
priemones pranešama Komisijai.

3. Valstybės narės gali numatyti 1–2 dalyse 
nustatytų įpareigojimų taikymo išimtis tam 
tikroms pastatų kategorijoms, ypač 
individualiems gyvenamiesiems pastatams 
arba kapitalinei renovacijai, kai tų 
įpareigojimų vykdymo sąnaudos yra 
neproporcingos. Tokios priemonės turi būti 
tinkamai motyvuotos. Suinteresuotosioms 
šalims suteikiama galimybė per priimtiną 
laikotarpį pateikti pastabų apie 
planuojamas priemones. Apie visas tokias 
priemones pranešama Komisijai. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti 2 dalies 
išimtis dėl prieigos linijų galutiniams 
vartotojams nuosavybės valdose, kuriose 
naudojami verslo modeliai su atviraisiais 
tinklais.

Or. en

Pakeitimas 161
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali numatyti 1–2 dalyse 
nustatytų įpareigojimų taikymo išimtis tam 
tikroms pastatų kategorijoms, ypač 
individualiems gyvenamiesiems pastatams 
arba kapitalinei renovacijai, kai tų 
įpareigojimų vykdymo sąnaudos yra 
neproporcingos. Tokios priemonės turi būti 
tinkamai motyvuotos. Suinteresuotosioms 
šalims suteikiama galimybė per priimtiną 
laikotarpį pateikti pastabų apie 
planuojamas priemones. Apie visas tokias 
priemones pranešama Komisijai.

3. Valstybės narės gali numatyti 1–2 dalyse 
nustatytų įpareigojimų taikymo išimtis tam 
tikroms pastatų kategorijoms, ypač 
individualiems gyvenamiesiems pastatams 
arba kapitalinei renovacijai, kai tų 
įpareigojimų vykdymo sąnaudos yra 
neproporcingos. Tokios priemonės turi būti 
tinkamai motyvuotos. Suinteresuotosioms 
šalims suteikiama galimybė per priimtiną 
laikotarpį pateikti pastabų apie 
planuojamas priemones. Apie visas tokias 
priemones pranešama Komisijai. Taip pat 
gali būti numatyta 2 dalies išimtis dėl 
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prieigos linijų galutiniams vartotojams 
nuosavybės valdose, kuriose naudojami 
verslo modeliai su atviraisiais tinklais.

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu, kad turto savininkai ir toliau galėtų taikyti sėkmingą verslo modelį, kuris vis labiau 
taikomas daugelyje vietų, su atviraisiais plačiajuosčio ryšio tinklais ir paslaugų konkurencija.
Įvairiose vietose šis modelis padėjo išplėsti ir taikyti plačiajuostį ryšį galutiniam vartotojui 
tenkančiomis išlaidomis, kurios yra mažos pagal tarptautinius standartus. Modelis apima 
veiksmingą konkurenciją vienoje ir toje pačioje plačiajuosčio ryšio infrastruktūroje. Be to, tai 
aplinkosaugos požiūriu patikimesnis ir energijos požiūriu veiksmingesnis sprendimas nei 
daugelis kitų sprendimų.

Pakeitimas 162
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali numatyti 1–2 dalyse 
nustatytų įpareigojimų taikymo išimtis tam 
tikroms pastatų kategorijoms, ypač 
individualiems gyvenamiesiems pastatams 
arba kapitalinei renovacijai, kai tų 
įpareigojimų vykdymo sąnaudos yra 
neproporcingos. Tokios priemonės turi būti 
tinkamai motyvuotos. Suinteresuotosioms 
šalims suteikiama galimybė per priimtiną 
laikotarpį pateikti pastabų apie 
planuojamas priemones. Apie visas tokias 
priemones pranešama Komisijai.

3. Valstybės narės gali numatyti 1–2 dalyse 
nustatytų įpareigojimų taikymo išimtis tam 
tikroms pastatų kategorijoms, ypač 
individualiems gyvenamiesiems pastatams 
arba kapitalinei renovacijai, kai tų 
įpareigojimų vykdymo sąnaudos yra 
neproporcingos. Tokios priemonės turi būti 
tinkamai motyvuotos. Suinteresuotosioms 
šalims suteikiama galimybė per priimtiną 
laikotarpį pateikti pastabų apie 
planuojamas priemones. Apie visas tokias 
priemones pranešama Komisijai. Valstybės 
narės gali nustatyti 2 dalies išimtis dėl 
prieigos galutiniams vartotojams tuo 
atveju, kai nuosavybės valdoje naudojami 
atvirieji tinklai.

