
AM\1012835LT.doc PE524.835v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2013/0309(COD)

19.12.2013

PAKEITIMAI
154–474

Pranešimo projektas
Pilar del Castillo Vera
(PE522.762v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių 
infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) 
Nr. 531/2012

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2013) 0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))



PE524.835v01-00 2/211 AM\1012835LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\1012835LT.doc 3/211 PE524.835v01-00

LT

Pakeitimas 154
Giles Chichester

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau 
pateiktą poziciją;

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
[Komisijos pasiūlymą].

Or. de

Pagrindimas

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen.
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Pakeitimas 156
Jens Rohde

Teisėkūros rezoliucijos projektas
5 a nurodomoji dalis (nauja)
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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 12 d.
Europos Parlamento rezoliuciją 
„Skaitmeninė darbotvarkė. Augimas, 
judumas ir užimtumas: metas judėti 
sparčiau“, kurioje Europos Parlamentas 
ragina iki 2015 m. panaikinti tarptinklinio 
ryšio mokesčius,

Or. en
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Pakeitimas 157
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europa turi išnaudoti visus augimo 
šaltinius, kad įveiktų krizę, kurtų darbo 
vietas ir taptų vėl konkurencinga.
Strategijos „Europa 2020“ tikslas – atkurti 
augimą ir darbo vietų kūrimą Sąjungoje.
2013 m. pavasario Europos Vadovų Taryba 
akcentavo skaitmeninės bendrosios rinkos 
svarbą augimui ir paragino pateikti 
konkrečias priemones, kad bendroji 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
rinka būtų sukurta kuo greičiau 
Vadovaujantis strategijos „Europa 2020“ 
tikslais ir šiuo raginimu, šiuo reglamentu 
siekiama papildyti ir pritaikyti esamą 
Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemą, kad būtų sukurta bendroji 
elektroninių ryšių rinka;

(1) Europa turi išnaudoti visus augimo 
šaltinius, kad įveiktų krizę, kurtų darbo 
vietas ir taptų vėl konkurencinga.
Strategijos „Europa 2020“ tikslas – atkurti 
augimą ir darbo vietų kūrimą Sąjungoje.
Be to, skaitmeninė aplinka tapo viešosios 
erdvės dalimi, kurioje įsitvirtina naujos 
tarpvalstybinės prekybos formos, Europos 
bendrovėms pasaulinėje skaitmeninėje 
ekonomikoje atsiranda verslo galimybių, o 
kartu plėtojama naujoviška rinka ir 
socialinė bei kultūrinė sąveika. 2013 m.
pavasario Europos Vadovų Taryba 
akcentavo skaitmeninės bendrosios rinkos 
svarbą augimui ir paragino pateikti 
konkrečias priemones, kad bendroji 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
rinka būtų sukurta kuo greičiau 
Vadovaujantis strategijos „Europa 2020“ 
tikslais ir šiuo raginimu, šiuo reglamentu 
siekiama papildyti ir pritaikyti esamą 
Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo 
sistemą, kad būtų sukurta bendroji
elektroninių ryšių rinka;

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Transatlantinio dialogo neoficialiu dokumentu „Kibernetinis saugumas ir 
interneto problemos. Transatlantinių priemonių sistemos kūrimas“.

Pakeitimas 158
Patrizia Toia
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) vienoje iš strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų, Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje, IRT ir 
galimybės jungtis prie tinklo vaidmuo jau 
pripažintas būtinu mūsų ekonomikos ir 
visuomenės vystymosi pagrindu. Kad 
Europa galėtų pasinaudoti skaitmeninių 
pokyčių teikiama nauda, Sąjungai 
reikalinga dinamiška, visus sektorius 
apimanti ir visoje Europoje veikianti 
bendroji elektroninių ryšių rinka. Tokia iš 
tiesų bendra ryšių rinka bus inovatyvios ir 
pažangios skaitmeninės ekonomikos ir 
skaitmeninės bendrosios rinkos, kurioje
internetinės paslaugos gali būti laisvai 
teikiamos ir kitose šalyse, pagrindu;

(2) vienoje iš strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų, Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje, IRT ir 
galimybės jungtis prie tinklo vaidmuo jau 
pripažintas būtinu mūsų ekonomikos ir 
visuomenės vystymosi pagrindu. Kad 
Europa galėtų pasinaudoti skaitmeninių 
pokyčių teikiama nauda, Sąjungai 
reikalinga dinamiška, visus sektorius 
apimanti ir visoje Europoje veikianti 
bendroji elektroninių ryšių rinka. Tokia iš 
tiesų bendra ryšių rinka bus inovatyvios ir 
pažangios skaitmeninės ekonomikos ir 
skaitmeninės bendrosios rinkos, kurios 
atviroje, standardizuotoje bei sąveikioje 
aplinkoje internetinės paslaugos gali būti 
laisvai teikiamos ir kitose šalyse, pagrindu;

Or. it

Pakeitimas 159
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti 
užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus 
ir paslaugas teikti kiekvienam klientui
Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų 
trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas. Esama elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema nevisiškai 
sprendžiama tokio suskaidymo problema, 
nes yra nacionalinės, o ne visos Sąjungos 
lygmens bendrojo leidimo išdavimo 

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti 
užtikrinta kiekvieno asmens teisė naudotis 
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis
Sąjungos teritorijoje, laisvė šiuos tinklus ir 
paslaugas teikti ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų 
trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas;
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tvarkos, nacionalinės radijo dažnių 
spektro paskyrimo schemos, skirtingose 
valstybėse narėse elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjai gali naudotis skirtingais 
prieigos produktais ir taikomos skirtingos 
vartotojų apsaugos taisyklės. Daugeliu 
atvejų Sąjungos taisyklėmis nustatomi tik 
pagrindai, o valstybės narės jas dažnai 
įgyvendina skirtingai;

Or. de

Pakeitimas 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti 
užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus 
ir paslaugas teikti kiekvienam klientui 
Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų 
trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas. Esama elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema nevisiškai 
sprendžiama tokio suskaidymo problema, 
nes yra nacionalinės, o ne visos Sąjungos 
lygmens bendrojo leidimo išdavimo 
tvarkos, nacionalinės radijo dažnių 
spektro paskyrimo schemos, skirtingose 
valstybėse narėse elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjai gali naudotis skirtingais 
prieigos produktais ir taikomos skirtingos 
vartotojų apsaugos taisyklės. Daugeliu 
atvejų Sąjungos taisyklėmis nustatomi tik 
pagrindai, o valstybės narės jas dažnai 
įgyvendina skirtingai;

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti 
užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus 
ir paslaugas teikti kiekvienam klientui 
Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų 
trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas;

Or. en
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Pakeitimas 161
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti 
užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus 
ir paslaugas teikti kiekvienam klientui 
Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų 
trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas. Esama elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema nevisiškai 
sprendžiama tokio suskaidymo problema, 
nes yra nacionalinės, o ne visos Sąjungos 
lygmens bendrojo leidimo išdavimo 
tvarkos, nacionalinės radijo dažnių spektro 
paskyrimo schemos, skirtingose valstybėse 
narėse elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjai gali naudotis skirtingais prieigos 
produktais ir taikomos skirtingos vartotojų 
apsaugos taisyklės. Daugeliu atvejų 
Sąjungos taisyklėmis nustatomi tik 
pagrindai, o valstybės narės jas dažnai 
įgyvendina skirtingai;

(3) turėtų būti užtikrinta laisvė elektroninių 
ryšių tinklus ir paslaugas teikti kiekvienam 
klientui Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno 
galutinių paslaugų gavėjų teisė rinktis 
geriausią rinkoje esantį pasiūlymą ir joms 
neturėtų trukdyti rinkų suskaidymas pagal 
valstybių teritorijas. Esama elektroninių 
ryšių reguliavimo sistema nevisiškai 
sprendžiama tokio suskaidymo problema, 
nes yra įvairi nacionalinė bendrojo 
leidimo išdavimo tvarka, nacionalinės 
radijo dažnių spektro paskyrimo schemos ir 
taikomos skirtingos vartotojų apsaugos 
taisyklės. Pavyzdžiui, nors pagal Leidimų 
direktyvą informacijos, kurios gali būti 
reikalaujama, rūšys ribojamos, 12 
valstybių narių reikalauja nurodyti 
papildomą informaciją, pvz., ketinamos 
vykdyti veiklos rūšies kategoriją, veiklos 
geografinę aprėptį, tikslinę rinką, įmonės 
struktūrą, įskaitant duomenis apie 
akcininkus ir akcininkų akcininkus, 
prekybos rūmų pažymėjimą ir įrašus apie 
įmonės atstovo teistumą;

Or. en

Pakeitimas 162
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti 
užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus 

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti 
užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus 
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ir paslaugas teikti kiekvienam klientui 
Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų 
trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas. Esama elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema nevisiškai 
sprendžiama tokio suskaidymo problema, 
nes yra nacionalinės, o ne visos Sąjungos 
lygmens bendrojo leidimo išdavimo 
tvarkos, nacionalinės radijo dažnių 
spektro paskyrimo schemos, skirtingose 
valstybėse narėse elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjai gali naudotis skirtingais 
prieigos produktais ir taikomos skirtingos 
vartotojų apsaugos taisyklės. Daugeliu 
atvejų Sąjungos taisyklėmis nustatomi tik 
pagrindai, o valstybės narės jas dažnai 
įgyvendina skirtingai;

ir paslaugas teikti kiekvienam klientui 
Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų 
trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas. Siekiant palengvinti ir 
paspartinti bendrosios skaitmeninės 
rinkos kūrimą, esama elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema turi būti suderinta ir 
supaprastinta. Daugeliu atvejų Sąjungos 
taisyklėmis nustatomi tik pagrindai, o 
valstybės narės jas dažnai įgyvendina 
skirtingai;

Or. ro

Pakeitimas 163
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti 
užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus 
ir paslaugas teikti kiekvienam klientui 
Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų 
trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas. Esama elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema nevisiškai 
sprendžiama tokio suskaidymo problema, 
nes yra nacionalinės, o ne visos Sąjungos 
lygmens bendrojo leidimo išdavimo 
tvarkos, nacionalinės radijo dažnių spektro 
paskyrimo schemos, skirtingose valstybėse 
narėse elektroninių ryšių paslaugų teikėjai 

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje 
elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti 
užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus 
ir paslaugas teikti kiekvienam klientui 
Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių 
paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią 
rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų 
trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių 
teritorijas. Esama elektroninių ryšių 
reguliavimo sistema nevisiškai 
sprendžiama tokio suskaidymo problema, 
nes yra nacionalinės, o ne visos Sąjungos 
lygmens bendrojo leidimo išdavimo 
tvarkos, nacionalinės radijo dažnių spektro 
paskyrimo schemos, skirtingose valstybėse 
narėse elektroninių ryšių paslaugų teikėjai 
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gali naudotis skirtingais prieigos 
produktais ir taikomos skirtingos vartotojų 
apsaugos taisyklės. Daugeliu atvejų 
Sąjungos taisyklėmis nustatomi tik 
pagrindai, o valstybės narės jas dažnai 
įgyvendina skirtingai;

gali naudotis skirtingais prieigos 
produktais ir taikomos skirtingos vartotojų 
apsaugos taisyklės. Daugeliu atvejų 
Sąjungos taisyklėmis nustatomi tik 
pagrindai, bet dėl skirtingo reguliavimo 
sistemos reikalavimų vykdymo ir 
įgyvendinimo veiklos vykdytojai, 
veikiantys daugiau nei vienoje šalyje, 
patiria didesnes išlaidas; taip trukdoma 
investicijoms ir bendros telekomunikacijų 
rinkos plėtrai;

Or. en

Pakeitimas 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) sukūrus iš tiesų bendrą elektroninių 
ryšių rinką, turėtų būti skatinama 
konkurencija, investicijos į naujus 
patobulintus tinklus bei paslaugas ir 
inovacijos, o tai skatintų rinkos integraciją 
ir tarpvalstybinių paslaugų pasiūlą. Tai 
turėtų padėti pasiekti plataus užmojo 
didelės spartos plačiajuosčio ryšio tikslus, 
nustatytus Europos skaitmeninėje 
darbotvarkėje. Didesnis skaitmeninių 
infrastruktūrų ir paslaugų prieinamumas 
savo ruožtu turėtų padidinti vartotojams 
galimybes rinktis, pagerinti paslaugų 
kokybę, padidinti turinio įvairovę bei 
prisidėti prie teritorinės ir socialinės 
sanglaudos, taip pat sudaryti palankesnes 
sąlygas mobilumui Sąjungoje;

(4) sukūrus iš tiesų bendrą elektroninių 
ryšių rinką, turėtų būti skatinama 
konkurencija, investicijos į naujus 
patobulintus tinklus bei paslaugas ir 
inovacijos, o tai skatintų rinkos integraciją 
ir tarpvalstybinių paslaugų pasiūlą. Tai 
turėtų padėti pasiekti plataus užmojo 
didelės spartos plačiajuosčio ryšio tikslus, 
nustatytus Europos skaitmeninėje 
darbotvarkėje, ir paskatinti kurti 
paslaugas bei taikomąsias programas, 
kuriose būtų galima standartiniu, sąveikiu 
ir saugiu būdu visoje Sąjungoje naudoti 
prieinamus to paties funkcinio ir 
nefunkcinio lygmens atvirus duomenis bei 
formatus. Didesnis skaitmeninių 
infrastruktūrų ir paslaugų prieinamumas 
savo ruožtu turėtų padidinti vartotojams 
galimybes rinktis, pagerinti paslaugų 
kokybę, padidinti turinio įvairovę bei 
prisidėti prie teritorinės ir socialinės 
sanglaudos, taip pat sudaryti palankesnes 
sąlygas mobilumui Sąjungoje;
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Or. it

Pakeitimas 165
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) sukūrus iš tiesų bendrą elektroninių 
ryšių rinką, turėtų būti skatinama 
konkurencija, investicijos į naujus 
patobulintus tinklus bei paslaugas ir 
inovacijos, o tai skatintų rinkos integraciją 
ir tarpvalstybinių paslaugų pasiūlą. Tai 
turėtų padėti pasiekti plataus užmojo 
didelės spartos plačiajuosčio ryšio tikslus, 
nustatytus Europos skaitmeninėje 
darbotvarkėje. Didesnis skaitmeninių 
infrastruktūrų ir paslaugų prieinamumas 
savo ruožtu turėtų padidinti vartotojams 
galimybes rinktis, pagerinti paslaugų 
kokybę, padidinti turinio įvairovę bei 
prisidėti prie teritorinės ir socialinės 
sanglaudos, taip pat sudaryti palankesnes 
sąlygas mobilumui Sąjungoje;

(4) sukūrus iš tiesų bendrą elektroninių 
ryšių rinką, turėtų būti skatinama 
konkurencija, koordinavimas, investicijos, 
inovacijos ir didesnis naujų patobulintų 
tinklų pajėgumas bei paslaugos, o tai 
skatintų rinkos integraciją ir 
tarpvalstybinių paslaugų pasiūlą. Tai turėtų 
padėti pasiekti plataus užmojo didelės 
spartos plačiajuosčio ryšio tikslus, 
nustatytus Europos skaitmeninėje 
darbotvarkėje. Didesnis skaitmeninių 
infrastruktūrų ir paslaugų prieinamumas 
savo ruožtu turėtų padidinti vartotojams 
galimybes rinktis, pagerinti paslaugų 
kokybę, padidinti turinio įvairovę bei 
prisidėti prie teritorinės ir socialinės 
sanglaudos, taip pat sudaryti palankesnes 
sąlygas mobilumui Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 166
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) sukūrus iš tiesų bendrą elektroninių 
ryšių rinką, turėtų būti skatinama 
konkurencija, investicijos į naujus 
patobulintus tinklus bei paslaugas ir 
inovacijos, o tai skatintų rinkos integraciją 

(4) sukūrus iš tiesų bendrą elektroninių 
ryšių rinką, turėtų būti skatinama 
konkurencija, investicijos į naujus 
patobulintus tinklus bei paslaugas ir 
inovacijos, o tai skatintų rinkos integraciją 
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ir tarpvalstybinių paslaugų pasiūlą. Tai 
turėtų padėti pasiekti plataus užmojo
didelės spartos plačiajuosčio ryšio tikslus, 
nustatytus Europos skaitmeninėje 
darbotvarkėje. Didesnis skaitmeninių 
infrastruktūrų ir paslaugų prieinamumas 
savo ruožtu turėtų padidinti vartotojams 
galimybes rinktis, pagerinti paslaugų 
kokybę, padidinti turinio įvairovę bei 
prisidėti prie teritorinės ir socialinės 
sanglaudos, taip pat sudaryti palankesnes 
sąlygas mobilumui Sąjungoje;

ir tarpvalstybinių paslaugų pasiūlą. Tai 
turėtų padėti pasiekti ir netgi viršyti didelės 
spartos plačiajuosčio ryšio tikslus, 
nustatytus Europos skaitmeninėje 
darbotvarkėje. Didesnis skaitmeninių 
infrastruktūrų ir paslaugų prieinamumas 
savo ruožtu turėtų padidinti vartotojams 
galimybes rinktis, pagerinti paslaugų 
kokybę, padidinti turinio įvairovę bei 
prisidėti prie teritorinės ir socialinės
sanglaudos, taip pat sudaryti palankesnes 
sąlygas mobilumui Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) bendrosios elektroninių ryšių rinkos 
teikiama nauda turėtų pasiekti ir platesnę 
skaitmeninę ekosistemą, kuri apima 
Sąjungos įrangos gamintojus, turinio ir 
taikomųjų programų teikėjus, bei platesnę 
ekonomiką, ypač tokius jos sektorius kaip 
bankininkystė, automobilių pramonė, 
logistika, mažmeninė prekyba, energetika 
ir transportas, kurių produktyvumo 
didinimas priklauso nuo sujungiamumo,
pavyzdžiui, per universalias debesijos 
taikomąsias programas, sujungtus objektus 
ir pasinaudojant galimybėmis skirtingoms 
įmonės dalims integruotai teikti paslaugas.
Viešojo administravimo institucijoms ir 
sveikatos sektoriui taip pat turėtų būti 
naudinga tai, kad bus daugiau galimybių 
naudotis e. valdžios ir e. sveikatos 
paslaugomis. Bendrojoje elektroninių ryšių 
rinkoje taip pat gali padaugėti kultūrinio 
turinio ir paslaugų bei apskritai kultūrinės 
įvairovės. Ryšio paslaugų teikimas 
naudojant elektroninių ryšių tinklus ir 

(5) bendrosios elektroninių ryšių rinkos 
teikiama nauda turėtų pasiekti ir platesnę 
skaitmeninę ekosistemą, kuri apima 
Sąjungos įrangos gamintojus, turinio ir 
taikomųjų programų teikėjus, bei platesnę 
ekonomiką, ypač tokius jos sektorius kaip 
bankininkystė, automobilių pramonė, 
logistika, mažmeninė prekyba, energetika, 
medicina, judumas ir transportas bei 
pažangusis ekstremaliųjų situacijų ir 
gaivalinių nelaimių valdymas, kurių 
produktyvumo, kokybės ir pasiūlos 
galutiniam vartotojui didinimas priklauso 
nuo sujungiamumo ir plačiajuosčio ryšio, 
pavyzdžiui, per universalias debesijos 
taikomąsias programas, iš ryšių tinklų 
gautų didžiųjų duomenų pažangiąją 
analizę, sujungtus bei sąveikius objektus ir 
pasinaudojant galimybėmis integruotai 
teikti tarpvalstybines paslaugas, siekiant 
atviro sistemų sąveikumo ir 
standartizavimo bei naudojant atviruosius 
duomenis (angl. open data). Viešojo 
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paslaugas yra toks svarbus platesnei 
ekonomikai ir visuomenei, kad reikėtų 
vengti šiam sektoriui užkrauti nepagrįstą 
reguliavimo ar kitokią naštą;

administravimo institucijoms ir sveikatos 
sektoriui taip pat turėtų būti naudinga tai, 
kad bus daugiau galimybių naudotis e.
valdžios ir e. sveikatos paslaugomis.
Bendrojoje elektroninių ryšių rinkoje taip 
pat gali padaugėti kultūrinio turinio ir 
paslaugų bei apskritai kultūrinės įvairovės.
Ryšio paslaugų teikimas naudojant 
elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas yra 
toks svarbus platesnei ekonomikai, 
visuomenei ir būsimiems pažangiesiems 
miestams, kad reikėtų vengti šiam sektoriui 
užkrauti nepagrįstą reguliavimo ar kitokią 
naštą;

Or. it

Pakeitimas 168
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) bendrosios elektroninių ryšių rinkos 
teikiama nauda turėtų pasiekti ir platesnę 
skaitmeninę ekosistemą, kuri apima 
Sąjungos įrangos gamintojus, turinio ir 
taikomųjų programų teikėjus, bei platesnę 
ekonomiką, ypač tokius jos sektorius kaip 
bankininkystė, automobilių pramonė, 
logistika, mažmeninė prekyba, energetika 
ir transportas, kurių produktyvumo 
didinimas priklauso nuo sujungiamumo, 
pavyzdžiui, per universalias debesijos 
taikomąsias programas, sujungtus objektus 
ir pasinaudojant galimybėmis skirtingoms 
įmonės dalims integruotai teikti paslaugas.
Viešojo administravimo institucijoms ir 
sveikatos sektoriui taip pat turėtų būti 
naudinga tai, kad bus daugiau galimybių 
naudotis e. valdžios ir e. sveikatos 
paslaugomis. Bendrojoje elektroninių ryšių 
rinkoje taip pat gali padaugėti kultūrinio 
turinio ir paslaugų bei apskritai kultūrinės 

(5) bendrosios elektroninių ryšių rinkos 
teikiama nauda turėtų pasiekti ir platesnę 
skaitmeninę ekosistemą, kuri apima 
Sąjungos įrangos gamintojus, turinio ir 
taikomųjų programų teikėjus, bei platesnę 
ekonomiką, ypač tokius jos sektorius kaip 
bankininkystė, automobilių pramonė, 
logistika, mažmeninė prekyba, energetika 
ir transportas, kurių produktyvumo 
didinimas priklauso nuo sujungiamumo, 
pavyzdžiui, per universalias debesijos 
taikomąsias programas, sujungtus objektus 
ir pasinaudojant galimybėmis skirtingoms 
įmonės dalims integruotai teikti paslaugas.
Viešojo administravimo institucijoms ir 
sveikatos sektoriui taip pat turėtų būti 
naudinga tai, kad bus daugiau galimybių 
naudotis e. valdžios ir e. sveikatos 
paslaugomis. Bendrojoje elektroninių ryšių 
rinkoje taip pat gali padaugėti kultūrinio ir 
švietimo turinio ir paslaugų bei apskritai 
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įvairovės. Ryšio paslaugų teikimas 
naudojant elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas yra toks svarbus platesnei 
ekonomikai ir visuomenei, kad reikėtų 
vengti šiam sektoriui užkrauti nepagrįstą 
reguliavimo ar kitokią naštą;

kultūrinės įvairovės. Ryšio paslaugų
teikimas naudojant elektroninių ryšių 
tinklus ir paslaugas yra toks svarbus 
platesnei ekonomikai ir visuomenei, kad 
reikėtų vengti šiam sektoriui užkrauti 
nepagrįstą reguliavimo ar kitokią naštą;

Or. en

Pakeitimas 169
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
bendrąją elektroninių ryšių rinką imantis 
veiksmų trijose plačiose, tarpusavyje 
susijusiose srityse. Pirma, juo turėtų būti 
užtikrinta laisvė teikti tarptautines 
elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus 
skirtingose valstybėse narėse remiantis 
vieno ES leidimo principu, pagal kurį 
sudaromos sąlygos visoje Sąjungoje 
užtikrinti didesnį šio konkretaus sektoriaus 
reguliavimo turinio ir įgyvendinimo 
nuoseklumą ir nuspėjamumą. Antra, 
prieigą reikia suteikti kur kas 
vienodesnėmis sąlygomis, taikomomis 
pagrindiniams ištekliams, reikalingiems 
norint elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas teikti kitose valstybėse, ne vien 
tik belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kuriam svarbus ir licencijuotas, ir 
nelicencijuojamas radijo dažnių spektras, 
bet ir fiksuotąja linija teikiama ryšiui.
Trečia, siekiant suderinti verslo sąlygas ir 
kurti piliečių skaitmeninį pasitikėjimą, šiuo 
reglamentu turėtų būti suderintos galutinių 
paslaugų gavėjų, ypač vartotojų, apsaugos 
taisyklės. Tai apima nediskriminavimo, 
sutartinės informacijos, sutarčių 
nutraukimo ir teikėjų keitimo taisykles bei 
interneto prieigos, turinio, taikomųjų 

(6) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
bendrąją elektroninių ryšių rinką imantis 
veiksmų trijose plačiose, tarpusavyje 
susijusiose srityse. Pirma, juo turėtų būti 
užtikrinta laisvė teikti tarptautines 
elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus 
skirtingose valstybėse narėse remiantis 
vieno ES leidimo principu, pagal kurį 
sudaromos sąlygos visoje Sąjungoje 
užtikrinti didesnį šio konkretaus sektoriaus 
reguliavimo turinio ir įgyvendinimo 
nuoseklumą ir nuspėjamumą. Antra, 
prieigą reikia suteikti kur kas 
vienodesnėmis sąlygomis, taikomomis 
pagrindiniams ištekliams, reikalingiems 
norint elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas teikti kitose valstybėse, ne vien 
tik belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kuriam svarbus ir licencijuotas, ir 
nelicencijuojamas radijo dažnių spektras, 
bet ir fiksuotąja linija teikiama ryšiui.
Trečia, siekiant suderinti verslo sąlygas ir 
kurti piliečių skaitmeninį pasitikėjimą, šiuo 
reglamentu turėtų būti suderintos galutinių 
paslaugų gavėjų, ypač vartotojų, apsaugos 
taisyklės. Tai apima nediskriminavimo, 
sutartinės informacijos, sutarčių 
nutraukimo ir teikėjų keitimo taisykles bei 
interneto prieigos, turinio, taikomųjų 
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programų ir paslaugų bei srauto valdymo 
taisykles, kuriomis ne tik saugomi 
galutiniai paslaugų gavėjai, bet kartu 
garantuojamas nepertraukiamas interneto 
ekosistemos kaip inovacijų varomosios 
jėgos veikimas. Be to, tolesnės 
tarptinklinio ryšio reformos turėtų suteikti 
galutiniams paslaugų gavėjams 
pasitikėjimo naudotis ryšiu, kai jie keliauja 
po Sąjungą ir ilgainiui turėtų tapti vienodo 
kainų nustatymo ir kitų Sąjungoje 
taikomų sąlygų varomąja jėga;

programų ir paslaugų bei srauto valdymo 
taisykles, kuriomis ne tik saugomi 
galutiniai paslaugų gavėjai, bet kartu 
garantuojamas nepertraukiamas interneto 
ekosistemos kaip inovacijų varomosios 
jėgos veikimas. Be to, tolesnės reformos, 
kuriomis siekiama panaikinti tarptinklinio 
ryšio mokesčius, turėtų suteikti galutiniams 
paslaugų gavėjams pasitikėjimo naudotis 
ryšiu, kai jie keliauja po Sąjungą, be 
papildomų mokesčių, viršijančių tarifus, 
pagal kuriuos jie moka toje valstybėje 
narėje, kurioje buvo sudaryta jų sutartis;

Or. pt

Pakeitimas 170
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
bendrąją elektroninių ryšių rinką imantis 
veiksmų trijose plačiose, tarpusavyje 
susijusiose srityse. Pirma, juo turėtų būti 
užtikrinta laisvė teikti tarptautines 
elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus 
skirtingose valstybėse narėse remiantis 
vieno ES leidimo principu, pagal kurį 
sudaromos sąlygos visoje Sąjungoje 
užtikrinti didesnį šio konkretaus sektoriaus 
reguliavimo turinio ir įgyvendinimo 
nuoseklumą ir nuspėjamumą. Antra, 
prieigą reikia suteikti kur kas 
vienodesnėmis sąlygomis, taikomomis 
pagrindiniams ištekliams, reikalingiems 
norint elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas teikti kitose valstybėse, ne vien 
tik belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kuriam svarbus ir licencijuotas, ir 
nelicencijuojamas radijo dažnių spektras, 
bet ir fiksuotąja linija teikiama ryšiui.
Trečia, siekiant suderinti verslo sąlygas ir 

(6) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
bendrąją elektroninių ryšių rinką imantis 
veiksmų trijose plačiose, tarpusavyje 
susijusiose srityse. Pirma, juo turėtų būti 
užtikrinta laisvė teikti tarptautines 
elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus 
skirtingose valstybėse narėse remiantis 
vieno ES leidimo principu, pagal kurį 
sudaromos sąlygos visoje Sąjungoje 
užtikrinti didesnį šio konkretaus sektoriaus 
reguliavimo turinio ir įgyvendinimo 
nuoseklumą ir nuspėjamumą. Antra, 
prieigą reikia suteikti kur kas 
vienodesnėmis sąlygomis, taikomomis 
pagrindiniams ištekliams, reikalingiems 
norint elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas teikti kitose valstybėse, ne vien 
tik belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kuriam svarbus ir licencijuotas, ir 
nelicencijuojamas radijo dažnių spektras, 
bet ir fiksuotąja linija teikiama ryšiui.
Trečia, siekiant suderinti verslo sąlygas ir 
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kurti piliečių skaitmeninį pasitikėjimą, šiuo 
reglamentu turėtų būti suderintos galutinių 
paslaugų gavėjų, ypač vartotojų, apsaugos 
taisyklės. Tai apima nediskriminavimo, 
sutartinės informacijos, sutarčių 
nutraukimo ir teikėjų keitimo taisykles bei
interneto prieigos, turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų bei srauto valdymo 
taisykles, kuriomis ne tik saugomi 
galutiniai paslaugų gavėjai, bet kartu 
garantuojamas nepertraukiamas interneto 
ekosistemos kaip inovacijų varomosios 
jėgos veikimas. Be to, tolesnės 
tarptinklinio ryšio reformos turėtų suteikti 
galutiniams paslaugų gavėjams 
pasitikėjimo naudotis ryšiu, kai jie keliauja 
po Sąjungą ir ilgainiui turėtų tapti vienodo 
kainų nustatymo ir kitų Sąjungoje taikomų 
sąlygų varomąja jėga;

kurti piliečių skaitmeninį pasitikėjimą, šiuo 
reglamentu turėtų būti suderintos galutinių 
paslaugų gavėjų, ypač vartotojų, apsaugos 
taisyklės. Tai apima nediskriminavimo, 
sutartinės informacijos, sutarčių 
nutraukimo ir teikėjų keitimo taisykles, 
interneto prieigos, turinio, taikomųjų 
programų, paslaugų bei srauto valdymo 
taisykles ir visuotinius bendruosius 
privatumo bei galutinių klientų duomenų 
apsaugos ir saugos standartus, kuriais ne 
tik saugomi galutiniai paslaugų gavėjai, bet 
kartu garantuojamas nepertraukiamas 
interneto ekosistemos kaip inovacijų 
varomosios jėgos veikimas. Be to, tolesnės 
tarptinklinio ryšio reformos turėtų suteikti 
galutiniams paslaugų gavėjams 
pasitikėjimo naudotis ryšiu, kai jie keliauja 
po Sąjungą ir ilgainiui turėtų tapti vienodo 
kainų nustatymo ir kitų Sąjungoje taikomų 
sąlygų varomąja jėga;

Or. it

Pakeitimas 171
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
bendrąją elektroninių ryšių rinką imantis 
veiksmų trijose plačiose, tarpusavyje 
susijusiose srityse. Pirma, juo turėtų būti 
užtikrinta laisvė teikti tarptautines 
elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus 
skirtingose valstybėse narėse remiantis 
vieno ES leidimo principu, pagal kurį 
sudaromos sąlygos visoje Sąjungoje
užtikrinti didesnį šio konkretaus sektoriaus 
reguliavimo turinio ir įgyvendinimo 
nuoseklumą ir nuspėjamumą. Antra, 
prieigą reikia suteikti kur kas 
vienodesnėmis sąlygomis, taikomomis 

(6) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
bendrąją elektroninių ryšių rinką imantis 
veiksmų trijose plačiose, tarpusavyje 
susijusiose srityse. Pirma, juo turėtų būti 
užtikrinta laisvė teikti tarptautines 
elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus 
skirtingose valstybėse narėse remiantis 
suderintomis ir supaprastintomis 
taisyklėmis, siekiant užtikrinti didesnį šio 
konkretaus sektoriaus reguliavimo turinio 
ir įgyvendinimo nuoseklumą ir 
nuspėjamumą. Antra, prieigą reikia suteikti 
kur kas vienodesnėmis sąlygomis, 
taikomomis pagrindiniams ištekliams, 
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pagrindiniams ištekliams, reikalingiems 
norint elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas teikti kitose valstybėse, ne vien 
tik belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kuriam svarbus ir licencijuotas, ir 
nelicencijuojamas radijo dažnių spektras, 
bet ir fiksuotąja linija teikiama ryšiui.
Trečia, siekiant suderinti verslo sąlygas ir 
kurti piliečių skaitmeninį pasitikėjimą, šiuo 
reglamentu turėtų būti suderintos galutinių 
paslaugų gavėjų, ypač vartotojų, apsaugos 
taisyklės. Tai apima nediskriminavimo, 
sutartinės informacijos, sutarčių 
nutraukimo ir teikėjų keitimo taisykles bei 
interneto prieigos, turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų bei srauto valdymo 
taisykles, kuriomis ne tik saugomi 
galutiniai paslaugų gavėjai, bet kartu 
garantuojamas nepertraukiamas interneto 
ekosistemos kaip inovacijų varomosios 
jėgos veikimas. Be to, tolesnės 
tarptinklinio ryšio reformos turėtų suteikti 
galutiniams paslaugų gavėjams 
pasitikėjimo naudotis ryšiu, kai jie keliauja 
po Sąjungą ir ilgainiui turėtų tapti vienodo 
kainų nustatymo ir kitų Sąjungoje taikomų 
sąlygų varomąja jėga;

reikalingiems norint elektroninių ryšių 
tinklus ir paslaugas teikti kitose valstybėse, 
ne vien tik belaidžiam plačiajuosčiam 
ryšiui, kuriam svarbus ir licencijuotas, ir 
nelicencijuojamas radijo dažnių spektras, 
bet ir fiksuotąja linija teikiama ryšiui.
Trečia, siekiant suderinti verslo sąlygas ir 
kurti piliečių skaitmeninį pasitikėjimą, šiuo 
reglamentu turėtų būti suderintos galutinių 
paslaugų gavėjų, ypač vartotojų, apsaugos 
taisyklės. Tai apima nediskriminavimo, 
sutartinės informacijos, sutarčių 
nutraukimo ir teikėjų keitimo taisykles bei 
interneto prieigos, turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų bei srauto valdymo 
taisykles, kuriomis ne tik saugomi 
galutiniai paslaugų gavėjai, bet kartu 
garantuojamas nepertraukiamas interneto 
ekosistemos kaip inovacijų varomosios 
jėgos veikimas. Be to, tolesnės 
tarptinklinio ryšio reformos turėtų suteikti 
galutiniams paslaugų gavėjams 
pasitikėjimo naudotis ryšiu, kai jie keliauja 
po Sąjungą ir ilgainiui turėtų tapti vienodo 
kainų nustatymo ir kitų Sąjungoje taikomų 
sąlygų varomąja jėga;

Or. ro

Pakeitimas 172
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
bendrąją elektroninių ryšių rinką imantis 
veiksmų trijose plačiose, tarpusavyje 
susijusiose srityse. Pirma, juo turėtų būti 
užtikrinta laisvė teikti tarptautines 
elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus 
skirtingose valstybėse narėse remiantis 
vieno ES leidimo principu, pagal kurį 

(6) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
bendrąją elektroninių ryšių rinką imantis 
veiksmų trijose plačiose, tarpusavyje 
susijusiose srityse. Pirma, juo turėtų būti 
užtikrinta laisvė teikti tarptautines 
elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus 
skirtingose valstybėse narėse remiantis 
vieno ES leidimo principu, pagal kurį 
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sudaromos sąlygos visoje Sąjungoje 
užtikrinti didesnį šio konkretaus sektoriaus 
reguliavimo turinio ir įgyvendinimo
nuoseklumą ir nuspėjamumą. Antra, 
prieigą reikia suteikti kur kas 
vienodesnėmis sąlygomis, taikomomis 
pagrindiniams ištekliams, reikalingiems 
norint elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas teikti kitose valstybėse, ne vien 
tik belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kuriam svarbus ir licencijuotas, ir 
nelicencijuojamas radijo dažnių spektras, 
bet ir fiksuotąja linija teikiama ryšiui.
Trečia, siekiant suderinti verslo sąlygas ir 
kurti piliečių skaitmeninį pasitikėjimą, šiuo 
reglamentu turėtų būti suderintos galutinių
paslaugų gavėjų, ypač vartotojų, apsaugos 
taisyklės. Tai apima nediskriminavimo, 
sutartinės informacijos, sutarčių 
nutraukimo ir teikėjų keitimo taisykles bei 
interneto prieigos, turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų bei srauto valdymo 
taisykles, kuriomis ne tik saugomi 
galutiniai paslaugų gavėjai, bet kartu 
garantuojamas nepertraukiamas interneto 
ekosistemos kaip inovacijų varomosios 
jėgos veikimas. Be to, tolesnės 
tarptinklinio ryšio reformos turėtų suteikti 
galutiniams paslaugų gavėjams 
pasitikėjimo naudotis ryšiu, kai jie keliauja 
po Sąjungą ir ilgainiui turėtų tapti vienodo 
kainų nustatymo ir kitų Sąjungoje taikomų 
sąlygų varomąja jėga;

sudaromos sąlygos visoje Sąjungoje 
užtikrinti didesnį šio konkretaus sektoriaus 
reguliavimo turinio ir įgyvendinimo 
nuoseklumą ir nuspėjamumą. Antra, 
prieigą reikia suteikti kur kas 
vienodesnėmis sąlygomis, taikomomis 
pagrindiniams ištekliams, reikalingiems 
norint elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas teikti kitose valstybėse, ne vien 
tik belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kuriam svarbus ir licencijuotas, ir 
nelicencijuojamas radijo dažnių spektras, 
bet ir fiksuotąja linija teikiama ryšiui.
Trečia, siekiant suderinti verslo sąlygas ir 
kurti piliečių skaitmeninį pasitikėjimą, šiuo 
reglamentu turėtų būti suderintos paslaugų 
gavėjų, ypač vartotojų, apsaugos taisyklės.
Tai apima nediskriminavimo, sutartinės 
informacijos, sutarčių nutraukimo ir teikėjų 
keitimo taisykles bei interneto prieigos, 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
bei srauto valdymo taisykles, kuriomis ne 
tik saugomi paslaugų gavėjai, bet kartu 
garantuojamas nepertraukiamas interneto 
ekosistemos kaip inovacijų varomosios 
jėgos veikimas. Be to, tolesnės 
tarptinklinio ryšio reformos turėtų suteikti 
paslaugų gavėjams pasitikėjimo naudotis 
ryšiu, kai jie keliauja po Sąjungą ir 
ilgainiui turėtų tapti vienodo kainų 
nustatymo ir kitų Sąjungoje taikomų sąlygų 
varomąja jėga;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybę teikiame terminui „paslaugų gavėjas“, o ne „galutinis paslaugų gavėjas“, kuris 
yra pernelyg siauras arba kuriuo pabrėžiamas interneto vartotojo pasyvumas. Interneto 
vartotojui taip pat turėtų būti suteikta teisė teikti programas ir paslaugas internetu, žr. mūsų 
siūlomą 23 straipsnio 1 dalies pakeitimą. Turime tai priminti atsižvelgdami į naudojimosi 
internetu laisvę.
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Pakeitimas 173
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kad būtų galima atsižvelgti į anksčiau 
buvusių atskirų tradicinių 
telekomunikacijų paslaugų ir 
informacinės visuomenės paslaugų rinkų 
susijungimą, šio reglamento taikymo 
sritis, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų 
apsaugą, apima visas paslaugas, kurios 
pirmiausia teikiamos ir kuriomis 
vartotojai pirmiausia naudojasi 
komunikacijos tikslais. Paslaugos, kurios 
nėra skirtos pirmiausia komunikacijai, 
taigi kurių pobūdis nėra iš esmės 
komunikacinis, pvz., internetinės 
bankininkystės paslaugos arba 
informacijos apie geografinę padėtį 
paslaugos, į šio reglamento taikymo sritį 
ir toliau nepatenka;

Or. de

Pakeitimas 174
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) teikiant tarpvalstybines elektroninių 
ryšių paslaugas vis dar susiduriama su 
didesne našta negu paslaugas, kurios 
teikiamos vienoje valstybėje. Visų pirma 
tarpvalstybiniai paslaugų teikėjai vis dar 
turi informuoti ir mokėti mokesčius 
atskirose priimančiosiose valstybėse 
narėse. Vieno ES leidimo turėtojams 
turėtų būti taikoma viena pranešimo 
sistema valstybėje narėje, kurioje yra jų 