Or. sv
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Pakeitimas 163
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali numatyti 1–2 dalyse 
nustatytų įpareigojimų taikymo išimtis tam 
tikroms pastatų kategorijoms, ypač 
individualiems gyvenamiesiems pastatams 
arba kapitalinei renovacijai, kai tų 
įpareigojimų vykdymo sąnaudos yra 
neproporcingos. Tokios priemonės turi būti 
tinkamai motyvuotos. Suinteresuotosioms 
šalims suteikiama galimybė per priimtiną 
laikotarpį pateikti pastabų apie 
planuojamas priemones. Apie visas tokias 
priemones pranešama Komisijai.

3. Valstybės narės gali numatyti 1–2 dalyse 
nustatytų įpareigojimų taikymo išimtis tam 
tikroms pastatų kategorijoms, ypač 
individualiems gyvenamiesiems pastatams 
arba kapitalinei renovacijai, kai tų 
įpareigojimų vykdymo sąnaudos yra 
neproporcingos. Tokios priemonės turi būti 
tinkamai motyvuotos. Suinteresuotosioms 
šalims suteikiama galimybė per priimtiną 
laikotarpį pateikti pastabų apie 
planuojamas priemones.

Or. en

Pakeitimas 164
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas viešųjų ryšių tinklų paslaugų 
teikėjas turi teisę įrengti galinį savo tinklo 
įrenginį koncentracijos punkte, jeigu taip 
sumažinamas poveikis privačiajai 
nuosavybei ir jeigu tai atliekama savo 
lėšomis, atsižvelgiant į galimybę 
pasinaudoti sparčiajam ryšiui parengta 
fizine pastato infrastruktūra.

1. Prieš gaudamas žemės ar turto 
savininko sutikimą ir, jei taikoma, 
finansinę kompensaciją, kiekvienas 
viešųjų ryšių tinklų paslaugų teikėjas turi 
teisę įrengti galinį savo tinklo įrenginį 
koncentracijos punkte, jeigu taip 
sumažinamas poveikis privačiajai 
nuosavybei ir jeigu tai atliekama savo 
lėšomis, atsižvelgiant į galimybę 
pasinaudoti sparčiajam ryšiui parengta 
fizine pastato infrastruktūra.

Or. en
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Pakeitimas 165
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas viešųjų ryšių tinklų paslaugų 
teikėjas turi teisę įrengti galinį savo tinklo 
įrenginį koncentracijos punkte, jeigu taip 
sumažinamas poveikis privačiajai 
nuosavybei ir jeigu tai atliekama savo 
lėšomis, atsižvelgiant į galimybę 
pasinaudoti sparčiajam ryšiui parengta 
fizine pastato infrastruktūra.

1. Kiekvienas viešųjų ryšių tinklų paslaugų 
teikėjas pastatuose, kuriuose nėra atvirųjų 
tinklų, užtikrinančių konkurencingą 
paslaugų teikimą turi teisę įrengti galinį
savo tinklo įrenginį koncentracijos punkte, 
jeigu taip sumažinamas poveikis 
privačiajai nuosavybei ir jeigu tai 
atliekama savo lėšomis, atsižvelgiant į 
galimybę pasinaudoti sparčiajam ryšiui 
parengta fizine pastato infrastruktūra.

Or. en

Pagrindimas

Šį klausimą iškėlė tie dalyviai, kurie teikia tik pasyviąją infrastruktūrą, bet neteikia jokių savo 
paslaugų.

Pakeitimas 166
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas viešųjų ryšių tinklų paslaugų 
teikėjas turi teisę įrengti galinį savo tinklo 
įrenginį koncentracijos punkte, jeigu taip 
sumažinamas poveikis privačiajai 
nuosavybei ir jeigu tai atliekama savo 
lėšomis, atsižvelgiant į galimybę 
pasinaudoti sparčiajam ryšiui parengta 
fizine pastato infrastruktūra.