(9) teikiant tarpvalstybines elektroninių 
ryšių paslaugas vis dar susiduriama su 
didesne našta negu paslaugas, kurios 
teikiamos vienoje valstybėje. Turi būti 
nustatytos suderintos ir supaprastintos 
taisyklės dėl pranešimų, kuriuos 
operatoriai privalo teikti kiekvienoje 
valstybėje narėje, kurioje norėtų dirbti, 
formos ir turinio. Komisija,
pasikonsultavusi su visomis 
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pagrindinė buveinė (buveinės valstybė 
narė), ir tai sumažins tarpvalstybinių 
paslaugų teikėjų administracinę naštą.
Vienas ES leidimas turėtų būti 
išduodamas įmonei, kuri teikia ar ketina 
teikti elektroninių ryšių paslaugas ir 
tinklus daugiau negu vienoje valstybėje 
narėje, tuo būdu suteikiant jai galimybes 
naudotis teisėmis, susijusiomis su laisve 
pagal šį reglamentą bet kurioje valstybėje 
narėje teikti elektroninių ryšių paslaugas 
ir tinklus. Vienas ES leidimas, kuriuo 
apibrėžiami pagrindiniai teisiniai 
reikalavimai, taikomi elektroninių ryšių 
operatoriams, paslaugas teikiantiems 
valstybėse narėse pagal bendrą leidimą, 
išduotą buveinės valstybės narės, turėtų 
užtikrinti laisvės visoje Sąjungoje teikti 
elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus 
efektyvumą;

suinteresuotosiomis šalimis ir padedama 
EERRI, turėtų parengti standartinę 
pranešimo formą;

Or. ro

Pakeitimas 175
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) elektroninių ryšių paslaugos ir tinklai 
kitose valstybėse gali būti teikiami 
įvairiomis formomis, priklausomai nuo 
keleto veiksnių, tokių kaip teikiamo tinklo 
ar paslaugų rūšis, reikalingos fizinės 
infrastruktūros mastas arba skirtingose 
valstybėse narėse turimų abonentų 
skaičius. Apie ketinimą teikti elektroninių 
ryšių paslaugas kitoje valstybėje ar 
eksploatuoti elektroninių ryšių tinklą 
daugiau negu vienoje valstybėje narėje 
galima spręsti iš veiksmų, tokių kaip 
derybos dėl susitarimų gauti prieigą prie 
tinklų konkrečioje valstybėje narėje arba 
vykdyti rinkodarą interneto svetainėje 

(10) elektroninių ryšių paslaugos ir tinklai 
kitose valstybėse gali būti teikiami 
įvairiomis formomis, priklausomai nuo 
keleto veiksnių, tokių kaip teikiamo tinklo 
ar paslaugų rūšis, reikalingos fizinės 
infrastruktūros mastas arba skirtingose 
valstybėse narėse turimų abonentų 
skaičius;
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valstybės narės, kurioje siekiama vykdyti 
veiklą, kalba;

Or. en

Pakeitimas 176
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nepriklausomai nuo to, ar operatorius 
pasirenka kitoje valstybėje eksploatuoti 
elektroninių ryšių tinklus ar teikti 
elektroninių ryšių paslaugas, Europos
elektroninių ryšių teikėjui taikoma 
reguliavimo tvarka turėtų būti neutrali 
komercinių sprendimų, susijusių su 
funkcijų ir veiklos organizavimu 
valstybėse narėse, atžvilgiu. Todėl, 
nepriklausomai nuo įmonės organizacinės 
struktūros, Europos elektroninių ryšių 
teikėjo buveinės valstybe nare turėtų būti 
laikoma valstybė narė, kurioje priimami 
strateginiai sprendimai dėl elektroninių 
ryšių tinklų ar paslaugų teikimo;

(11) nepriklausomai nuo to, ar operatorius 
pasirenka kitoje valstybėje eksploatuoti 
elektroninių ryšių tinklus ar teikti 
elektroninių ryšių paslaugas, elektroninių 
ryšių teikėjui taikoma reguliavimo tvarka 
turėtų būti neutrali komercinių sprendimų, 
susijusių su funkcijų ir veiklos 
organizavimu valstybėse narėse, atžvilgiu;

Or. ro

Pakeitimas 177
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dauguma šiam konkrečiam sektoriui 
taikomų sąlygų, pavyzdžiui, dėl prieigos 
prie tinklų arba tinklų saugumo ir 
vientisumo arba dėl prieigos prie skubios 
pagalbos iškvietimo tarnybų, yra glaudžiai 

Išbraukta.
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susijusios su vieta, kurioje yra toks tinklas 
arba kurioje teikiama paslauga. Todėl 
Europos elektroninių ryšių teikėjui gali 
būti taikomos valstybėse narėse, kuriose 
jis veikia, taisyklės, jei šiame reglamente 
nenumatyta kitaip;

Or. ro

Pakeitimas 178
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) jeigu valstybės narės reikalauja, kad 
sektorius prisidėtų finansuojant 
universaliųjų paslaugų įsipareigojimus ir 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
administracines išlaidas, įnašo 
paskirstymo kriterijai ir procedūros turėtų 
būti proporcingi ir nediskriminaciniai 
Europos elektroninių ryšių teikėjų 
atžvilgiu, kad nebūtų sudaromos kliūtys 
patekti į rinką iš kitų valstybių, visų pirma 
naujiems rinkos dalyviams ir mažesniems 
operatoriams; todėl nustatant atskirų 
įmonių įnašą reikėtų atsižvelgti į įnašo 
mokėtojo užimamą rinkos dalį, vertinant 
atitinkamoje valstybėje narėje turėtą 
apyvartą, ir reikėtų taikyti de minimis 
ribą;

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 179
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) būtina užtikrinti, kad panašiomis 
aplinkybėmis skirtingos valstybės narės 
nediskriminuotų nė vieno Europos 
elektroninių ryšių teikėjo, ir kad bendrojoje 
rinkoje būtų taikoma nuosekli reguliavimo 
praktika, ypač į Direktyvos 2002/21/EB 15 
ar 16 straipsnių bei Direktyvos 2002/19/EB 
5 ar 8 straipsnių taikymo sritį patenkančių 
priemonių atveju. Todėl Europos 
elektroninių ryšių teikėjams turėtų būti 
užtikrinta, kad objektyviai lygiavertėse 
situacijose skirtingos valstybės narės 
taikytų vienodas sąlygas, kad daugelyje 
teritorijų būtų galima vykdyti labiau 
integruotą veiklą. Be to, tokiais atvejais 
Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatyta 
konkreti sprendimų dėl taisomųjų 
priemonių projektų peržiūros tvarka, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2002/21/EB 7a 
straipsnyje, kad Europos elektroninių 
ryšių teikėjams skirtingose valstybėse 
narėse nebūtų nepagrįstai taikomi 
skirtingi įpareigojimai;

(15) būtina užtikrinti, kad panašiomis 
aplinkybėmis skirtingos valstybės narės 
nediskriminuotų nė vieno Europos 
elektroninių ryšių teikėjo, ir kad bendrojoje 
rinkoje būtų taikoma nuosekli reguliavimo 
praktika, ypač į Direktyvos 2002/21/EB 15 
ar 16 straipsnių bei Direktyvos 2002/19/EB 
5 ar 8 straipsnių taikymo sritį patenkančių 
priemonių atveju. Todėl Europos 
elektroninių ryšių teikėjams turėtų būti 
užtikrinta, kad objektyviai lygiavertėse 
situacijose skirtingos valstybės narės 
taikytų vienodas sąlygas, kad daugelyje 
teritorijų būtų galima vykdyti labiau 
integruotą veiklą.

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisijos pasiūlyta veto teisė NRI pasiūlytų sprendimų atžvilgiu, jeigu Europos 
teikėjų atvejis nepagrįstas.

Pakeitimas 180
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) būtina užtikrinti, kad panašiomis 
aplinkybėmis skirtingos valstybės narės 
nediskriminuotų nė vieno Europos
elektroninių ryšių teikėjo, ir kad bendrojoje 

(15) Būtina užtikrinti, kad panašiomis 
aplinkybėmis skirtingos valstybės narės 
nediskriminuotų nė vieno elektroninių 
ryšių teikėjo, ir kad bendrojoje rinkoje būtų 
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rinkoje būtų taikoma nuosekli reguliavimo 
praktika, ypač į Direktyvos 2002/21/EB 15 
ar 16 straipsnių bei Direktyvos 2002/19/EB 
5 ar 8 straipsnių taikymo sritį patenkančių 
priemonių atveju. Todėl Europos
elektroninių ryšių teikėjams turėtų būti 
užtikrinta, kad objektyviai lygiavertėse 
situacijose skirtingos valstybės narės 
taikytų vienodas sąlygas, kad daugelyje 
teritorijų būtų galima vykdyti labiau 
integruotą veiklą. Be to, tokiais atvejais 
Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatyta 
konkreti sprendimų dėl taisomųjų 
priemonių projektų peržiūros tvarka, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2002/21/EB 7a 
straipsnyje, kad Europos elektroninių ryšių 
teikėjams skirtingose valstybėse narėse 
nebūtų nepagrįstai taikomi skirtingi 
įpareigojimai;

taikoma nuosekli reguliavimo praktika, 
ypač į Direktyvos 2002/21/EB 15 ar 16 
straipsnių bei Direktyvos 2002/19/EB 5 ar 
8 straipsnių taikymo sritį patenkančių 
priemonių atveju; Todėl elektroninių ryšių 
teikėjams turėtų būti užtikrinta, kad 
objektyviai lygiavertėse situacijose 
skirtingos valstybės narės taikytų vienodas 
sąlygas, kad daugelyje teritorijų būtų 
galima vykdyti labiau integruotą veiklą. Be 
to, tokiais atvejais Sąjungos lygmeniu 
turėtų būti nustatyta konkreti sprendimų 
dėl taisomųjų priemonių projektų peržiūros 
tvarka, kaip apibrėžta Direktyvos 
2002/21/EB 7a straipsnyje, kad 
elektroninių ryšių teikėjams skirtingose 
valstybėse narėse nebūtų nepagrįstai 
taikomi skirtingi įpareigojimai;

Or. ro

Pakeitimas 181
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) reguliavimo ir priežiūros įgaliojimai 
turėtų būti paskirstyti tarp Europos 
elektroninių ryšių teikėjų buveinės ir bet 
kurios priimančiosios valstybės narės 
siekiant sumažinti kliūtis patekti į rinką ir 
kartu užtikrinti, kad šiems teikėjams 
taikomos elektroninių ryšių paslaugų ir 
tinklų teikimo sąlygos būtų tinkamai 
vykdomos. Kiekviena nacionalinė 
reguliavimo institucija turėtų prižiūrėti, 
kaip jos teritorijoje laikomasi pagal 
Sąjungos teisę taikomų sąlygų, įskaitant 
sankcijas ir laikinąsias priemones, tačiau 
tik buveinės valstybės narės nacionalinė 
reguliavimo institucija turėtų turėti teisę 
laikinai sustabdyti arba panaikinti 

Išbraukta.
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Europos elektroninių ryšių teikėjo teises 
teikti elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas visoje Sąjungoje ar jos dalyje;

Or. ro

Pakeitimas 182
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių 
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 
nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies 
Azijos – naujausios kartos belaidžio 
plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių 
reikia norint pasiekti tuos politikos 
tikslus, išsivystymo ir skvarbos srityse.
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiui ryšiui 
užtikrinimas, kur daugiau nei pusė 
valstybių narių prašo taikyti leidžiančią 
nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti 
iki Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 243/2012 dėl radijo spektro 
politikos programoje23 nustatyto termino 
įrodo, kad būtina kuo skubiau imtis 
veiksmų, net ir dabartinės radijo spektro 
politikos programos galiojimo laikotarpiu.
Sąjungos priemonių, kuriomis pagal 

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir itin ribotas išteklius. Jis būtinas 
įvairioms visuomeninėms, kultūrinėms, 
socialinėms ir ekonominėms užduotims 
atlikti. 2009 m. persvarsčius 
telekomunikacijų politiką, Komisija buvo 
įpareigota į tai vienodai ir tinkamai 
atsižvelgti valdant radijo spektrą. Taigi 
telekomunikacijų teisės aktų rinkinyje 
keliami reikalavimai sudaro privalomą bet 
kokios Europos Sąjungos radijo spektro 
politikos pagrindą. Todėl ir ateityje reikia 
užtikrinti, kad radijo spektro politika būtų 
įgyvendinama laikantis šių teisės aktų ir 
nebūtų pažeisti juose įtvirtinti principai;
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Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą 676/2002/EB24 buvo siekiama 
suderinti radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;
__________________ __________________
23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 
2012 3 21, p. 7).

23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 
2012 3 21, p. 7).

24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p.1).

24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

Or. de

Pakeitimas 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių 
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 
nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies 
Azijos – naujausios kartos belaidžio 

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir baigtinis išteklius. Todėl nepaprastai 
svarbu atsižvelgti į viso spektro socialinę, 
kultūrinę ir ekonominę vertę. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime23bet koks 
papildomas spektras, skirtas belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, turėtų būti susietas 
su viso ultraaukštų dažnių spektro 
naudojimo peržiūra. Pagal Sprendimo, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa, 6 straipsnio 5 
dalies nuostatas Komisija iki 2015 m.
sausio 1 d. informuos Europos 
Parlamentą ir Tarybą, ar reikia imtis 
veiksmų siekiant suderinti papildomas 
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plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių 
reikia norint pasiekti tuos politikos 
tikslus, išsivystymo ir skvarbos srityse.
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiui ryšiui 
užtikrinimas, kur daugiau nei pusė 
valstybių narių prašo taikyti leidžiančią 
nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti 
iki Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 243/2012 dėl radijo spektro 
politikos23 programoje nustatyto termino 
įrodo, kad būtina kuo skubiau imtis 
veiksmų, net ir dabartinės radijo spektro 
politikos programos galiojimo laikotarpiu.
Sąjungos priemonių, kuriomis pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą 676/2002/EB24 buvo siekiama 
suderinti radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

dažnių juostas;

__________________ __________________
23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 2012 
3 21).

23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 2012 
3 21).

Or. en

Pakeitimas 184
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių 
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių 
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
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darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 
nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies 
Azijos – naujausios kartos belaidžio 
plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių 
reikia norint pasiekti tuos politikos tikslus, 
išsivystymo ir skvarbos srityse.
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiui ryšiui 
užtikrinimas, kur daugiau nei pusė 
valstybių narių prašo taikyti leidžiančią 
nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti iki 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
243/201223 dėl radijo spektro politikos 
programoje nustatyto termino įrodo, kad 
būtina kuo skubiau imtis veiksmų, net ir 
dabartinės radijo spektro politikos 
programos galiojimo laikotarpiu. Sąjungos 
priemonių, kuriomis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB24 buvo siekiama suderinti 
radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Kai kurios Sąjungos 
šalys atsilieka nuo kitų pasaulio regionų –
Šiaurės Amerikos, dalies Azijos –
naujausios kartos belaidžio plačiajuosčio 
ryšio technologijų diegimo bei skvarbos 
srityse ir stabdo Sąjungos pažangą 
siekiant šių strateginių tikslų. Tačiau 
Sąjunga atsilieka nuo kitų svarbiausių 
pasaulio regionų – nuo Šiaurės Amerikos, 
Afrikos ir dalies Azijos – naujausios kartos 
belaidžio plačiajuosčio ryšio technologijų, 
kurių reikia norint pasiekti tuos politikos 
tikslus, išsivystymo ir skvarbos srityse.
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
užtikrinimas, kai daugiau nei pusė 
valstybių narių prašo taikyti leidžiančią 
nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti iki 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
243/2012 dėl radijo spektro politikos 
programos23 nustatyto termino, įrodo, kad 
būtina kuo skubiau imtis veiksmų, net ir 
dabartinės radijo spektro politikos 
programos galiojimo laikotarpiu. Sąjungos 
priemonių, kuriomis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB24 buvo siekiama suderinti 
radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

__________________ __________________
23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 2012 
3 21).

23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 2012 
3 21).

24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 

24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
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reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p.1).

reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p.1).

Or. it

Pakeitimas 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių 
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 
nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies 
Azijos – naujausios kartos belaidžio 
plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių 
reikia norint pasiekti tuos politikos tikslus, 
išsivystymo ir skvarbos srityse.
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiui ryšiui 
užtikrinimas, kur daugiau nei pusė 
valstybių narių prašo taikyti leidžiančią 
nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti iki 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
243/2012 dėl radijo spektro politikos23

programoje nustatyto termino įrodo, kad 
būtina kuo skubiau imtis veiksmų, net ir 
dabartinės radijo spektro politikos 
programos galiojimo laikotarpiu. Sąjungos 
priemonių, kuriomis pagal Europos 

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių 
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau, iš dalies dėl 
Sąjungos proceso, kuriuo turimą spektrą 
siekiama pritaikyti prie sparčiojo belaidžio 
plačiajuosčio ryšio prieigos, 
fragmentacijos, Sąjunga atsilieka nuo kitų 
svarbiausių pasaulio regionų – nuo Šiaurės 
Amerikos, Afrikos ir dalies Azijos –
naujausios kartos belaidžio plačiajuosčio 
ryšio technologijų, kurių reikia norint 
pasiekti tuos politikos tikslus, išsivystymo 
ir skvarbos srityse. Nevienodas leidimų 
išdavimo procesas ir prieigos prie 800 
MHz dažnių juostos belaidžiam 
plačiajuosčiui ryšiui užtikrinimas, kur 
daugiau nei pusė valstybių narių prašo 
taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą ar 
nespėja to padaryti iki Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendime 243/2012 dėl radijo 
spektro politikos23 programoje nustatyto 
termino įrodo, kad būtina kuo skubiau 
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Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB24 buvo siekiama suderinti 
radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

imtis veiksmų, net ir dabartinės radijo 
spektro politikos programos galiojimo 
laikotarpiu. Esant tokia padėčiai turi būti 
stiprinamas valstybių narių pasiryžimas ir 
gebėjimas įgyvendinti jau nustatytas 
taisykles, taip pat Komisijos naudojimasis 
jai suteiktais įgaliojimais. Sąjungos 
priemonių, kuriomis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB24 buvo siekiama suderinti 
radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

__________________ __________________
23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 2012 
3 21).

23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 2012 
3 21).

24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p.1).

24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p.1).

Or. en

Pakeitimas 186
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių 
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių 
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
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Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 
nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies 
Azijos – naujausios kartos belaidžio 
plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių 
reikia norint pasiekti tuos politikos tikslus, 
išsivystymo ir skvarbos srityse.
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiui ryšiui
užtikrinimas, kur daugiau nei pusė
valstybių narių prašo taikyti leidžiančią 
nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti iki 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
243/2012 dėl radijo spektro politikos 
programoje nustatyto termino įrodo, kad 
būtina kuo skubiau imtis veiksmų, net ir 
dabartinės radijo spektro politikos 
programos galiojimo laikotarpiu. Sąjungos 
priemonių, kuriomis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB buvo siekiama suderinti 
radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 
nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies 
Azijos – naujausios kartos belaidžio 
plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių 
reikia norint pasiekti tuos politikos tikslus, 
išsivystymo ir skvarbos srityse.
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
užtikrinimas, kur daugiau nei pusei
valstybių narių Komisija leido taikyti 
leidžiančią nukrypti nuostatą ar nespėja to 
padaryti iki Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 243/2012 dėl radijo spektro 
politikos programos nustatyto termino 
įrodo, kad būtina kuo skubiau imtis 
veiksmų, net ir dabartinės radijo spektro 
politikos programos galiojimo laikotarpiu.
Sąjungos priemonių, kuriomis pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB buvo siekiama suderinti 
radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

__________________ __________________
2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 
2012 3 21).

2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 
2012 3 21).

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

Or. es
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Pakeitimas 187
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio 
plačiajuosčio ir palydovinio ryšio 
bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių
išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį 
prisidedama prie Europos skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma 
prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka 
nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų –
nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies 
Azijos – naujausios kartos belaidžio 
plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių
reikia norint pasiekti tuos politikos tikslus, 
išsivystymo ir skvarbos srityse.
Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir 
prieigos prie 800 MHz dažnių juostos 
belaidžiam plačiajuosčiui ryšiui 
užtikrinimas, kur daugiau nei pusė 
valstybių narių prašo taikyti leidžiančią 
nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti iki 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
243/2012 dėl radijo spektro politikos 
programoje23 nustatyto termino įrodo, kad 
būtina kuo skubiau imtis veiksmų, net ir 
dabartinės radijo spektro politikos 
programos galiojimo laikotarpiu. Sąjungos 
priemonių, kuriomis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB24 buvo siekiama suderinti 
radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė 
ir vienas iš gyvybiškai svarbių Sąjungos 
judriojo, belaidžio plačiajuosčio ir 
palydovinio ryšio bendrosios rinkos ir 
transliavimo išteklių. Plėtojant belaidį 
plačiajuostį ryšį prisidedama prie Europos 
skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimo, 
visų pirma prie tikslo užtikrinti, kad iki 
2020 m. visi Sąjungos piliečiai turėtų 
prieigą prie bent 30 Mb/s spartos 
plačiajuosčio ryšio, ir sudarant galimybę 
Sąjungai turėti patį sparčiausią ir 
didžiausio pajėgumo plačiajuostį ryšį.
Tačiau Sąjunga atsilieka nuo kitų 
svarbiausių pasaulio regionų – nuo Šiaurės 
Amerikos, Afrikos ir dalies Azijos –
naujausios kartos belaidžio plačiajuosčio 
ryšio technologijų, kurių reikia norint 
pasiekti tuos politikos tikslus, išsivystymo 
ir skvarbos srityse. Nevienodas leidimų 
išdavimo procesas ir prieigos prie 
800 MHz dažnių juostos belaidžiam 
plačiajuosčiui ryšiui užtikrinimas, kur 
daugiau nei pusė valstybių narių prašo 
taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą ar 
nespėja to padaryti iki Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendime 243/2012 dėl radijo 
spektro politikos programos23 nustatyto 
termino įrodo, kad būtina kuo skubiau 
imtis veiksmų, net ir dabartinės radijo 
spektro politikos programos galiojimo 
laikotarpiu. Sąjungos priemonių, kuriomis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą 676/2002/EB24 buvo siekiama 
suderinti radijo spektro prieinamumo ir jo 
veiksmingo naudojimo belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, 
kad ši problema būtų išspręsta;

__________________ __________________
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23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 
2012 3 21, p. 7).

23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, 
kuriuo nustatoma daugiametė radijo 
spektro politikos programa (OL L 81, 
2012 3 21, p. 7).

24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

Or. de

Pakeitimas 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant užtikrinti lankstesnį ir 
veiksmingesnį radijo dažnių spektro 
išteklių paskirstymą turėtų būti ir toliau 
gerinamos prekybos bevieliam 
plačiajuosčiam ryšiui suderintu spektru ir 
jo nuomos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 189
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos 
bendroji rinka tampa nenuosekli ir 
susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti 
paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti 
kurti bendrąją belaidžio plačiajuosčio

(18) naudojant radijo dažnių spektrą 
atsižvelgiama į įvairiausius valstybių 
narių viešuosius interesus. Dėl to reikia 
atsižvelgti į daugybę nacionalinių ir 
regioninių ypatumų. Todėl valstybėms 
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ryšio rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti 
sukurtos nevienodos prieigos prie tokių 
paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
konkurencijai, neskatinamos investicijos į 
pažangesnius tinklus ir technologijas ir 
novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu 
piliečiams ir įmonėms nesuteikiama 
universalių integruotų aukštos kokybės 
paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio 
operatoriai nepasiekia didesnio 
efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto 
labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 
susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų 
plėtoti visą Sąjungą apimančias pažangias 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas.
Kartu valstybėms narėms turėtų būti 
palikta teisė priimti priemones, kuriomis 
jų radijo dažnių spektras tvarkomas 
viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir 
gynybos tikslais;

narėms turėtų būti palikta teisė priimti 
priemones, kuriomis būtų tvarkomas jų 
radijo dažnių spektras, reikalingas 
ypatingoms kultūrinėms ir 
visuomeninėms užduotims atlikti. Be 
antžeminės transliacijos bei kultūros ir 
kūrybos sektorių, šios užduotys apima 
viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir 
gynybą. Kilus valstybių narių konfliktams 
dėl radijo dažnių spektro naudojimo, 
Komisija atlieka koordinavimo, papildymo 
ir paramos ES valstybėms narėms 
užduotis;

Or. de

Pakeitimas 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos 
bendroji rinka tampa nenuosekli ir 
susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti 
paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti 
kurti bendrąją belaidžio plačiajuosčio 
ryšio rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti 
sukurtos nevienodos prieigos prie tokių 
paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
konkurencijai, neskatinamos investicijos į 
pažangesnius tinklus ir technologijas ir 
novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu 

(18) 2009 m. persvarstytame ES 
telekomunikacijų pakete nustatyti spektro 
valdymo principai. Jame pripažįstama 
valstybių narių kompetencija kultūros ir 
audiovizualinės politikos atžvilgiu ir iš 
esmės paliekama reikiama erdvė veikti.
Todėl Sąjungos lygmens veiksmais dėl 
tam tikrų radijo spektro skirstymo aspektų 
turėtų toliau būti skatinamas dinamiškas 
požiūris į spektro valdymą, pagal kurį 
pripažįstama valstybių narių kompetencija 
šioje srityje ir gerbiama kiekvienos 
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piliečiams ir įmonėms nesuteikiama 
universalių integruotų aukštos kokybės 
paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio 
operatoriai nepasiekia didesnio 
efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto 
labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 
susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų 
plėtoti visą Sąjungą apimančias pažangias 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas.
Kartu valstybėms narėms turėtų būti 
palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų 
radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos 
tikslais;

valstybės narės kultūros, audiovizualinė ir 
žiniasklaidos politika. Reikalingas 
atitinkamas lankstumas nacionaliniams 
poreikiams patenkinti, be to, valstybėms 
narėms turėtų būti palikta teisė priimti 
priemones, kuriomis jų radijo dažnių 
spektras tvarkomas viešosios tvarkos, 
visuomenės saugumo ir gynybos tikslais.
Jei tarp valstybių narių kiltų ginčų dėl 
spektro naudojimo, Komisija galėtų 
koordinuoti tokį ginčą ir padėti jį spręsti;

Or. en

Pakeitimas 191
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos 
bendroji rinka tampa nenuosekli ir 
susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti 
paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti kurti 
bendrąją belaidžio plačiajuosčio ryšio 
rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti 
sukurtos nevienodos prieigos prie tokių 
paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
konkurencijai, neskatinamos investicijos į 
pažangesnius tinklus ir technologijas ir 
novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu 
piliečiams ir įmonėms nesuteikiama 
universalių integruotų aukštos kokybės 
paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio 
operatoriai nepasiekia didesnio 
efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto 
labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos 
bendroji rinka tampa nenuosekli ir 
susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti 
paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti kurti 
bendrąją belaidžio plačiajuosčio ryšio 
rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti 
sukurtos nevienodos prieigos prie tokių 
paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
konkurencijai, neskatinamos investicijos į 
pažangesnius tinklus ir technologijas ir 
novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu 
piliečiams ir įmonėms nesuteikiama 
universalių integruotų aukštos kokybės 
paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio 
operatoriai nepasiekia didesnio 
efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto 
labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 
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susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų plėtoti 
visą Sąjungą apimančias pažangias 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas.
Kartu valstybėms narėms turėtų būti 
palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų 
radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos 
tikslais;

susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų plėtoti 
visą Sąjungą apimančias pažangias 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas.
Nors valstybėms narėms gali būti palikta 
teisė priimti priemones, kuriomis jų radijo 
dažnių spektras tvarkomas viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos 
tikslais, bet koks naujas spektras, kuris 
tapo prieinamas pradėjus taikyti šį 
reglamentą, turėtų būti naudojamas tik 
vidaus rinkos suderinimo tikslu;

Or. en

Pakeitimas 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos 
bendroji rinka tampa nenuosekli ir 
susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti 
paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti kurti 
bendrąją belaidžio plačiajuosčio ryšio 
rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti 
sukurtos nevienodos prieigos prie tokių 
paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
konkurencijai, neskatinamos investicijos į 
pažangesnius tinklus ir technologijas ir
novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu 
piliečiams ir įmonėms nesuteikiama 
universalių integruotų aukštos kokybės 
paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio 
operatoriai nepasiekia didesnio 
efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto 
labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 
susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų plėtoti 
visą Sąjungą apimančias pažangias 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas.

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos 
bendroji rinka tampa nenuosekli ir 
susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti 
paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti kurti 
bendrąją belaidžio plačiajuosčio ryšio 
rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti 
sukurtos nevienodos prieigos prie tokių 
paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
konkurencijai, neskatinamos investicijos į 
pažangesnius tinklus ir technologijas ir 
novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu 
piliečiams ir įmonėms nesuteikiama 
universalių integruotų aukštos kokybės 
paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio 
operatoriai nepasiekia didesnio 
efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto 
labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 
susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų plėtoti 
visą Sąjungą apimančias pažangias 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas.
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Kartu valstybėms narėms turėtų būti 
palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų 
radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos 
tikslais;

Kartu valstybėms narėms turėtų būti 
palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų 
radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos 
tikslais arba siekiant visuotinės svarbos 
tikslų, tokių kaip kultūrų įvairovės ir 
žiniasklaidos pliuralizmo užtikrinimas;

Or. en

Pakeitimas 193
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos 
bendroji rinka tampa nenuosekli ir 
susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti 
paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti kurti 
bendrąją belaidžio plačiajuosčio ryšio 
rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti 
sukurtos nevienodos prieigos prie tokių 
paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
konkurencijai, neskatinamos investicijos į 
pažangesnius tinklus ir technologijas ir 
novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu 
piliečiams ir įmonėms nesuteikiama 
universalių integruotų aukštos kokybės 
paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio 
operatoriai nepasiekia didesnio 
efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto 
labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 
susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų plėtoti 
visą Sąjungą apimančias pažangias 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas.
Kartu valstybėms narėms turėtų būti 
palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų 
radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos 

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos 
bendroji rinka tampa nenuosekli ir 
susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti 
paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti kurti 
bendrąją belaidžio plačiajuosčio ryšio 
rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti 
sukurtos nevienodos prieigos prie tokių 
paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
konkurencijai, neskatinamos investicijos į 
pažangesnius tinklus ir technologijas ir 
novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu 
piliečiams ir įmonėms nesuteikiama 
universalių integruotų aukštos kokybės 
paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio 
operatoriai nepasiekia didesnio 
efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto 
labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 
susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų plėtoti 
visą Sąjungą apimančias pažangias 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas.
Kartu valstybėms narėms turėtų būti 
palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų 
radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo, kalbų ir 
kultūros įvairovės užtikrinimo ir 
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tikslais; skatinimo, žiniasklaidos pliuralizmo ir
gynybos tikslais;

Or. de

Pakeitimas 194
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos 
bendroji rinka tampa nenuosekli ir 
susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti 
paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti kurti 
bendrąją belaidžio plačiajuosčio ryšio 
rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti 
sukurtos nevienodos prieigos prie tokių 
paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
konkurencijai, neskatinamos investicijos į 
pažangesnius tinklus ir technologijas ir 
novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu 
piliečiams ir įmonėms nesuteikiama 
universalių integruotų aukštos kokybės 
paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio 
operatoriai nepasiekia didesnio 
efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto 
labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 
susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų plėtoti 
visą Sąjungą apimančias pažangias 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas. 
Kartu valstybėms narėms turėtų būti 
palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų 
radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos 
tikslais;

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos 
bendroji rinka tampa nenuosekli ir 
susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti 
paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti kurti 
bendrąją belaidžio plačiajuosčio ryšio 
rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti 
sukurtos nevienodos prieigos prie tokių 
paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose 
valstybėse narėse įsteigtų įmonių 
konkurencijai, neskatinamos investicijos į 
pažangesnius tinklus ir technologijas ir 
novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu 
piliečiams ir įmonėms nesuteikiama 
universalių integruotų aukštos kokybės 
paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio 
operatoriai nepasiekia didesnio 
efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto 
labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su 
Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, 
susijusiais su tam tikrais radijo dažnių 
spektro paskyrimo aspektais, reikėtų plėtoti 
visą Sąjungą apimančias pažangias 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas. 
Kartu valstybėms narėms turėtų būti 
palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų 
radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos 
tikslais ir kuriomis jos galėtų siekti 
visuotinės svarbos tikslų, pirmiausia 
audiovizualinės politikos ir žiniasklaidos 
srityje.

Or. fr
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Pakeitimas 195
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) elektroninių ryšių teikėjai, įskaitant 
judriojo ryšio operatorius ar tokių 
operatorių konsorciumus, turėtų galėti 
bendrai organizuoti didelės Sąjungos 
teritorijos dalies veiksmingą ir prieinamą 
aprėptį siekiant ilgalaikės naudos 
galutiniams paslaugų gavėjams, todėl 
keliose valstybėse narėse radijo spektrą 
turėtų naudoti panašiomis sąlygomis, 
taikant panašias procedūras, kainas, trukmę 
suderintose dažnių juostose, taip pat turėti 
papildomus radijo spektro paketus, tokius 
kaip žemesnių ir aukštesnių dažnių derinys, 
kad būtų padengtos tankiai ir ne taip 
tankiai apgyvendintos vietovės.
Iniciatyvomis, kuriomis užtikrinamas 
geresnis koordinavimas ir nuoseklumas, 
taip pat būtų padidintas investicijų į tinklą 
aplinkos nuspėjamumas. Toks 
nuspėjamumas būtų labai naudingas 
formuojant aiškią politiką, kuria siekiama 
ilgalaikio radijo spektro naudojimo teisių 
galiojimo nepažeidžiant tokių teisių 
neapibrėžto pobūdžio kai kuriose 
valstybėse narėse, ir, savo ruožtu, būtų 
susijęs su aiškiomis viso ar dalies radijo 
spektro, kuris naudojamas suteikus tokias 
individualias naudojimo teises, perdavimo, 
nuomojimo ar dalijimosi taisyklėmis;

(19) elektroninių ryšių teikėjai, įskaitant 
judriojo ryšio operatorius ar tokių 
operatorių konsorciumus, turėtų galėti 
bendrai organizuoti didelės Sąjungos 
teritorijos dalies veiksmingą, technologijų 
požiūriu šiuolaikišką, pažangią ir 
prieinamą aprėptį siekiant ilgalaikės 
naudos galutiniams paslaugų gavėjams, 
todėl keliose valstybėse narėse radijo 
spektrą turėtų naudoti panašiomis 
sąlygomis, taikant panašias procedūras, 
kainas, trukmę suderintose dažnių juostose, 
taip pat turėti papildomus radijo spektro 
paketus, tokius kaip žemesnių ir aukštesnių 
dažnių derinys, kad būtų padengtos tankiai 
ir ne taip tankiai apgyvendintos vietovės.
Iniciatyvomis, kuriomis užtikrinamas 
geresnis koordinavimas ir nuoseklumas, 
taip pat būtų padidintas investicijų į tinklą 
aplinkos nuspėjamumas. Toks 
nuspėjamumas būtų labai naudingas 
formuojant aiškią politiką, kuria siekiama 
ilgalaikio radijo spektro naudojimo teisių 
galiojimo nepažeidžiant tokių teisių 
neapibrėžto pobūdžio kai kuriose 
valstybėse narėse, ir, savo ruožtu, būtų 
susijęs su aiškiomis viso ar dalies radijo 
spektro, kuris naudojamas suteikus tokias 
individualias naudojimo teises, perdavimo, 
nuomojimo ar dalijimosi taisyklėmis;

Or. it

Pakeitimas 196
Petra Kammerevert
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio
13 d. priimtoje Radijo spektro politikos 
grupės (RSPG) nuomonėje dėl Europos 
strateginių uždavinių spręsti didėjančią 
radijo spektro paklausą belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip antai artimoje 
ateityje – 700 MHz, 1,5 GHz ir 3,8–
4,2 GHz juostoms;

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą juostose, kurios suderintos 
belaidžiam fiksuotajam, nešiojamųjų 
įrenginių ir judriajam plačiajuosčiam 
ryšiui. Šios juostos apima juostas, kurios 
Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje 
(ITU) nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Direktyvoje 2002/21/EB;

Or. de

Pakeitimas 197
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
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plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 
13 d. priimtoje Radijo spektro politikos 
grupės (RSPG) nuomonėje dėl Europos 
strateginių uždavinių spręsti didėjančią 
radijo spektro paklausą belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip antai artimoje 
ateityje – 700 MHz, 1,5 GHz ir 3,8–
4,2 GHz juostoms;

plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Direktyvoje 2002/21/EB;

Or. de

Pakeitimas 198
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą juostose, kurios suderintos 
belaidžiam fiksuotajam, nešiojamųjų 
įrenginių ir judriajam plačiajuosčiam 
ryšiui. Šios juostos apima juostas, kurios 
Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje 
(ITU) nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
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plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 
13 d. priimtoje Radijo spektro politikos 
grupės (RSPG) nuomonėje dėl Europos 
strateginių uždavinių spręsti didėjančią 
radijo spektro paklausą belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip antai artimoje 
ateityje – 700 MHz, 1,5 GHz ir 3,8–
4,2 GHz juostoms;

Direktyvoje 2002/21/EB;

Or. de

Pakeitimas 199
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 
13 d. priimtoje Radijo spektro politikos 
grupės (RSPG) nuomonėje dėl Europos 
strateginių uždavinių spręsti didėjančią 
radijo spektro paklausą belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip antai artimoje 
ateityje – 700 MHz, 1,5 GHz ir 3,8–

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą juostose, kurios suderintos 
belaidžiam fiksuotajam, nešiojamųjų 
įrenginių ir judriajam plačiajuosčiam 
ryšiui. Šios juostos apima juostas, kurios 
Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje 
(ITU) nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Ši nuostata 
turėtų būti taikoma ir juostoms, kurios 
ateityje bus suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui pagal Direktyvos 
2002/21/EB 8a ir 9 straipsnius.
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4,2 GHz juostoms;

Or. fr

Pakeitimas 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 
13 d. priimtoje Radijo spektro politikos 
grupės (RSPG) nuomonėje dėl Europos 
strateginių uždavinių spręsti didėjančią 
radijo spektro paklausą belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip antai artimoje 
ateityje – 700 MHz, 1,5 GHz ir 3,8–
4,2 GHz juostoms;

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2002/21/EB;

Or. en

Pakeitimas 201
Giles Chichester
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 13 d.
priimtoje Radijo spektro politikos grupės 
(RSPG) nuomonėje dėl Europos strateginių 
uždavinių spręsti didėjančią radijo spektro 
paklausą belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kaip antai artimoje ateityje – 700 MHz, 
1,5 GHz ir 3,8–4,2 GHz juostoms;

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 13 d.
priimtoje Radijo spektro politikos grupės 
(RSPG) nuomonėje dėl Europos strateginių 
uždavinių spręsti didėjančią radijo spektro 
paklausą belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kaip antai artimoje ateityje – 700 MHz, 
1,5 GHz;

Or. en

Pakeitimas 202
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
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juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU)
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 13 d.
priimtoje Radijo spektro politikos grupės 
(RSPG) nuomonėje dėl Europos strateginių 
uždavinių spręsti didėjančią radijo spektro 
paklausą belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kaip antai artimoje ateityje – 700 MHz, 
1,5 GHz ir 3,8–4,2 GHz juostoms;

juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Radijo spektro politikos programos 3 
straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 13 d.
priimtoje Radijo spektro politikos grupės 
(RSPG) nuomonėje dėl Europos strateginių 
uždavinių spręsti didėjančią radijo spektro 
paklausą belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kaip antai artimoje ateityje – 700 MHz, 
1,5 GHz juostoms;

Or. en

Pakeitimas 203
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Radijo spektro politikos programos 3 

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi 
radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių 
nuoseklumą bent juostose, kurios 
suderintos belaidžiam fiksuotajam, 
nešiojamųjų įrenginių ir judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima 
juostas, kurios Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje (ITU) 
nustatytos naudoti pažangiosioms 
tarptautinio judriojo ryšio (IMT) 
sistemoms, taip pat juostas, naudojamas 
radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), 
kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą 
reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje 
gali būti suderintos naudoti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta 
Radijo spektro politikos programos 3 
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straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 13 d. 
priimtoje Radijo spektro politikos grupės 
(RSPG) nuomonėje dėl Europos strateginių 
uždavinių spręsti didėjančią radijo spektro 
paklausą belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kaip antai artimoje ateityje – 700 MHz,
1,5 GHz ir 3,8–4,2 GHz juostoms;

straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 13 d. 
priimtoje Radijo spektro politikos grupės 
(RSPG) nuomonėje dėl Europos strateginių 
uždavinių spręsti didėjančią radijo spektro 
paklausą belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, 
kaip antai artimoje ateityje – 700 MHz ir 
1,5 GHz juostoms;

Or. fr

Pagrindimas

Radijo spektro politikos programoje (RSPP) pateikiamas išsamus veiksmų planas, pagal kurį 
valstybės narės privalo suteikti leidimą naudotis šiomis dažnių juostomis: 900/1800 MHz, 
2,5–2,69 GHz, 3,4–3,8 GHz juostomis, suderintomis iki 2012 m. pabaigos. Kadangi vis dar 
vyksta diskusijos dėl dabartinio naudojimosi juostomis, dažnių juostos išplėtimas viršijant 
3,8 GHz nepakankamai pagrįstas.