1. Kiekvienas viešųjų ryšių tinklų paslaugų 
teikėjas pastatuose, kuriuose nėra atvirųjų 
tinklų, užtikrinančių konkurencingą 
paslaugų teikimą turi teisę įrengti galinį 
savo tinklo įrenginį koncentracijos punkte, 
jeigu taip sumažinamas poveikis 
privačiajai nuosavybei ir jeigu tai 
atliekama savo lėšomis, atsižvelgiant į 
galimybę pasinaudoti sparčiajam ryšiui 
parengta fizine pastato infrastruktūra.

Or. sv
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Pagrindimas

Svarbu, kad turto savininkai ir toliau galėtų taikyti sėkmingą verslo modelį, kuris vis labiau 
taikomas daugelyje vietų, naudojant atviruosius plačiajuosčio ryšio tinklus ir esant paslaugų 
konkurencijai. Įvairiose vietose šis modelis padėjo išplėsti ir taikyti plačiajuostį ryšį 
galutiniam vartotojui tenkančiomis išlaidomis, kurios yra mažos pagal tarptautinius 
standartus. Modelis apima veiksmingą konkurenciją vienoje ir toje pačioje plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūroje. Be to, tai aplinkosaugos požiūriu patikimesnis ir energijos požiūriu 
veiksmingesnis sprendimas nei daugelis kitų sprendimų.

Pakeitimas 167
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas viešųjų ryšių tinklų paslaugų 
teikėjas turi teisę į prieigą prie bet kokios 
esamos sparčiajam ryšiui parengtos fizinės 
pastato infrastruktūros priimtinomis 
sąlygomis, jeigu dubliavimas techniškai 
neįmanomas arba ekonomiškai 
neveiksmingas. Teisės naudotis fizine 
pastato infrastruktūra turėtojas suteikia 
prieigą nediskriminacinėmis sąlygomis.

2. Kiekvienas viešųjų ryšių tinklų paslaugų 
teikėjas pastatuose, kuriuose nėra atvirųjų 
tinklų, užtikrinančių konkurencingą 
paslaugų teikimą, turi teisę į prieigą prie 
bet kokios esamos sparčiajam ryšiui 
parengtos fizinės pastato infrastruktūros 
priimtinomis sąlygomis, jeigu dubliavimas 
techniškai neįmanomas arba ekonomiškai 
neveiksmingas. Teisės naudotis fizine 
pastato infrastruktūra turėtojas suteikia 
prieigą nediskriminacinėmis sąlygomis.

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu, kad turto savininkai ir toliau galėtų taikyti sėkmingą verslo modelį, kuris vis labiau 
taikomas daugelyje vietų, naudojant atviruosius plačiajuosčio ryšio tinklus ir esant paslaugų 
konkurencijai. Įvairiose vietose šis modelis padėjo išplėsti ir taikyti plačiajuostį ryšį 
galutiniam vartotojui tenkančiomis išlaidomis, kurios yra mažos pagal tarptautinius 
standartus. Modelis apima veiksmingą konkurenciją vienoje ir toje pačioje plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūroje. Be to, tai aplinkosaugos požiūriu patikimesnis ir energijos požiūriu 
veiksmingesnis sprendimas nei daugelis kitų sprendimų.

Pakeitimas 168
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas viešųjų ryšių tinklų paslaugų 
teikėjas turi teisę į prieigą prie bet kokios 
esamos sparčiajam ryšiui parengtos fizinės 
pastato infrastruktūros priimtinomis 
sąlygomis, jeigu dubliavimas techniškai 
neįmanomas arba ekonomiškai 
neveiksmingas. Teisės naudotis fizine 
pastato infrastruktūra turėtojas suteikia 
prieigą nediskriminacinėmis sąlygomis.

2. Kiekvienas viešųjų ryšių tinklų paslaugų 
teikėjas pastatuose, kuriuose nėra atvirųjų 
tinklų, užtikrinančių konkurencingą
paslaugų teikimą, turi teisę į prieigą prie 
bet kokios esamos sparčiajam ryšiui 
parengtos fizinės pastato infrastruktūros 
priimtinomis sąlygomis, jeigu dubliavimas 
techniškai neįmanomas arba ekonomiškai 
neveiksmingas. Teisės naudotis fizine 
pastato infrastruktūra turėtojas suteikia 
prieigą nediskriminacinėmis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Šį klausimą iškėlė pasyviosios infrastruktūros teikėjai.