Pakeitimas 204
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) nuoseklumas ir aiškus bendras 
valstybių narių požiūris į užtikrinamą 
apsaugos lygį, privatumą ir klientų 
duomenų saugumą padėtų užtikrinti 
aukštus bendruosius galutinių paslaugų 
gavėjų privatumo, apsaugos ir neskelbtinų 
bei privačių duomenų saugumo 
standartus;

Or. it

Pakeitimas 205
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) dėl kitų svarbiausių esminių sąlygų, 
kurias galima susieti su radijo spektro 
naudojimo belaidžiam plačiajuosčiam 
ryšiui teisėmis, pasakytina, kad šiame 
reglamente nustatytus reguliavimo 
principus ir kriterijus plačiau taikyti 
atskirose valstybėse narėse padėtų 
koordinavimo mechanizmas, kurį taikant 
Komisija ir kitų valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų 
galimybę iš anksto pateikti pastabas dėl 
naudojimosi teisių suteikimo tam tikroje 
valstybėje narėje, o Komisija turėtų 
galimybę atsižvelgti į valstybių narių 
nuomones, kad nebūtų įgyvendinami 
siūlymai, kurie, kaip paaiškėja, neatitinka 
Sąjungos teisės aktų;

(24) Sąjungos reguliavimo sistemoje
nustatytus reguliavimo principus ir 
kriterijus plačiau taikyti atskirose 
valstybėse narėse padėtų koordinavimo 
mechanizmas, kurį taikant Komisija ir kitų 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
turėtų galimybę iš anksto pateikti pastabas 
dėl naudojimosi teisių suteikimo tam 
tikroje valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Komisija gali prisidėti prie didesnio skirtingų nacionalinių radijo spektro skyrimo procedūrų 
suderinamumo užtikrinimo reikšdama pastabas dėl nacionalinių kompetentingų institucijų 
siūlomų priemonių projektų. Suteikti Komisijai veto teisę šiuo klausimu būtų pernelyg 
radikalu, nes valstybių narių galios būtų perduotos Komisijai, o toks žingsnis būtų 
nepagrįstas, neproporcingas ir pažeistų subsidiarumo principą.

Pakeitimas 206
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) dėl kitų svarbiausių esminių sąlygų, 
kurias galima susieti su radijo spektro 
naudojimo belaidžiam plačiajuosčiam 
ryšiui teisėmis, pasakytina, kad šiame 
reglamente nustatytus reguliavimo 
principus ir kriterijus plačiau taikyti 
atskirose valstybėse narėse padėtų 

(24) dėl kitų svarbiausių esminių sąlygų, 
kurias galima susieti su radijo spektro 
naudojimo belaidžiam plačiajuosčiam 
ryšiui teisėmis, pasakytina, kad šiame 
reglamente nustatytus reguliavimo 
principus ir kriterijus plačiau taikyti 
atskirose valstybėse narėse padėtų 
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koordinavimo mechanizmas, kurį taikant 
Komisija ir kitų valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų 
galimybę iš anksto pateikti pastabas dėl 
naudojimosi teisių suteikimo tam tikroje 
valstybėje narėje, o Komisija turėtų 
galimybę atsižvelgti į valstybių narių 
nuomones, kad nebūtų įgyvendinami 
siūlymai, kurie, kaip paaiškėja, neatitinka 
Sąjungos teisės aktų;

koordinavimo mechanizmas, kurį taikant 
Komisija ir kitų valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų 
galimybę iš anksto pateikti pastabas dėl 
naudojimosi teisių suteikimo tam tikroje 
valstybėje narėje;

Or. de

Pakeitimas 207
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) dėl kitų svarbiausių esminių sąlygų, 
kurias galima susieti su radijo spektro 
naudojimo belaidžiam plačiajuosčiam 
ryšiui teisėmis, pasakytina, kad šiame 
reglamente nustatytus reguliavimo 
principus ir kriterijus plačiau taikyti 
atskirose valstybėse narėse padėtų 
koordinavimo mechanizmas, kurį taikant 
Komisija ir kitų valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų 
galimybę iš anksto pateikti pastabas dėl 
naudojimosi teisių suteikimo tam tikroje 
valstybėje narėje, o Komisija turėtų 
galimybę atsižvelgti į valstybių narių 
nuomones, kad nebūtų įgyvendinami 
siūlymai, kurie, kaip paaiškėja, neatitinka 
Sąjungos teisės aktų;

(24) Europos bendrosios elektroninių 
ryšių rinkos kriterijus ir reguliavimo 
principus plačiau taikyti atskirose 
valstybėse narėse padėtų koordinavimo 
mechanizmas, kurį taikant Komisija ir kitų 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
turėtų galimybę iš anksto pateikti pastabas 
dėl naudojimosi teisių suteikimo tam 
tikroje valstybėje narėje, o Komisija turėtų 
galimybę atsižvelgti į valstybių narių 
nuomones, kad nebūtų įgyvendinami 
siūlymai, kurie, kaip paaiškėja, neatitinka 
Sąjungos teisės aktų;

Or. it

Pakeitimas 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) tam pačiam operatoriui suteiktų 
pastovių radijo spektro naudojimo 
keletoje teritorijų teisių ekonominė vertė 
dėl masto ekonomijos privalumų, 
integruotų tinklų galimybių, taip dėl to, 
kad būtų išvengta tarpvalstybinių trukdžių 
problemos, būtų didesnė, nei 
fragmentiško atskirų licencijų derinio.
Valstybėms narėms drauge atliekant 
leidimų naudotis spektru daugelyje 
teritorijų išdavimo procedūras mobiliojo 
ryšio tinklo operatoriams būtų suteikta 
galimybė gauti naudojimosi spektru 
keliose valstybėse narėse teises, kurios 
derėtų arba sutaptų, pvz., jų galiojimo 
trukmės, priskirtų spektro blokų ir 
susijusių licencijų sąlygų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 209
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
24 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24b) EERRI prižiūrimi visos Europos 
licencijų aukcionai gali paskatinti vienos 
bendros ES telekomunikacijų rinkos be 
tarptinklinio ryšio plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 210
Edit Herczog
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) atsižvelgiant į tai, kad radijo spektro 
poreikis belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
sparčiai auga, reikėtų skatinti alternatyvios 
prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
sprendimus, kuriuos taikant spektras 
naudojamas efektyviai. Tokie sprendimai 
apima mažos galios trumpo veikimo 
nuotolio belaidės prieigos sistemas, kaip 
antai vadinamuosius radijo ryšio vietinio 
tinklo (RLAN, vadinamojo „WiFi“) 
viešosios interneto prieigos taškus (angl. 
hotspots), taip pat nedidelių mažos galios 
korinio ryšio prieigos taškų (vadinamųjų 
femto-, piko- ar metroląstelių) tinklus;

(25) atsižvelgiant į tai, kad radijo spektro 
poreikis belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui
sparčiai auga, reikėtų remti alternatyvios 
prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
sprendimus, kuriuos taikant spektras 
naudojamas efektyviai, o ne užkirsti jiems 
kelią. Šiuo metu tokie sprendimai apima 
mažos galios trumpo veikimo nuotolio 
belaidės prieigos sistemas, kaip antai 
vadinamuosius radijo ryšio vietinio tinklo 
(RLAN, vadinamojo „WiFi“) viešosios 
interneto prieigos taškus (angl. hotspots), 
taip pat nedidelių mažos galios korinio 
ryšio prieigos taškų (vadinamųjų femto-, 
piko- ar metroląstelių) tinklus. Turėtų būti 
skatinama lanksti spektro prieiga, taip pat 
ir be licencijos, ir kitos pažangios 
technologijos bei naudojimosi spektru 
būdai ir tam sudarytos sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Nenutrūkstamos bevielės prieigos prie interneto paklausos sąlygomis naujos technologijos 
suteikia galimybę dinamiškai, žymiai veiksmingiau naudotis spektru, ypač nelicencijuojamu.
Labai svarbu, kad neišnaudojant skirtingų dažnių spektro, bent jau tam tikru dienos metu, 
būtų skatinamos pažangios technologijos, o ES reglamentas, taip pat nacionalinės 
reguliavimo institucijos sudarytų tam sąlygas.

Pakeitimas 211
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) atsižvelgiant į tai, kad radijo spektro 
poreikis belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
sparčiai auga, reikėtų skatinti alternatyvios 

(25) atsižvelgiant į tai, kad radijo spektro 
poreikis belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
sparčiai auga, reikėtų aktyviai skatinti 
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prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
sprendimus, kuriuos taikant spektras 
naudojamas efektyviai. Tokie sprendimai 
apima mažos galios trumpo veikimo 
nuotolio belaidės prieigos sistemas, kaip 
antai vadinamuosius radijo ryšio vietinio 
tinklo (RLAN, vadinamojo „WiFi“) 
viešosios interneto prieigos taškus (angl. 
hotspots), taip pat nedidelių mažos galios 
korinio ryšio prieigos taškų (vadinamųjų 
femto-, piko- ar metroląstelių) tinklus;

alternatyvios prieigos prie plačiajuosčio 
ryšio sprendimus, kuriuos taikant spektras 
naudojamas efektyviai. Tokie sprendimai 
apima mažos galios trumpo veikimo 
nuotolio belaidės prieigos sistemas, kaip 
antai vadinamuosius radijo ryšio vietinio 
tinklo (RLAN, vadinamojo „WiFi“) 
viešosios interneto prieigos taškus (angl. 
hotspots), taip pat nedidelių mažos galios 
korinio ryšio prieigos taškų (vadinamųjų 
femto-, piko- ar metroląstelių) tinklus. Be 
to, turėtų būti skatinama lanksti spektro 
prieiga ir kitos pažangios technologijos 
bei naudojimosi spektru būdai;

Or. en

Pakeitimas 212
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) atsižvelgiant į tai, kad radijo spektro 
poreikis belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
sparčiai auga, reikėtų skatinti alternatyvios 
prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
sprendimus, kuriuos taikant spektras 
naudojamas efektyviai. Tokie sprendimai 
apima mažos galios trumpo veikimo 
nuotolio belaidės prieigos sistemas, kaip 
antai vadinamuosius radijo ryšio vietinio 
tinklo (RLAN, vadinamojo „WiFi“) 
viešosios interneto prieigos taškus (angl. 
hotspots), taip pat nedidelių mažos galios 
korinio ryšio prieigos taškų (vadinamųjų 
femto-, piko- ar metroląstelių) tinklus;

(25) atsižvelgiant į tai, kad radijo spektro 
poreikis belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui
sparčiai auga, reikėtų skatinti alternatyvios 
prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
sprendimus, kuriuos taikant spektras 
naudojamas efektyviai. Tokie sprendimai 
apima mažos galios trumpo veikimo 
nuotolio belaidės prieigos sistemas, kaip 
antai vadinamuosius radijo ryšio vietinio 
tinklo (RLAN) viešosios interneto prieigos 
taškus (angl. hotspots), taip pat nedidelių 
mažos galios korinio ryšio prieigos taškų 
(vadinamųjų femto-, piko- ar metroląstelių) 
tinklus;

Or. en

Pakeitimas 213
Patrizia Toia
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) atsižvelgiant į tai, kad radijo spektro 
poreikis belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
sparčiai auga, reikėtų skatinti alternatyvios 
prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
sprendimus, kuriuos taikant spektras 
naudojamas efektyviai. Tokie sprendimai 
apima mažos galios trumpo veikimo 
nuotolio belaidės prieigos sistemas, kaip 
antai vadinamuosius radijo ryšio vietinio 
tinklo (RLAN, vadinamojo „WiFi“) 
viešosios interneto prieigos taškus (angl. 
hotspots), taip pat nedidelių mažos galios 
korinio ryšio prieigos taškų (vadinamųjų 
femto-, piko- ar metroląstelių) tinklus;

(25) atsižvelgiant į tai, kad radijo spektro 
poreikis belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
sparčiai auga, reikėtų skatinti alternatyvios 
prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
sprendimus, kuriuos taikant spektras 
naudojamas efektyviai. Tokie sprendimai 
apima mažos galios trumpo veikimo 
nuotolio belaidės prieigos sistemas, kaip 
antai vadinamuosius radijo ryšio vietinio 
tinklo (RLAN, vadinamojo „WiFi“) 
viešosios interneto prieigos taškus (angl. 
hotspots), taip pat nedidelių mažos galios 
korinio ryšio prieigos taškų (vadinamųjų 
femto-, piko- ar metroląstelių) tinklus 
(sąrašas nėra baigtinis);

Or. it

Pakeitimas 214
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) daugumą RLAN prieigos taškų kol 
kas naudoja privatūs naudotojai, kad savo 
fiksuotojo plačiajuosčio ryšio jungtimi 
galėtų naudotis vietiniu belaidžiu ryšiu. Jei 
galutiniai paslaugų gavėjai, naudodamiesi 
savo interneto paslaugų abonementu, 
nusprendžia dalytis prieiga prie savo 
RLAN su kitais, tokių prieigos taškų gausa, 
visų pirma tankiai apgyvendintose 
vietovėse, dėl pakartotinio spektro 
naudojimo turėtų padėti maksimaliai 
išnaudoti duomenų perdavimo belaidžiu 
ryšiu pajėgumą ir sukurti ekonomiškai 
efektyvią kitiems galutiniams paslaugų 

(27) daugumą RLAN prieigos taškų kol 
kas naudoja privatūs naudotojai, kad savo 
fiksuotojo plačiajuosčio ryšio jungtimi 
galėtų naudotis vietiniu belaidžiu ryšiu. Jei 
galutiniai paslaugų gavėjai, naudodamiesi 
savo interneto paslaugų abonementu, 
nusprendžia dalytis prieiga prie savo 
RLAN su kitais, tokių prieigos taškų gausa, 
visų pirma tankiai apgyvendintose 
vietovėse, dėl pakartotinio spektro 
naudojimo turėtų padėti maksimaliai 
išnaudoti duomenų perdavimo belaidžiu 
ryšiu pajėgumą ir sukurti ekonomiškai 
efektyvią kitiems galutiniams paslaugų 
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gavėjams prieinamą papildomąją belaidžio 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą. Todėl 
reikėtų užtikrinti, kad galutiniams paslaugų 
gavėjams nebūtų nustatoma nereikalingų
apribojimų dalytis prieiga prie savo RLAN 
prieigos taško su kitais galutiniais paslaugų 
gavėjais arba prisijungti prie tokių prieigos 
taškų, o jei tokių apribojimų yra, jie turėtų 
būti panaikinti;

gavėjams prieinamą papildomąją belaidžio 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą. Todėl 
reikėtų užtikrinti, kad galutiniams paslaugų 
gavėjams nebūtų nustatoma apribojimų 
dalytis prieiga prie savo RLAN prieigos 
taško su kitais galutiniais paslaugų gavėjais 
arba prisijungti prie tokių prieigos taškų, o 
jei tokių apribojimų yra, jie turėtų būti 
panaikinti;

Or. it

Pakeitimas 215
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
dėl nacionalinio radijo spektro valdymo 
nebūtų trukdoma kitoms valstybėms 
narėms naudotis radijo spektru, kuriuo 
naudotis jos turi teisę, ar laikytis 
įsipareigojimų, susijusių su juostomis, 
kurių naudojimas suderintas Sąjungos 
lygmeniu. Remiantis esama RSPG veikla, 
reikia koordinavimo mechanizmo siekiant 
užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė 
galėtų tinkamai naudotis radijo spektru ir 
kad koordinavimo priemonės būtų 
nuoseklios ir būtų užtikrinamas jų 
įgyvendinimas;

(30) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
Sąjungos lygmeniu suderintų radijo 
spektro juostų atveju dėl koordinavimo 
problemų nebūtų nepagrįstai nesilaikoma 
suderinto tvarkaraščio ir radijo spektro 
priskyrimo įgyvendinimo terminų; ypač
dėl nacionalinio radijo spektro valdymo 
neturėtų būti trukdoma kitoms valstybėms 
narėms naudotis radijo spektru, kuriuo 
naudotis jos turi teisę, ar laikytis 
įsipareigojimų, susijusių su tokiomis
juostomis. Remiantis esama RSPG veikla, 
reikia koordinavimo mechanizmo siekiant 
užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė 
galėtų tinkamai naudotis radijo spektru ir 
kad koordinavimo priemonės būtų 
nuoseklios ir būtų užtikrinamas jų 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 216
Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
dėl nacionalinio radijo spektro valdymo 
nebūtų trukdoma kitoms valstybėms 
narėms naudotis radijo spektru, kuriuo 
naudotis jos turi teisę, ar laikytis 
įsipareigojimų, susijusių su juostomis, 
kurių naudojimas suderintas Sąjungos 
lygmeniu. Remiantis esama RSPG veikla, 
reikia koordinavimo mechanizmo siekiant 
užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė 
galėtų tinkamai naudotis radijo spektru ir 
kad koordinavimo priemonės būtų 
nuoseklios ir būtų užtikrinamas jų 
įgyvendinimas;

(30) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
Sąjungos lygmeniu suderintų radijo 
spektro juostų atveju dėl koordinavimo 
problemų nebūtų nepagrįstai nesilaikoma 
suderinto tvarkaraščio ir radijo spektro 
priskyrimo įgyvendinimo terminų; ypač
dėl nacionalinio radijo spektro valdymo 
neturėtų būti trukdoma kitoms valstybėms
narėms naudotis radijo spektru, kuriuo 
naudotis jos turi teisę, ar laikytis 
įsipareigojimų, susijusių su tokiomis
juostomis. Remiantis esama RSPG veikla, 
reikia koordinavimo mechanizmo siekiant 
užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė 
galėtų tinkamai naudotis radijo spektru ir 
kad koordinavimo priemonės būtų 
nuoseklios ir būtų užtikrinamas jų 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
dėl nacionalinio radijo spektro valdymo 
nebūtų trukdoma kitoms valstybėms 
narėms naudotis radijo spektru, kuriuo 
naudotis jos turi teisę, ar laikytis 
įsipareigojimų, susijusių su juostomis, 
kurių naudojimas suderintas Sąjungos 
lygmeniu. Remiantis esama RSPG veikla, 
reikia koordinavimo mechanizmo siekiant 
užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė 

(30) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
Sąjungos lygmeniu suderintų radijo 
spektro juostų atveju dėl koordinavimo 
problemų nebūtų nepagrįstai nesilaikoma 
suderinto tvarkaraščio ir radijo spektro 
priskyrimo įgyvendinimo terminų; ypač
dėl nacionalinio radijo spektro valdymo 
neturėtų būti trukdoma kitoms valstybėms 
narėms naudotis radijo spektru, kuriuo 
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galėtų tinkamai naudotis radijo spektru ir 
kad koordinavimo priemonės būtų 
nuoseklios ir būtų užtikrinamas jų 
įgyvendinimas;

naudotis jos turi teisę, ar laikytis 
įsipareigojimų, susijusių su tokiomis
juostomis. Remiantis esama RSPG veikla, 
reikia koordinavimo mechanizmo siekiant 
užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė 
galėtų tinkamai naudotis radijo spektru ir 
kad koordinavimo priemonės būtų 
nuoseklios ir būtų užtikrinamas jų 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 218
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) iš patirties įgyvendinant Sąjungos 
reguliavimo sistemą matyti, kad taikant 
dabar galiojančias nuostatas, kuriomis 
reikalaujama nuosekliai taikyti 
reguliavimo priemones ir kartu siekti 
tikslo skatinti vidaus rinkos plėtrą, nebuvo 
sukurtos pakankamos paskatos 
projektuoti prieigos produktus, visų pirma 
susijusius su fiksuotojo ryšio tinklais, 
remiantis suderintais standartais ir 
procesais. Vykdant veiklą įvairiose 
valstybėse narėse operatoriams sunku 
tinkamame tinkle rasti tinkamos kokybės 
ir tinkamo paslaugos sąveikumo lygio 
prieigos produktų, o kai tokių produktų 
yra, jų techninės savybės skiriasi. Dėl to 
didėja sąnaudos ir tai kliudo teikti 
tarpvalstybines paslaugas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 219
Christian Ehler



PE524.835v01-00 56/211 AM\1012835LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) iš patirties įgyvendinant Sąjungos 
reguliavimo sistemą matyti, kad taikant 
dabar galiojančias nuostatas, kuriomis 
reikalaujama nuosekliai taikyti reguliavimo 
priemones ir kartu siekti tikslo skatinti 
vidaus rinkos plėtrą, nebuvo sukurtos 
pakankamos paskatos projektuoti prieigos 
produktus, visų pirma susijusius su 
fiksuotojo ryšio tinklais, remiantis 
suderintais standartais ir procesais.
Vykdant veiklą įvairiose valstybėse narėse 
operatoriams sunku tinkamame tinkle rasti 
tinkamos kokybės ir tinkamo paslaugos 
sąveikumo lygio prieigos produktų, o kai 
tokių produktų yra, jų techninės savybės 
skiriasi. Dėl to didėja sąnaudos ir tai kliudo 
teikti tarpvalstybines paslaugas;

(31) iš patirties įgyvendinant Sąjungos 
reguliavimo sistemą matyti, kad taikant 
dabar galiojančias nuostatas, kuriomis 
reikalaujama nuosekliai taikyti reguliavimo 
priemones ir kartu siekti tikslo skatinti 
vidaus rinkos plėtrą, nebuvo sukurtos 
pakankamos paskatos projektuoti prieigos 
produktus, visų pirma susijusius su 
fiksuotojo ryšio tinklais, remiantis 
suderintais standartais ir procesais.
Vykdant veiklą įvairiose valstybėse narėse 
operatoriams sunku tinkamame tinkle rasti 
tinkamos kokybės ir tinkamo paslaugos 
sąveikumo lygio prieigos produktų, o kai 
tokių produktų yra, jų techninės savybės 
skiriasi. Dėl to didėja sąnaudos ir tai kliudo 
teikti tarpvalstybines paslaugas.
Todėl be šiame reglamente apibrėžtų 
nuostatų reikalingas bendras Europos 
požiūris į mokslinius tyrimus, kuriuo 
remiantis būtų apibrėžti išsamūs ir 
įrodymais pagrįsti iššūkių ir politinių 
sprendimų pasaulio, Europos ir 
nacionaliniu lygmeniu vertinimai. Turėtų 
būti toliau skatinamas Europos ir 
tarptautinių mokslinių tyrimų ir 
standartizavimo įstaigų 
bendradarbiavimas;

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Transatlantinio dialogo neoficialiu dokumentu „Kibernetinis saugumas ir 
interneto problemos. Transatlantinių priemonių sistemos kūrimas“.

Pakeitimas 220
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) iš patirties įgyvendinant Sąjungos 
reguliavimo sistemą matyti, kad taikant 
dabar galiojančias nuostatas, kuriomis 
reikalaujama nuosekliai taikyti reguliavimo 
priemones ir kartu siekti tikslo skatinti 
vidaus rinkos plėtrą, nebuvo sukurtos 
pakankamos paskatos projektuoti prieigos 
produktus, visų pirma susijusius su 
fiksuotojo ryšio tinklais, remiantis 
suderintais standartais ir procesais.
Vykdant veiklą įvairiose valstybėse narėse 
operatoriams sunku tinkamame tinkle rasti 
tinkamos kokybės ir tinkamo paslaugos 
sąveikumo lygio prieigos produktų, o kai 
tokių produktų yra, jų techninės savybės 
skiriasi. Dėl to didėja sąnaudos ir tai kliudo 
teikti tarpvalstybines paslaugas;

(31) iš patirties įgyvendinant Sąjungos 
reguliavimo sistemą matyti, kad taikant 
dabar galiojančias nuostatas, kuriomis 
reikalaujama nuosekliai taikyti reguliavimo 
priemones ir kartu siekti tikslo skatinti 
vidaus rinkos plėtrą, nebuvo sukurtos 
pakankamos paskatos projektuoti prieigos 
produktus, visų pirma susijusius su 
fiksuotojo ryšio tinklais, remiantis 
suderintais standartais ir procesais. Bendrų 
standartų ir suderintų priemonių stoka 
labai kenkia Sąjungos 
konkurencingumui. Vykdant veiklą 
įvairiose valstybėse narėse operatoriams 
sunku tinkamame tinkle rasti tinkamos 
kokybės ir tinkamo paslaugos sąveikumo 
lygio prieigos produktų, o kai tokių 
produktų yra, jų techninės savybės skiriasi.
Dėl to didėja sąnaudos ir tai kliudo teikti 
tarpvalstybines paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 221
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) bendrosios elektroninių ryšių rinkos 
integraciją būtų galima paspartinti 
nustačius sistemą, pagal kurią, remiantis 
svarbiausiais parametrais ir minimaliomis 
charakteristikomis, būtų apibrėžti tam 
tikri svarbiausi Europos virtualūs 
produktai, kurie yra itin svarbūs 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, 
kad šie galėtų teikti tarpvalstybines 
paslaugas, ir priimta visos Europos 
strategija atsižvelgiant į tai, kad vis labiau 
informacija visuotinai perduodama 

Išbraukta.
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internetu;

Or. en

Pakeitimas 222
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) turėtų būti sprendžiami su įvairiais 
virtualiais produktais susijusių veiklos 
poreikių klausimai. Jei didelę įtaką 
rinkoje turintis operatorius pagal 
Pagrindų direktyvą ir Prieigos direktyvą 
buvo įpareigotas teikti prieigą 
reguliuojamomis sąlygomis konkrečiuose 
savo tinklo prieigos taškuose, turėtų būti 
teikiami Europos virtualūs plačiajuosčio 
ryšio prieigos produktai. Pirma, kai 
būtina ir proporcinga remiantis rinkos 
tyrimu, galimybę veiksmingai patekti į 
kitos valstybės rinką turėtų palengvinti 
suderinti produktai, kurie tarpvalstybinių 
paslaugų teikėjams suteiktų pradinę 
galimybę nedelsiant teikti nuspėjamos ir 
pakankamos kokybės paslaugas savo 
galutiniams vartotojams, įskaitant 
paslaugas verslo klientams, turintiems 
veiklos padalinius įvairiose valstybėse 
narėse. Šie suderinti produktai turėtų būti 
teikiami pakankamą laikotarpį, kad 
norintys gauti prieigą subjektai ir teikėjai 
galėtų planuoti vidutinio ir ilgojo 
laikotarpio investicijas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 223
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) antra, modernūs virtualūs prieigos 
produktai, į kuriuos norintys gauti prieigą 
subjektai turi daugiau investuoti ir kurie 
užtikrina didesnes valdymo ir 
diferencijavimo galimybes, visų pirma 
teikiant prieigą labiau vietiniu lygmeniu, 
yra labai svarbūs siekiant visoje vidaus 
rinkoje sudaryti tvarios konkurencijos 
sąlygas. Todėl šie svarbiausi naujos 
kartos prieigos (NKP) tinklų didmeninės 
prieigos produktai taip pat turėtų būti 
suderinti siekiant palengvinti 
tarpvalstybines investicijas. Tokių 
virtualių plačiajuosčio ryšio prieigos 
produktų funkcijos turėtų būti lygiavertės 
fizinio atsiejimo funkcijoms, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
vertindamos proporcingumą pagal 
Direktyvą 2002/19/EB, galėtų svarstyti 
įvairesnes galimas didmeninės rinkos 
taisomąsias priemones;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 224
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) siekiant užtikrinti nenutrūkstamų 
paslaugų teikimą tarpvalstybinėms ir 
daugianacionalinėms bendrovėms visoje 
Europos Sąjungoje, reikia suderinti 
aukštos kokybės didmeniniams 
produktams, naudojamiems teikiant 
verslo paslaugas, taikomas sąlygas. Toks 
suderinimas galėtų atlikti svarbų 
vaidmenį didinant ES verslo 
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konkurencingumą, nes sumažėtų ryšių 
išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kai laipsniškai pereinama prie vien 
IP tinklų, programų, kurios grindžiamos 
prieiga prie kitų tinklų, kūrimą stabdo tai, 
kad nėra įvairioms paslaugų rūšims skirtų 
IP grindžiamų užtikrintos paslaugos 
kokybės prisijungimo produktų, kurie 
užtikrintų galimybę palaikyti ryšį tarp 
įvairių tinklo sričių ir tarptinklinį ryšį 
valstybėje narėje ir tarpvalstybiniu mastu, 
o tai stabdo technologines inovacijas. Be 
to, dėl tokios padėties negalima plačiau 
pasinaudoti pranašumais, susijusiais su 
IP grindžiamų tinklų valdymu ir 
užtikrinto kokybės lygio prisijungimo 
produktų teikimu, visų pirma geresniu 
saugumu, patikimumu ir lankstumu, 
ekonominiu efektyvumu ir spartesniu 
pateikimu, nors tai būtų naudinga tinklo 
operatoriams, paslaugų teikėjams ir 
galutiniams paslaugų gavėjams. Todėl 
reikia suderintos šių produktų 
projektavimo ir prieinamumo pagrįstomis 
sąlygomis, įskaitant, kai reikalaujama, 
kryžminio tiekimo galimybę susijusioms 
elektroninių ryšių įmonėms, metodikos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 226
Petra Kammerevert
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kai laipsniškai pereinama prie vien 
IP tinklų, programų, kurios grindžiamos 
prieiga prie kitų tinklų, kūrimą stabdo tai, 
kad nėra įvairioms paslaugų rūšims skirtų 
IP grindžiamų užtikrintos paslaugos 
kokybės prisijungimo produktų, kurie 
užtikrintų galimybę palaikyti ryšį tarp 
įvairių tinklo sričių ir tarptinklinį ryšį 
valstybėje narėje ir tarpvalstybiniu mastu, 
o tai stabdo technologines inovacijas. Be 
to, dėl tokios padėties negalima plačiau 
pasinaudoti pranašumais, susijusiais su 
IP grindžiamų tinklų valdymu ir 
užtikrinto kokybės lygio prisijungimo 
produktų teikimu, visų pirma geresniu 
saugumu, patikimumu ir lankstumu, 
ekonominiu efektyvumu ir spartesniu 
pateikimu, nors tai būtų naudinga tinklo 
operatoriams, paslaugų teikėjams ir 
galutiniams paslaugų gavėjams. Todėl 
reikia suderintos šių produktų 
projektavimo ir prieinamumo pagrįstomis 
sąlygomis, įskaitant, kai reikalaujama, 
kryžminio tiekimo galimybę susijusioms 
elektroninių ryšių įmonėms, metodikos;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kai laipsniškai pereinama prie vien IP 
tinklų, programų, kurios grindžiamos 
prieiga prie kitų tinklų, kūrimą stabdo tai, 
kad nėra įvairioms paslaugų rūšims skirtų 
IP grindžiamų užtikrintos paslaugos 

(36) kai laipsniškai pereinama prie vien IP 
tinklų, paslaugų, kurios turi būti 
apibrėžtos kokybės, kad deramai veiktų, 
kūrimą stabdo tai, kad nėra įvairioms 
paslaugų rūšims skirtų IP grindžiamų 



PE524.835v01-00 62/211 AM\1012835LT.doc

LT

kokybės prisijungimo produktų, kurie 
užtikrintų galimybę palaikyti ryšį tarp 
įvairių tinklo sričių ir tarptinklinį ryšį 
valstybėje narėje ir tarpvalstybiniu mastu, 
o tai stabdo technologines inovacijas. Be 
to, dėl tokios padėties negalima plačiau 
pasinaudoti pranašumais, susijusiais su 
IP grindžiamų tinklų valdymu ir 
užtikrinto kokybės lygio prisijungimo 
produktų teikimu, visų pirma geresniu 
saugumu, patikimumu ir lankstumu, 
ekonominiu efektyvumu ir spartesniu 
pateikimu, nors tai būtų naudinga tinklo 
operatoriams, paslaugų teikėjams ir 
galutiniams paslaugų gavėjams. Todėl 
reikia suderintos šių produktų 
projektavimo ir prieinamumo pagrįstomis 
sąlygomis, įskaitant, kai reikalaujama, 
kryžminio tiekimo galimybę susijusioms 
elektroninių ryšių įmonėms, metodikos;

apibrėžtos paslaugos kokybės prisijungimo 
produktų uždaruose ryšių tinkluose, 
naudojant interneto protokolą, 
grindžiamą griežta priėmimo kontrole.
Todėl būtinas darnus požiūris į tokių 
paslaugų kūrimą ir prieinamumą, 
įskaitant užtikrinimo priemones, kad dėl 
geresnės kokybės nenukentėtų interneto 
prieigos paslaugų veikimas, 
prieinamumas ar kokybė arba nebūtų 
daromas neigiamas poveikis 
konkurencijai, inovacijoms ir tinklo 
neutralumui;

Or. en

Pakeitimas 228
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) elektroninių ryšių turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų kokybės 
ir prieinamumo apribojimai gali būti 
susiję ir su konkrečiais teikėjų nustatytais 
galiniais įrenginiais. Tokia verslo 
praktika yra nesuderinama su veikiančios 
vidaus rinkos tikslu ir galutinių paslaugų 
gavėjų teisėmis;

Or. de

Pakeitimas 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) į Europos virtualius plačiajuosčio 
ryšio prieigos produktus, nustatytus pagal 
šį reglamentą, turėtų atsižvelgti 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
vertindamos, kokios prieigos taisomosios 
priemonės yra tinkamiausios operatorių, 
kurie, kaip nustatyta, turi didelę įtaką 
rinkoje, tinklams, kartu siekiant išvengti
pernelyg didelio reguliavimo nereikalingai 
dauginant didmeninės prieigos produktus, 
nustatomus remiantis rinkos tyrimu ar 
kitomis sąlygomis. Visų pirma, vien todėl, 
kad nustatomi Europos virtualios prieigos 
produktai, neturėtų padidėti tam tikram 
operatoriui nustatomų reguliuojamų 
prieigos produktų skaičius. Be to, priėmus 
šį reglamentą nacionalinės reguliavimo 
institucijos turės įvertinti, ar vietoje 
taikomų didmeninės prieigos taisomųjų 
priemonių turėtų būti nustatytas Europos 
virtualios plačiajuosčio ryšio prieigos 
produktas, ir įvertinti, ar tinkama nustatyti 
Europos virtualios plačiajuosčio ryšio 
prieigos produktą atsižvelgiant į būsimus 
rinkos tyrimus, kai jos nustato, kad yra 
didelė įtaka rinkoje, tačiau tai neturėtų 
daryti poveikio jų pareigai nustatyti 
tinkamiausią ir proporcingą taisomąją 
priemonę atsižvelgiant į nustatytą 
konkurencijos problemą pagal Direktyvos 
2002/21/EB 16 straipsnį;

(37) į Europos virtualius plačiajuosčio 
ryšio prieigos produktus, nustatytus pagal 
šį reglamentą, turėtų atsižvelgti 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
vertindamos, kokios prieigos taisomosios 
priemonės yra tinkamiausios operatorių, 
kurie, kaip nustatyta, turi didelę įtaką 
rinkoje, tinklams. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų reguliariai 
persvarstyti galimybę taikyti kaip išimtinę 
priemonę funkcinį atskyrimą ir 
kontroliuoti, kaip užtikrinamas visiškas 
prieigos lygiavertiškumas. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų vengti
pernelyg didelio reguliavimo nereikalingai 
dauginant didmeninės prieigos produktus, 
nustatomus remiantis rinkos tyrimu ar 
kitomis sąlygomis. Visų pirma, vien todėl, 
kad nustatomi Europos virtualios prieigos 
produktai, neturėtų padidėti tam tikram 
operatoriui nustatomų reguliuojamų 
prieigos produktų skaičius. Be to, priėmus 
šį reglamentą nacionalinės reguliavimo 
institucijos turės įvertinti, ar vietoje 
taikomų didmeninės prieigos taisomųjų 
priemonių turėtų būti nustatytas Europos 
virtualios plačiajuosčio ryšio prieigos 
produktas, ir įvertinti, ar tinkama nustatyti 
Europos virtualios plačiajuosčio ryšio 
prieigos produktą atsižvelgiant į būsimus 
rinkos tyrimus, kai jos nustato, kad yra 
didelė įtaka rinkoje, tačiau tai neturėtų 
daryti poveikio jų pareigai nustatyti 
tinkamiausią ir proporcingą taisomąją 
priemonę atsižvelgiant į nustatytą 
konkurencijos problemą pagal Direktyvos 
2002/21/EB 16 straipsnį;

Or. en
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Pagrindimas

EERRI „Rekomendacijose dėl funkcinio atskyrimo pagal Prieigos direktyvos 13a ir 13b 
straipsnius ir nacionalinių procedūrų“ nacionalinėms reguliavimo institucijoms pateikiamos 
naudingos gairės, susijusios su teisiniais ir praktiniais aspektais, kurie turi būti reguliariai 
peržiūrimi. Taip bus užtikrinta, kad esant objektyviai būtinybei užtikrinti konkurenciją, 
naujoves ir mažesnes kainas, funkcinį atskyrimą ar lygiavertę prieigą bus galima įgyvendinti 
be gaišaties.

Pakeitimas 230
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) kad reguliavimas būtų nuspėjamas, 
rengiant teisės aktus reikia atsižvelgti ir į 
svarbiausius pagal galiojančią teisinę 
sistemą besiformuojančios sprendimų 
priėmimo praktikos elementus, turinčius 
poveikio sąlygoms, kuriomis didmeninės 
prieigos produktai, įskaitant Europos 
virtualius plačiajuosčio ryšio prieigos 
produktus, teikiami NKP tinkluose. Tai 
turėtų apimti nuostatas, kurios atspindėtų, 
kiek didmeninės prieigos rinkų tyrimui ir 
visų pirma ar reikia reguliuoti tokios 
prieigos prie NKP tinklų kainas, yra 
svarbus alternatyvių fiksuotojo ir 
belaidžio ryšio infrastruktūrų 
konkurencinio spaudimo, veiksmingos 
nediskriminacinės prieigos garantijų ir 
esamo konkurencijos lygio pagal kainą, 
pasirinkimą ir kokybę mažmeninėje 
rinkoje santykis. Pastarasis dalykas 
galiausiai lemia naudą galutiniams 
paslaugų gavėjams. Pvz., atlikdamos 
vertinimą konkrečiu atveju pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 16 straipsnį ir 
nedarydamos poveikio didelės įtakos 
rinkoje vertinimui ir ES konkurencijos 
taisyklių taikymui, nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali manyti, kad 
kai yra du fiksuotojo ryšio NKP tinklai, 

Išbraukta.
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rinkos sąlygos yra pakankamai 
konkurencingos, kad būtų skatinamas 
tinklų modernizavimas ir siekiama teikti 
itin didelės spartos ryšio paslaugas, o tai 
yra vienas iš svarbių konkurencijos 
mažmeninėje rinkoje parametrų;

Or. en

Pakeitimas 231
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) kad reguliavimas būtų nuspėjamas, 
rengiant teisės aktus reikia atsižvelgti ir į 
svarbiausius pagal galiojančią teisinę 
sistemą besiformuojančios sprendimų 
priėmimo praktikos elementus, turinčius 
poveikio sąlygoms, kuriomis didmeninės 
prieigos produktai, įskaitant Europos 
virtualius plačiajuosčio ryšio prieigos 
produktus, teikiami NKP tinkluose. Tai 
turėtų apimti nuostatas, kurios atspindėtų, 
kiek didmeninės prieigos rinkų tyrimui ir 
visų pirma ar reikia reguliuoti tokios 
prieigos prie NKP tinklų kainas, yra 
svarbus alternatyvių fiksuotojo ir belaidžio 
ryšio infrastruktūrų konkurencinio 
spaudimo, veiksmingos nediskriminacinės 
prieigos garantijų ir esamo konkurencijos 
lygio pagal kainą, pasirinkimą ir kokybę 
mažmeninėje rinkoje santykis. Pastarasis 
dalykas galiausiai lemia naudą 
galutiniams paslaugų gavėjams. Pvz., 
atlikdamos vertinimą konkrečiu atveju 
pagal Direktyvos 2002/21/EB 16 straipsnį 
ir nedarydamos poveikio didelės įtakos 
rinkoje vertinimui ir ES konkurencijos 
taisyklių taikymui, nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali manyti, kad 
kai yra du fiksuotojo ryšio NKP tinklai, 
rinkos sąlygos yra pakankamai 

(38) kad reguliavimas būtų nuspėjamas, 
rengiant teisės aktus reikia atsižvelgti ir į 
svarbiausius pagal galiojančią teisinę 
sistemą besiformuojančios sprendimų 
priėmimo praktikos elementus, turinčius 
poveikio sąlygoms, kuriomis didmeninės 
prieigos produktai, įskaitant Europos 
virtualius plačiajuosčio ryšio prieigos 
produktus, teikiami NKP tinkluose. Tai 
turėtų apimti nuostatas, kurios atspindėtų, 
kiek didmeninės prieigos rinkų tyrimui ir 
visų pirma ar reikia reguliuoti tokios 
prieigos prie NKP tinklų kainas, yra 
svarbus alternatyvių fiksuotojo ir belaidžio 
ryšio infrastruktūrų konkurencinio 
spaudimo, veiksmingos nediskriminacinės 
prieigos garantijų ir esamo konkurencijos 
lygio pagal kainą, pasirinkimą ir kokybę 
mažmeninėje rinkoje santykis;
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konkurencingos, kad būtų skatinamas 
tinklų modernizavimas ir siekiama teikti 
itin didelės spartos ryšio paslaugas, o tai 
yra vienas iš svarbių konkurencijos 
mažmeninėje rinkoje parametrų;