Pakeitimas 169
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nesant sparčiajam ryšiui parengtos 
pastato infrastruktūros, kiekvienas viešųjų 
ryšių tinklų paslaugų teikėjas turi teisę 
įrengti galinį savo tinklo įrenginį sparčiojo 
elektroninio ryšio paslaugų abonento 
patalpoje, pastarajam sutikus, su sąlyga, 
kad taip sumažinamas poveikis privačiajai 
nuosavybei ir tai atliekama savo lėšomis.

4. Nesant sparčiajam ryšiui parengtos 
pastato infrastruktūros, kiekvienas viešųjų 
ryšių tinklų paslaugų teikėjas turi teisę 
įrengti galinį savo tinklo įrenginį sparčiojo 
elektroninio ryšio paslaugų abonento 
patalpoje, pastarajam sutikus, su sąlyga, 
kad taip sumažinamas poveikis privačiajai 
nuosavybei ir tai atliekama savo lėšomis. 
Jeigu nepasiekiamas susitarimas įrengti 
tokį galinį tinklo įrenginį, abonentas ar 
viešojo ryšio tinklo teikėjas gali perduoti 
spręsti ginčą kompetentingai ginčų 
sprendimo įstaigai.

Or. en
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Pakeitimas 170
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali nustatyti 1 ir 2 
dalių išimtis dėl prieigos mažmeniniams 
klientams nuosavybės valdose, kuriose 
taikomi atvirojo tinklo verslo modeliai.

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu, kad turto savininkai ir toliau galėtų taikyti sėkmingą verslo modelį, kuris vis labiau 
taikomas daugelyje vietų, naudojant atviruosius plačiajuosčio ryšio tinklus ir esant paslaugų 
konkurencijai. Įvairiose vietose šis modelis padėjo išplėsti ir taikyti plačiajuostį ryšį 
galutiniam vartotojui tenkančiomis išlaidomis, kurios yra mažos pagal tarptautinius 
standartus. Modelis apima veiksmingą konkurenciją vienoje ir toje pačioje plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūroje. Be to, tai aplinkosaugos požiūriu patikimesnis ir energijos požiūriu 
veiksmingesnis sprendimas nei daugelis kitų sprendimų.

Pakeitimas 171
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės taip pat gali numatyti 
1 ir 2 dalių išimtis dėl prieigos linijų 
galutiniams vartotojams nuosavybės 
valdose, kuriose naudojami verslo 
modeliai su atviraisiais tinklais.

Or. en
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Pakeitimas 172
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali nustatyti 1 ir 2 
dalių išimtis dėl prieigos galutiniams 
vartotojams tuo atveju, kai nuosavybės 
valdoje naudojami atvirieji tinklai, esant 
paslaugų konkurencijai.

Or. sv

Pakeitimas 173
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinė reguliavimo institucija, 
atliekanti Direktyvos 2002/21/EB 
20 straipsnyje numatytas užduotis, vykdo 
nacionalinės ginčų sprendimo įstaigos, 
nurodytos 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 
9 dalyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 
8 straipsnio 3 dalyje, funkcijas, jeigu 
valstybė narė nepaskiria kitų 
kompetentingų įstaigų.

1. Nacionalinė reguliavimo institucija, 
atliekanti Direktyvos 2002/21/EB 
20 straipsnyje numatytas užduotis, vykdo 
nacionalinės ginčų sprendimo įstaigos, 
nurodytos 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 
9 dalyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 
8 straipsnio 3 dalyje, funkcijas, jeigu 
valstybė narė nepaskiria kitų 
kompetentingų įstaigų.

Jeigu valstybės narės nusprendžia paskirti 
nacionalinę reguliavimo instituciją, kuri 
atlieka Direktyvos 2002/21/EB 20 
straipsnyje nustatytas užduotis kaip 
nacionalinė ginčų sprendimo įstaiga, ji 
privalo siekti sektoriaus reguliavimo 
institucijų nuomonės, prieš priimdama bet 
kokį privalomą sprendimą, susijusį su 
sąžiningų sąlygų ar kainų nustatymu.