Or. en

Pakeitimas 232
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) tikėtina, kad dėl didesnės 
konkurencijos bendrojoje rinkoje ilgainiui 
sumažės šio konkretaus sektoriaus rinkos 
reguliavimas, grindžiamas rinkos analize.
Iš tiesų, vienas iš bendrosios rinkos 
sukūrimo rezultatų turėtų būti kur kas 
veiksmingesnė konkurencija atitinkamose 
rinkose, kur ex post būtų taikoma 
konkurencijos teisė, kuri vis dažniau 
laikoma pakankama priemone rinkos 
veikimui užtikrinti. Siekiant užtikrinti 
tarptautiniu mastu taikomo reguliavimo 
metodo teisinį aiškumą ir nuspėjamumą, 
reikėtų numatyti aiškius privalomus 
kriterijus, pagal kuriuos būtų galima 
įvertinti, ar konkrečioje rinkoje vis dar 
pateisinamas ex ante reguliavimo 
įpareigojimų taikymas atsižvelgiant į 
kliūčių patvarumą ir konkurencijos 
perspektyvas, visų pirma į infrastruktūra 
grindžiamos konkurencijos perspektyvas, 
ir į konkurencijos mažmeninėje rinkoje 
sąlygas, vertinant tokius parametrus kaip 
kaina, pasirinkimas ir kokybė, kurie 
galiausiai ir yra svarbiausi galutiniams 
paslaugų gavėjams ir pasauliniam ES 
ekonomikos konkurencingumui. Tuo 
turėtų būti grindžiamos rinkų, kuriose 
gali būti taikomas ex ante reguliavimas, 
sąrašo tolesnės peržiūros ir tai turėtų 

Išbraukta.
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padėti nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms sutelkti pastangas tose 
srityse, kuriose konkurencija dar silpna, ir 
tai daryti darniai. Iš tiesų bendrosios 
elektroninių ryšių rinkos sukūrimas gali 
turėti įtakos ir rinkų geografinei aprėpčiai 
tiek konkretaus sektoriaus reguliavimo, 
grindžiamo konkurencijos principais, tiek 
konkurencijos teisės taikymo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 233
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) tikėtina, kad dėl didesnės 
konkurencijos bendrojoje rinkoje ilgainiui 
sumažės šio konkretaus sektoriaus rinkos 
reguliavimas, grindžiamas rinkos analize.
Iš tiesų, vienas iš bendrosios rinkos 
sukūrimo rezultatų turėtų būti kur kas 
veiksmingesnė konkurencija atitinkamose 
rinkose, kur ex post būtų taikoma 
konkurencijos teisė, kuri vis dažniau 
laikoma pakankama priemone rinkos 
veikimui užtikrinti. Siekiant užtikrinti 
tarptautiniu mastu taikomo reguliavimo 
metodo teisinį aiškumą ir nuspėjamumą, 
reikėtų numatyti aiškius privalomus 
kriterijus, pagal kuriuos būtų galima 
įvertinti, ar konkrečioje rinkoje vis dar 
pateisinamas ex ante reguliavimo 
įpareigojimų taikymas atsižvelgiant į 
kliūčių patvarumą ir konkurencijos 
perspektyvas, visų pirma į infrastruktūra 
grindžiamos konkurencijos perspektyvas, 
ir į konkurencijos mažmeninėje rinkoje 
sąlygas, vertinant tokius parametrus kaip 
kaina, pasirinkimas ir kokybė, kurie 
galiausiai ir yra svarbiausi galutiniams 
paslaugų gavėjams ir pasauliniam ES 

Išbraukta.
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ekonomikos konkurencingumui. Tuo 
turėtų būti grindžiamos rinkų, kuriose 
gali būti taikomas ex ante reguliavimas, 
sąrašo tolesnės peržiūros ir tai turėtų 
padėti nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms sutelkti pastangas tose 
srityse, kuriose konkurencija dar silpna, ir 
tai daryti darniai. Iš tiesų bendrosios 
elektroninių ryšių rinkos sukūrimas gali 
turėti įtakos ir rinkų geografinei aprėpčiai 
tiek konkretaus sektoriaus reguliavimo, 
grindžiamo konkurencijos principais, tiek 
konkurencijos teisės taikymo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 234
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) tikėtina, kad dėl didesnės 
konkurencijos bendrojoje rinkoje ilgainiui 
sumažės šio konkretaus sektoriaus rinkos 
reguliavimas, grindžiamas rinkos analize.
Iš tiesų, vienas iš bendrosios rinkos 
sukūrimo rezultatų turėtų būti kur kas 
veiksmingesnė konkurencija atitinkamose 
rinkose, kur ex post būtų taikoma 
konkurencijos teisė, kuri vis dažniau 
laikoma pakankama priemone rinkos 
veikimui užtikrinti. Siekiant užtikrinti 
tarptautiniu mastu taikomo reguliavimo 
metodo teisinį aiškumą ir nuspėjamumą, 
reikėtų numatyti aiškius privalomus 
kriterijus, pagal kuriuos būtų galima 
įvertinti, ar konkrečioje rinkoje vis dar 
pateisinamas ex ante reguliavimo 
įpareigojimų taikymas atsižvelgiant į 
kliūčių patvarumą ir konkurencijos 
perspektyvas, visų pirma į infrastruktūra 
grindžiamos konkurencijos perspektyvas, 
ir į konkurencijos mažmeninėje rinkoje 

Išbraukta.
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sąlygas, vertinant tokius parametrus kaip 
kaina, pasirinkimas ir kokybė, kurie 
galiausiai ir yra svarbiausi galutiniams 
paslaugų gavėjams ir pasauliniam ES 
ekonomikos konkurencingumui. Tuo 
turėtų būti grindžiamos rinkų, kuriose 
gali būti taikomas ex ante reguliavimas, 
sąrašo tolesnės peržiūros ir tai turėtų 
padėti nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms sutelkti pastangas tose 
srityse, kuriose konkurencija dar silpna, ir 
tai daryti darniai. Iš tiesų bendrosios 
elektroninių ryšių rinkos sukūrimas gali 
turėti įtakos ir rinkų geografinei aprėpčiai 
tiek konkretaus sektoriaus reguliavimo, 
grindžiamo konkurencijos principais, tiek 
konkurencijos teisės taikymo tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti neigiamų pasekmių galutiniams paslaugų gavėjams, negalima leisti 
valstybėse narėse sušvelninti konkurencijos taisyklių.

Pakeitimas 235
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) konkretaus sektoriaus galutinių 
paslaugų gavėjų apsaugos taisyklių 
nacionalinio įgyvendinimo skirtumai 
sukuria nemažas kliūtis bendrajai 
skaitmeninei rinkai, visų pirma dėl to, kad 
išauga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų, ketinančių pasiūlyti paslaugas 
valstybėse narėse, taisyklių laikymosi 
sąnaudos. Be to, dėl suskaidymo ir 
neužtikrintumo dėl skirtingose valstybėse 
narėse suteikiamo apsaugos lygio 
pakertamas galutinių paslaugų gavėjų 
pasitikėjimas ir tai neskatina jų 

(40) konkretaus sektoriaus galutinių 
paslaugų gavėjų apsaugos taisyklių 
nacionalinio įgyvendinimo skirtumai 
sukuria nemažas kliūtis bei neapibrėžtumo
bendrajai skaitmeninei rinkai, visų pirma 
dėl to, kad išauga elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjų, ketinančių pasiūlyti 
paslaugas valstybėse narėse, taisyklių 
laikymosi sąnaudos. Be to, dėl suskaidymo 
ir neužtikrintumo dėl skirtingose 
valstybėse narėse suteikiamo apsaugos 
lygio pakertamas galutinių paslaugų gavėjų 
pasitikėjimas ir tai neskatina jų 
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elektroninių ryšių paslaugų įsigyti 
užsienyje. Kad būtų pasiektas Sąjungos 
vidaus rinkos kliūčių šalinimo tikslas, 
būtina pakeisti esamas skirtingas 
nacionalines teisines priemones vienu
visiškai suderintu konkretaus sektoriaus 
taisyklių rinkiniu, kuriuo būtų sukurtas 
bendras aukštas galutinių paslaugų gavėjų 
apsaugos lygis. Toks visiškas teisinių 
nuostatų suderinimas neturėtų trukdyti 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
siūlyti galutiniams paslaugų gavėjams 
sutartines sąlygas, kuriomis numatoma kur 
kas didesnė apsauga;

elektroninių ryšių paslaugų įsigyti 
užsienyje. Kad būtų pasiektas Sąjungos 
vidaus rinkos kliūčių šalinimo tikslas, 
būtina pakeisti esamas skirtingas 
nacionalines teisines priemones vienu 
visiškai suderintu konkretaus sektoriaus 
taisyklių rinkiniu, kuriuo būtų sukurtas 
bendras aukštas galutinių paslaugų gavėjų 
apsaugos lygis. Toks visiškas teisinių 
nuostatų suderinimas neturėtų trukdyti 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
siūlyti galutiniams paslaugų gavėjams 
sutartines sąlygas, kuriomis numatoma kur 
kas didesnė apsauga;

Or. en

Pakeitimas 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) šio reglamento 4 ir 5 skyrių 
nuostatose daroma nuoroda į galutinius 
paslaugų gavėjus, tokios nuostatos turėtų 
būti taikomos ne tik vartotojams, bet ir 
kitoms galutinių paslaugų gavėjų 
kategorijoms, visų pirma labai mažoms 
įmonėms. Galutiniai paslaugų gavėjai, 
išskyrus vartotojus, turėtų galėti, paprašę 
susitarti atskirose sutartyse nukrypti nuo 
tam tikrų nuostatų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 237
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis



AM\1012835LT.doc 71/211 PE524.835v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) šio reglamento 4 ir 5 skyrių 
nuostatose daroma nuoroda į galutinius 
paslaugų gavėjus, tokios nuostatos turėtų 
būti taikomos ne tik vartotojams, bet ir 
kitoms galutinių paslaugų gavėjų 
kategorijoms, visų pirma labai mažoms 
įmonėms. Galutiniai paslaugų gavėjai, 
išskyrus vartotojus, turėtų galėti, paprašę 
susitarti atskirose sutartyse nukrypti nuo 
tam tikrų nuostatų;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 238
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Principinis vienodas požiūris ir 
nediskriminavimas perduodant duomenų 
paketus, neatsižvelgiant į jų turinį, 
paslaugą, taikomąją programą, kilmę ar 
paskirtį, turi būti užtikrinami teisės aktais 
visoje ES, siekiant ilguoju laikotarpiu 
užtikrinti, kad kiekvienas interneto 
paslaugų gavėjas internete iš esmės turėtų 
prieigą prie bet kokio turinio, paslaugos 
ar taikomosios programos arba galėtų 
pats juos teikti. Prieigos tinklo 
operatoriams taikoma bendroji duomenų 
paketų perdavimo prievolė, pagal kurią 
jie, neatsižvelgdami į perduotino turinio, 
paslaugų ir taikomųjų programų kilmę ir 
paskirtį, turi teikti naudotojams deramo 
kokybės lygio perdavimo paslaugas. Šis 
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blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos. Dėl šių tendencijų 
reikalingos aiškios Sąjungos lygmens 
taisyklės, kad būtų galima išlaikyti 
internetą atvirą ir išvengti bendrosios 
rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių 
narių taikomų priemonių;

kokybės lygis nuolat gerintinas, 
atsižvelgiant į technikos pažangą. Atviras 
ir nediskriminacinis interneto pobūdis yra 
pagrindinis inovacijų ir ekonominio 
efektyvumo skatinimo veiksnys. Šie 
pagrindiniai požymiai padeda užtikrinti 
saviraiškos, žiniasklaidos ir kultūrų laisvę 
ir įvairovę. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos. Dėl šių tendencijų 
reikalingos aiškios Sąjungos lygmens 
taisyklės, kad būtų galima išlaikyti 
internetą atvirą ir išvengti bendrosios 
rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių 
narių taikomų priemonių. Kuriant kitus 
produktus ir paslaugas negalima kenkti 
išimtinai pagal visų įmanomų pastangų 
dėjimo principą veikiančiam atviram 
internetui arba jo plėtojimui;

Or. de

Pakeitimas 239
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos. Dėl šių tendencijų 
reikalingos aiškios Sąjungos lygmens 
taisyklės, kad būtų galima išlaikyti 
internetą atvirą ir išvengti bendrosios 
rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių 
narių taikomų priemonių;

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos. Dėl šių tendencijų 
reikalingos aiškios Sąjungos lygmens 
taisyklės, kad būtų galima išlaikyti 
internetą atvirą ir išvengti bendrosios 
rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių 
narių taikomų priemonių. Iš tiesų, kaip 
nurodyta 2011 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl atviro 
interneto ir tinklo neutralumo 
(Procedūra: 2011/2866), atviras interneto 
pobūdis yra pagrindinė 
konkurencingumo, ekonominio augimo, 
socialinio vystymosi ir inovacijų paskata, 
lėmusi įspūdingo lygio taikomųjų 
internetinių programų, turinio ir 
paslaugų plėtros pasiekimus, taigi ir 
išaugusią turinio ir paslaugų pasiūlą ir 
paklausą, o internetas yra nepaprastai 
svarbus laisvo žinių, idėjų ir informacijos 
judėjimo katalizatorius, įskaitant tas šalis, 
kuriose prieiga prie nepriklausomos 
žiniasklaidos ribojama;
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Or. en

Pakeitimas 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos. Dėl šių tendencijų 
reikalingos aiškios Sąjungos lygmens
taisyklės, kad būtų galima išlaikyti 
internetą atvirą ir išvengti bendrosios 
rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių 
narių taikomų priemonių;

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Pagrindinis tokių neregėtų 
inovacijų ir ekonominės veiklos veiksnys 
skaitmeniniame amžiuje buvo tai, kad visi 
interneto srautai vertinami vienodai, jų 
nediskriminuojant, neribojant ir 
netrukdant, nepriklausomai nuo jų 
siuntėjo, gavėjo, tipo, turinio, įrenginio, 
paslaugos ar taikomosios programos; tai 
atitinka tinklo neutralumo principą.
Esama reguliavimo sistema siekiama 
didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos. Dėl šių tendencijų 
reikalingos aiškios taisyklės, kuriomis 
Sąjungos lygmeniu teisėje būtų įtvirtintas 
tinklo neutralumo principas, kad būtų 
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galima išlaikyti internetą atvirą ir išvengti 
bendrosios rinkos suskaidymo dėl atskirų 
valstybių narių taikomų priemonių;

Or. en

Pakeitimas 241
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos. Dėl šių tendencijų 
reikalingos aiškios Sąjungos lygmens 
taisyklės, kad būtų galima išlaikyti 
internetą atvirą ir išvengti bendrosios 
rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių 
narių taikomų priemonių;

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Dėl atvirumo ir 
nediskriminacinio pobūdžio internetas yra 
pagrindinė inovacijų ir ekonominio 
veiksmingumo, taip pat žiniasklaidos 
laisvės ir pliuralizmo, bei kultūrų 
įvairovės apsaugos varomoji jėga. Esama 
reguliavimo sistema siekiama didinti 
galutinių paslaugų gavėjų galimybes prieiti 
prie informacijos ir ją skleisti bei naudoti 
savo pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas. Tačiau 2012 m. gegužės mėn. 
paskelbtos Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucijos (EERRI) 
ataskaitos dėl duomenų srautų valdymo 
praktikos ir 2012 m. gruodžio mėn. 
paskelbto Sveikatos ir vartotojų reikalų 
vykdomosios agentūros užsakyto, tyrimo 
dėl interneto prieigos ir teikimo rinkos 
veikimo Europos Sąjungoje vertinant 
vartotojo požiūriu rezultatai atskleidė, kad 
nemažos galutinių paslaugų gavėjų dalies 
atžvilgiu taikoma tokia duomenų srautų 
valdymo tvarka, kuria blokuojamos arba 
sulėtinamos tam tikros taikomosios 
programos. Dėl šių tendencijų reikalingos 
aiškios Sąjungos lygmens taisyklės, kad 
būtų galima išlaikyti internetą atvirą ir 
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išvengti bendrosios rinkos suskaidymo dėl 
atskirų valstybių narių taikomų priemonių; 
Plėtojant užtikrintos kokybės 
specializuotas ar duomenų srautų 
perdavimo paslaugas neturėtų būti 
pažeista atviro interneto „didžiausių 
pastangų“ garantija. Reikia, kad atviras 
internetas ir toliau būtų norma, o ne 
išimtis.

Or. fr

Pakeitimas 242
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos. Dėl šių tendencijų 
reikalingos aiškios Sąjungos lygmens 
taisyklės, kad būtų galima išlaikyti 

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Interneto atvirumas ir 
nediskriminacinės ypatybės yra 
pagrindiniai inovacijų skatinimo, 
ekonominio veiksmingumo ir 
žiniasklaidos laisvės bei pliuralizmo ir 
kultūrinės įvairovės užtikrinimo veiksniai.
Esama reguliavimo sistema siekiama 
didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
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internetą atvirą ir išvengti bendrosios 
rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių 
narių taikomų priemonių;

gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos, o tokios praktikos 
rizika ypač didelė vertikaliai integruotose 
bendrovėse. Dėl šių tendencijų reikalingos 
aiškios Sąjungos lygmens taisyklės, kad 
būtų galima išlaikyti internetą atvirą ir 
išvengti bendrosios rinkos suskaidymo dėl 
atskirų valstybių narių taikomų priemonių;

Or. en

Pakeitimas 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų 
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos. Dėl šių tendencijų 

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Šios 
galimybės geriausiai užtikrinamos, kai 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
visoms duomenų srautų rūšims taiko 
vienodas sąlygas. Tačiau 2012 m. gegužės 
mėn. paskelbtos Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucijos (EERRI) 
ataskaitos dėl duomenų srautų valdymo 
praktikos ir 2012 m. gruodžio mėn. 
paskelbto Sveikatos ir vartotojų reikalų 
vykdomosios agentūros užsakyto, tyrimo 
dėl interneto prieigos ir teikimo rinkos 
veikimo Europos Sąjungoje vertinant 
vartotojo požiūriu rezultatai atskleidė, kad 
nemažos galutinių paslaugų gavėjų dalies 
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reikalingos aiškios Sąjungos lygmens 
taisyklės, kad būtų galima išlaikyti 
internetą atvirą ir išvengti bendrosios 
rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių 
narių taikomų priemonių;

atžvilgiu taikoma tokia duomenų srautų 
valdymo tvarka, kuria blokuojamos arba 
sulėtinamos tam tikros taikomosios 
programos. Dėl šių tendencijų reikalingos 
aiškios Sąjungos lygmens taisyklės, kad 
būtų galima išlaikyti internetą atvirą ir 
išvengti bendrosios rinkos suskaidymo dėl 
atskirų valstybių narių taikomų priemonių;

Or. en

Pakeitimas 244
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie informacijos ir ją 
skleisti, bei naudoti savo pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 
2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų
valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio 
mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, 
tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo 
rinkos veikimo Europos Sąjungoje 
vertinant vartotojo požiūriu rezultatai 
atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų 
gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia 
duomenų srautų valdymo tvarka, kuria 
blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros 
taikomosios programos. Dėl šių tendencijų 
reikalingos aiškios Sąjungos lygmens 
taisyklės, kad būtų galima išlaikyti 
internetą atvirą ir išvengti bendrosios 

(45) per pastaruosius dešimtmečius 
internetas tapo atvira inovacijų platforma, 
kuri yra lengvai prieinama galutiniams 
paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų 
programų teikėjams bei interneto paslaugų 
teikėjams. Esama reguliavimo sistema 
siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų 
galimybes prieiti prie duomenų bei 
informacijos ir ją skleisti bei naudoti savo 
pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas. Tačiau 2012 m. gegužės mėn. 
paskelbtos Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucijos (EERRI) 
ataskaitos dėl duomenų srautų valdymo 
praktikos ir 2012 m. gruodžio mėn. 
paskelbto Sveikatos ir vartotojų reikalų 
vykdomosios agentūros užsakyto tyrimo 
dėl interneto prieigos ir teikimo rinkos 
veikimo Europos Sąjungoje vertinant 
vartotojo požiūriu rezultatai atskleidė, kad 
nemažos galutinių paslaugų gavėjų dalies 
atžvilgiu taikoma tokia duomenų srautų 
valdymo tvarka, kuria blokuojamos arba 
sulėtinamos tam tikros taikomosios 
programos. Dėl šių tendencijų reikalingos 
aiškios Sąjungos lygmens taisyklės, kad 
būtų galima išlaikyti internetą atvirą ir 



AM\1012835LT.doc 79/211 PE524.835v01-00

LT

rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių 
narių taikomų priemonių;

išvengti bendrosios rinkos suskaidymo dėl 
atskirų valstybių narių taikomų priemonių.