Or. en
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Pakeitimas 174
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinė reguliavimo institucija, 
atliekanti Direktyvos 2002/21/EB 
20 straipsnyje numatytas užduotis, vykdo 
nacionalinės ginčų sprendimo įstaigos, 
nurodytos 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 
9 dalyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 
8 straipsnio 3 dalyje, funkcijas, jeigu 
valstybė narė nepaskiria kitų 
kompetentingų įstaigų.

1. Nacionalinė reguliavimo institucija, 
atliekanti Direktyvos 2002/21/EB 
20 straipsnyje numatytas užduotis, vykdo 
nacionalinės ginčų sprendimo įstaigos, 
nurodytos 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 
9 dalyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 
8 straipsnio 3 dalyje, funkcijas, jeigu 
valstybė narė nepaskiria kitų
kompetentingų įstaigų, kurios geriau 
gebėtų įvertinti pasekmes, visų pirma 
vandens srityje.

Or. en

Pakeitimas 175
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nacionalinė reguliavimo institucija, 
atliekanti Direktyvos 2002/21/EB 20 
straipsnyje numatytas užduotis, vykdo 4 ir 
6 straipsniuose nurodyto bendro 
informacinio punkto funkcijas, jeigu 
valstybė narė nepaskiria kitų 
kompetentingų įstaigų.

3. Nacionalinė reguliavimo institucija, 
atliekanti Direktyvos 2002/21/EB 20 
straipsnyje numatytas užduotis, vykdo 4 ir 
6 straipsniuose nurodyto bendro 
informacinio punkto funkcijas, jeigu 
valstybė narė nacionaliniu ar vietos mastu 
nepaskiria kitų kompetentingų įstaigų, visų 
pirma viešojo sektoriaus įstaigos.

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurios vietos valdžios institucijos valstybėse narėse jau susitarė dalytis kartografiniais 
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bendrų platformų duomenimis. Jeigu toks susitarimas priimtas, visiškai nėra svarbu, kad 
vieno langelio principas bus įdiegtas kitu, ne vietos valdžios institucijų mastu.

Pakeitimas 176
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nacionalinė reguliavimo institucija, 
atliekanti Direktyvos 2002/21/EB 
20 straipsnyje numatytas užduotis, vykdo 4 
ir 6 straipsniuose nurodyto bendro 
informacinio punkto funkcijas, jeigu 
valstybė narė nepaskiria kitų 
kompetentingų įstaigų.

3. Nacionalinė reguliavimo institucija, 
atliekanti Direktyvos 2002/21/EB 
20 straipsnyje numatytas užduotis, vykdo 4 
ir 6 straipsniuose nurodyto bendro 
informacinio punkto funkcijas, jeigu 
valstybė narė nepaskiria kitų 
kompetentingų įstaigų, visų pirma viešojo 
sektoriaus įstaigos nacionaliniu ar vietos 
lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėse narėse kai kurios vietos bendruomenės jau įgyvendino dalijimosi kartografiniais 
duomenimis konvencijas, susijusias su bendrosiomis platformomis. Jei tokia organizacija jau 
yra įsteigta, nėra prasmės taikyti vieno langelio principą kitu lygmeniu nei vietos 
bendruomenės.

Pakeitimas 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento įgyvendinimo 
ataskaitą ne vėliau kaip [informacija 
Leidinių biurui: įrašyti tikslią datą: šio 
reglamento įsigaliojimo data + 3 metai]. 
Ataskaitoje pateikiama šiuo reglamentu 
numatytų priemonių poveikio santrauka ir 

Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento įgyvendinimo 
ataskaitą ne vėliau kaip [informacija 
Leidinių biurui: įrašyti tikslią datą: šios 
direktyvos įsigaliojimo data + 3 metai]. 
Ataskaitoje pateikiama šiuo reglamentu 
numatytų priemonių poveikio santrauka ir 



AM\1005010LT.doc 97/98 PE519.832v01-00

LT

tikslų įgyvendinimo pažangos įvertinimas. tikslų įgyvendinimo pažangos įvertinimas.

Or. en

Pakeitimas 178
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja XXXX po jos
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Dėl datos turi susitarti teisės aktų leidėjai.

Pakeitimas 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 180
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas yra privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Or. en