Or. it

Pakeitimas 245
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) galutiniai paslaugų gavėjai gali turėti
laisvą prieigą prie informacijos ir teisėto 
turinio, gali juos skleisti, naudoti 
pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas tik jei laikosi Sąjungos ir su jais 
suderintų nacionalinės teisės aktų; Šiuo 
reglamentu nustatomos bet kokių šios 
laisvės apribojimų, kuriuos gali taikyti 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, 
ribos, tačiau juo nepažeidžiami kiti 
Sąjungos teisės aktai, įskaitant autorių 
teisių taisykles ir Direktyvą 2000/31/EB;

(46) galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę 
naudotis informacija ir turiniu, juos 
skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias 
programas ir paslaugas tik jei laikosi 
Sąjungos ir su jais suderintų nacionalinės 
teisės aktų;

Or. de

Pakeitimas 246
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) galutiniai paslaugų gavėjai gali turėti 
laisvą prieigą prie informacijos ir teisėto 
turinio, gali juos skleisti, naudoti 
pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas tik jei laikosi Sąjungos ir su jais 
suderintų nacionalinės teisės aktų. Šiuo 
reglamentu nustatomos bet kokių šios 
laisvės apribojimų, kuriuos gali taikyti 

(46) galutiniai paslaugų gavėjai gali turėti 
laisvą prieigą prie informacijos ir teisėto 
turinio, gali juos skleisti, naudoti 
pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas tik jei laikosi Sąjungos ir su jais 
suderintų nacionalinės teisės aktų. Šiuo 
reglamentu nustatomos bet kokių šios 
laisvės apribojimų, kuriuos gali taikyti 
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elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, 
ribos, tačiau juo nepažeidžiami kiti 
Sąjungos teisės aktai, įskaitant autorių 
teisių taisykles ir Direktyvą 2000/31/EB;

elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, 
ribos, tačiau juo nepažeidžiami kiti 
Sąjungos teisės aktai, įskaitant autorių 
teisių taisykles, direktyvas 1995/46/EB, 
2002/58/EB ir 2000/31/EB;

Or. en

Pakeitimas 247
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) galutiniai paslaugų gavėjai gali turėti 
laisvą prieigą prie informacijos ir teisėto
turinio, gali juos skleisti, naudoti 
pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas tik jei laikosi Sąjungos ir su jais 
suderintų nacionalinės teisės aktų. Šiuo 
reglamentu nustatomos bet kokių šios 
laisvės apribojimų, kuriuos gali taikyti 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, 
ribos, tačiau juo nepažeidžiami kiti 
Sąjungos teisės aktai, įskaitant autorių 
teisių taisykles ir Direktyvą 2000/31/EB;

(46) galutiniai paslaugų gavėjai gali turėti 
laisvą prieigą prie informacijos ir turinio, 
gali juos skleisti, naudoti pasirinktas 
taikomąsias programas ir paslaugas tik jei 
laikosi Sąjungos ir su jais suderintų 
nacionalinės teisės aktų. Šiuo reglamentu 
nustatomos bet kokių šios laisvės 
apribojimų, kuriuos gali taikyti 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, 
ribos, tačiau juo nepažeidžiami kiti 
Sąjungos teisės aktai, įskaitant autorių 
teisių taisykles, direktyvas 1995/46/EB, 
2002/58/EB ir 2000/31/EB;

Or. en

Pagrindimas

Nurodant direktyvas 1995/46/EB ir 2002/58/EB nustatomos duomenų srautų valdymo ribos 
siekiant užtikrinti duomenų apsaugą ir privatumą.

Pakeitimas 248
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) Europos pagrindinių teisių 
chartijoje reikalaujama, kad teisės į 
privatų gyvenimą ir komunikacijos 
slaptumą, teisės į duomenų apsaugą arba 
laisvės gauti bei skleisti informaciją 
apribojimai turi būti numatyti įstatymų ir 
nekeisti šių teisių ir laisvių esmės.
Sąjungos teismų praktikoje, susijusioje su 
elektroninių ryšių stebėjimu arba 
filtravimu, patvirtinama, kad elektroninių 
ryšių arba paslaugų teikėjui nustatytas 
įpareigojimas stebėti bet kokius ryšius 
prilygsta ne tik sunkiam paslaugų teikėjo 
laisvės vykdyti savo veiklą pažeidimui, bet 
ir tokiu įpareigojimu pažeidžiamos 
pagrindinės paslaugų teikėjų klientų 
teisės. Todėl bet kokia sistema, susijusi su 
elektroninių ryšių arba paslaugų 
stebėjimu, turėtų būti aiškiai numatyta 
Sąjungos teisės akte arba laikantis 
Sąjungos teisės akto nuostatų priimtame 
nacionaliniame įstatyme, arba, jeigu tokia 
sistema sukuriama sudarant savanorišką 
susitarimą, jam turi būti taikoma teisminė 
peržiūra;

Or. en

Pakeitimas 249
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) kaip nurodė Europos Parlamentas 
savo rezoliucijoje dėl įgyvendinimo 
ataskaitos dėl elektroninių ryšių 
reguliavimo sistemos (2013/2080(INI)), 
siekiant skatinti diegti inovacijas ir 
pašalinti patekimo į rinką kliūtis, būtina 
užtikrinti informacijos nediskriminavimą 
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siuntimo, perdavimo ir priėmimo etapais;

Or. en

Pakeitimas 250
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
46 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46b) be to, kaip nurodė Europos 
Parlamentas pranešime savo iniciatyva 
(2013/2080(INI)), srauto valdymo srityje 
elgiantis nekonkurencingai ir 
diskriminuojant būtų pažeisti interneto 
neutralumo ir atvirojo interneto principai, 
todėl tam turėtų būti užkirstas kelias;

Or. en

Pakeitimas 251
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
46 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46c) remiantis Europos Parlamento 
2011 m. lapkričio 17 d. rezoliucija dėl 
atviro interneto ir tinklo neutralumo 
(2011/2866(INI)) ir 2012 m. gruodžio 
11 d. rezoliucija dėl skaitmeninės laisvės 
strategijos, taikomos vykdant ES užsienio 
politiką (2012/2098(INI)), interneto 
paslaugų teikėjai turi neblokuoti, 
nediskriminuoti, nemažinti ar 
nepanaikinti bet kurio asmens galimybių 
naudotis paslaugomis, kai jis siekia 
sužinoti, naudoti, siųsti, paskelbti, gauti ar 
siūlyti bet kokį savo pasirinktą turinį, 
programą ar paslaugą nepriklausomai 
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nuo šaltinio ar gavėjo adreso;

Or. en

Pakeitimas 252
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos 
duomenų kiekio ir interneto prieigos 
paslaugų spartos ribos, išskyrus kai 
taikomas ribotas skaičius pagrįsto 
duomenų srautų valdymo priemonių.
Tokios priemonės turėtų būti skaidrios, 
proporcingos ir nediskriminuojančios.
Pagrįstas duomenų srautų valdymas 
apima rimtų nusikaltimų prevenciją ar 
trukdymą juos vykdyti, įskaitant teikėjų 
savanoriškus veiksmus, kuriais 
nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių 
aplinkybių;

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai negali ištrinti,
blokuoti, sulėtinti, pabloginti ar 
diskriminuoti konkretaus turinio, 
taikomųjų programų arba paslaugų ar 
konkrečių jų klasių, išskyrus kai taikomas 
šiame reglamente aiškiai apibrėžtas ir 
konkrečiu atveju pagrįstinas skaičius 
pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turi būti
skaidrios, būtinos ir proporcingos;

Or. de

Pakeitimas 253
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 
kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas 
skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
skaidrios, proporcingos ir 
nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų 
prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, 
įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, 
kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 
kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas 
skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
tinkamos, veiksmingos, skaidrios, 
proporcingos ir nediskriminuojančios ir 
atitikti galiojančius teisės aktus, įskaitant, 
inter alia, teisės aktus dėl privatumo ir 
duomenų apsaugos. Tinklo vientisumo ir 
saugumo užtikrinimas ir tinklo perkrovos 
poveikio mažinimas duomenų srautų 
valdymo priemonėmis turėtų būti laikomas 
pagrįstu, su sąlyga, kad tokios priemonės 
vykdomos tik laikinai ar tik dėl išskirtinių 
aplinkybių, o lygiavertėms duomenų 
srautų rūšims taikomos vienodos sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

Pakeitimas 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 
kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas 
skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
skaidrios, proporcingos ir 
nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų 
prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, 
įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, 
kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 
kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos ir bendrosios paslaugos 
charakteristikos, išskyrus kai taikomas 
ribotas skaičius pagrįsto duomenų srautų 
valdymo priemonių. Tokios priemonės 
turėtų būti skaidrios, proporcingos ir 
nediskriminuojančios. Tinklo perkrovos 
poveikio mažinimas turėtų būti laikomas 
pagrįsta priežastimi, jei tinklo perkrova tik 
laikina ar atsiranda išskirtinėmis 
aplinkybėmis ir jei paslaugų teikėjas, 
gavęs kompetentingų nacionalinių 
institucijų prašymą, gali įrodyti, kad 
vienodų sąlygų duomenų srautams 
taikymas būtų kur kas mažiau 
veiksmingas.
Kai elektroninių ryšių teikėjas imtasi 
tokių priemonių, jis taip pat turėtų 
informuoti susijusius turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjus;

Or. en

Pakeitimas 255
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 
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kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas 
skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
skaidrios, proporcingos ir 
nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų 
prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, 
įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, 
kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas 
skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
veiksmingos, tinkamos, skaidrios, 
proporcingos ir nediskriminuojančios ir 
atitikti galiojančius teisės aktus, įskaitant, 
inter alia, teisės aktus dėl privatumo ir 
duomenų apsaugos. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų 
prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, 
įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, 
kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo vientisumo ir saugumo 
užtikrinimas ir tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas duomenų srautų valdymo 
priemonėmis turėtų būti laikomas pagrįstu, 
su sąlyga, kad tokios priemonės vykdomos
tik laikinai ar tik dėl išskirtinių aplinkybių, 
o lygiavertėms duomenų srautų rūšims 
taikomos vienodos sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Pagrįsto duomenų srautų valdymo sąvoka turėtų būti patikslinta ir sugriežtinta, vadovaujantis 
EERRI ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacijomis ir 
nuomonėmis, pagal kurias, pvz., priimtinu laikomas duomenų srautų valdymas siekiant 
užtikrinti tikrą tinklo saugumą ir spręsti tinklo perkrovos problemas, kai kartu laikomasi 
duomenų ir privatumo apsaugos reikalavimų.

Pakeitimas 256
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, 
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neviršijamos sutartyje numatytos 
duomenų kiekio ir interneto prieigos 
paslaugų spartos ribos, išskyrus kai 
taikomas ribotas skaičius pagrįsto 
duomenų srautų valdymo priemonių.
Tokios priemonės turėtų būti skaidrios, 
proporcingos ir nediskriminuojančios.
Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima 
rimtų nusikaltimų prevenciją ar trukdymą 
juos vykdyti, įskaitant teikėjų savanoriškus 
veiksmus, kuriais nesuteikiama prieiga prie 
vaikų pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

išskyrus kai taikomas ribotas skaičius 
pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
skaidrios, proporcingos, jomis turėtų būti 
siekiant teisėto tikslo, ir 
nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų 
prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, 
įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, 
kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių, 
ir jeigu teikėjas, prieš kompetentingai 
nacionalinei institucijai pareikalaujant, 
gali įrodyti, kad vienodas srauto valdymas 
būtų mažiau veiksmingas;

Jeigu elektroninių ryšių teikėjas imasi šių 
priemonių, jis apie tai turėtų pranešti 
susijusiems turinio, taikomųjų programų 
ir paslaugų teikėjams.

Or. es

Pakeitimas 257
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 
kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas 
skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
skaidrios, proporcingos ir 

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 
kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas 
skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
tinkamos, skaidrios, proporcingos ir 
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nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų 
prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, 
įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, 
kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų 
prevenciją ar trukdymą juos vykdyti ir 
atitikti galiojančius teisės aktus, įskaitant, 
inter alia, teisės aktus dėl privatumo ir 
duomenų apsaugos. Tinklo vientisumo ir 
saugumo užtikrinimas ir tinklo perkrovos 
poveikio mažinimas duomenų srautų 
valdymo priemonėmis turėtų būti laikomas 
pagrįstu, su sąlyga, kad tokios priemonės 
vykdomos tik laikinai ar tik dėl išskirtinių 
aplinkybių, o lygiavertėms duomenų 
srautų rūšims taikomos vienodos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 258
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 
kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas 
skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
skaidrios, proporcingos ir 
nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų 
prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, 
įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, 
kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių.

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 
kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas 
skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Bet koks diskriminavimas 
kainomis ar su duomenų kiekiu ir jų 
perdavimo sparta susijusių 
diskriminacinių sąlygų taikymas turiniui, 
taikomosioms programoms ar 
specializuotoms paslaugoms turėtų būti 
uždraustas. Pagrįsto duomenų srautų 
valdymo priemonės turėtų būti skaidrios, 
proporcingos ir nediskriminuojančios. 
Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima 
rimtų nusikaltimų prevenciją ar trukdymą 
juos vykdyti, įskaitant teikėjų savanoriškus 
veiksmus, kuriais nesuteikiama prieiga prie 



AM\1012835LT.doc 89/211 PE524.835v01-00

LT

vaikų pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių; 
Įgyvendinę tokias priemones elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjai privalo apie tai 
pranešti turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjams.

Or. fr

Pakeitimas 259
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 
kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas 
skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
skaidrios, proporcingos ir 
nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų 
prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, 
įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, 
kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos duomenų 
kiekio ir interneto prieigos paslaugų 
spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas 
skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
skaidrios, proporcingos ir 
nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų 
prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, 
įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, 
kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi įrodytais laikinų didelių 
duomenų srautų perkrovų atvejais, su 
sąlyga, kad lygiavertėms duomenų srautų 
rūšims taikomos vienodos sąlygos;

Or. en
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Pakeitimas 260
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos 
duomenų kiekio ir interneto prieigos 
paslaugų spartos ribos, išskyrus kai 
taikomas ribotas skaičius pagrįsto
duomenų srautų valdymo priemonių.
Tokios priemonės turėtų būti skaidrios, 
proporcingos ir nediskriminuojančios.
Pagrįstas duomenų srautų valdymas 
apima rimtų nusikaltimų prevenciją ar 
trukdymą juos vykdyti, įskaitant teikėjų 
savanoriškus veiksmus, kuriais 
nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, 
išskyrus kai taikomas ribotas skaičius 
techniškai pagrįstų, nekomercinių
duomenų srautų valdymo priemonių.
Tokios priemonės turėtų būti skaidrios, 
proporcingos ir nediskriminuojančios.
Tinklo perkrovos poveikio mažinimas 
turėtų būti laikomas pagrįsta priežastimi, 
su sąlyga, kad tinklo perkrova tik laikina ar 
tik dėl išskirtinių aplinkybių;

Or. en

Pagrindimas

Nustatant technines priemones turėtų būti remiamasi tik objektyviais kriterijais ir atsisakoma 
bet kokių subjektyvių, tokių kaip teikėjų savanoriški veiksmai ir komercinės teikėjų sutartys.

Pakeitimas 261
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos 
duomenų kiekio ir interneto prieigos 
paslaugų spartos ribos, išskyrus kai 
taikomas ribotas skaičius pagrįsto 
duomenų srautų valdymo priemonių.
Tokios priemonės turėtų būti skaidrios, 
proporcingos ir nediskriminuojančios.
Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima 
rimtų nusikaltimų prevenciją ar trukdymą 
juos vykdyti, įskaitant teikėjų savanoriškus 
veiksmus, kuriais nesuteikiama prieiga prie 
vaikų pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, 
išskyrus kai taikomas ribotas skaičius 
pagrįsto duomenų srautų valdymo 
priemonių. Tokios priemonės turėtų būti 
skaidrios, proporcingos ir 
nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų 
prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, 
įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, 
kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

Or. en

Pakeitimas 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei 
neviršijamos sutartyje numatytos 
duomenų kiekio ir interneto prieigos 
paslaugų spartos ribos, išskyrus kai 
taikomas ribotas skaičius pagrįsto 
duomenų srautų valdymo priemonių.
Tokios priemonės turėtų būti skaidrios, 

(47) atvirame internete elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, 
sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti 
konkretaus turinio, taikomųjų programų 
arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, 
išskyrus kai taikomas ribotas skaičius 
aiškiai apibrėžtų pagrįsto duomenų srautų 
valdymo priemonių. Tokios priemonės 
turėtų būti skaidrios, proporcingos ir 
nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų 
srautų valdymas galėtų apimti teikėjų 
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proporcingos ir nediskriminuojančios.
Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima 
rimtų nusikaltimų prevenciją ar trukdymą 
juos vykdyti, įskaitant teikėjų savanoriškus 
veiksmus, kuriais nesuteikiama prieiga prie 
vaikų pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

savanoriškus veiksmus, kuriais 
nesuteikiama prieiga prie vaikų 
pornografijos ar užkertamas kelias ją 
skleisti ir kuriems būtų taikoma teisminė 
peržiūra. Tinklo perkrovos poveikio 
mažinimas galėtų būti laikomas pagrįsta 
priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova 
tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

Or. en

Pakeitimas 263
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) Europos pagrindinių teisių 
chartijoje reikalaujama, kad teisės į 
privatų gyvenimą ir komunikacijos 
slaptumą, teisės į duomenų apsaugą arba 
laisvės gauti bei skleisti informaciją 
apribojimai turi būti numatyti įstatymų ir 
nekeisti šių teisių ir laisvių esmės.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
bylos C-70/10 SABAM prieš Tiscali 
(Scarlet), susijusioje su bendru 
elektroninių ryšių stebėjimu, sprendime 
patvirtino, kad elektroninių ryšių arba 
paslaugų teikėjui nustatytas įpareigojimas 
stebėti bet kokius ryšius prilygsta ne tik 
sunkiam paslaugų teikėjo laisvės vykdyti 
savo veiklą pažeidimui, bet ir tokiu 
įpareigojimu pažeidžiamos pagrindinės 
paslaugų teikėjų klientų teisės. Todėl bet 
kokia sistema, susijusi su elektroninių 
ryšių arba paslaugų stebėjimu, turėtų būti 
aiškiai numatyta Sąjungos teisės akte 
arba laikantis Sąjungos teisės akto 
nuostatų priimtame nacionaliniame 
įstatyme;



AM\1012835LT.doc 93/211 PE524.835v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 264
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) šis reglamentas taikomas 
nepažeidžiant 2002 m. liepos 12 d.
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių);

Or. de

Pakeitimas 265
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) duomenų kiekiu pagrįsti tarifai turėtų 
būti laikomi suderinamais su atviro 
interneto principu tik jei galutiniai 
paslaugų gavėjai, remdamiesi skaidria 
informacija apie sąlygas ir tokio 
pasirinkimo poveikį, gali pasirinkti 
geriausiai jų įprastą duomenų naudojimą 
atitinkantį tarifą. Kartu tokie tarifai turėtų 
sudaryti galimybes elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams geriau pritaikyti 
tinklo pajėgumą laukiamam duomenų 
kiekiui. Itin svarbu, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai prieš sutikdami su bet kokiais 
duomenų kiekio ar spartos apribojimais ir 
taikomais tarifais būtų išsamiai informuoti 
apie galimybę nuolat stebėti savo 

(48) duomenų kiekiu pagrįsti tarifai turėtų 
būti laikomi suderinamais su atviro 
interneto principu tik jei galutiniai 
paslaugų gavėjai, remdamiesi skaidria 
informacija apie sąlygas ir tokio 
pasirinkimo poveikį, gali pasirinkti 
geriausiai jų įprastą duomenų naudojimą 
atitinkantį tarifą. Kartu tokie tarifai turėtų 
sudaryti galimybes elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams geriau pritaikyti 
tinklo pajėgumą laukiamam duomenų 
kiekiui. Siekdami pritaikyti savo 
pasiūlymus atsižvelgiant į galutinio 
paslaugų gavėjo konkretaus turinio, 
paslaugų ar taikomųjų programų poreikį, 
elektroninių ryšių teikėjai gali teikti tokius 
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sunaudojamų duomenų kiekį ir, prireikus, 
lengvai gauti didesnį duomenų kiekį;

pasiūlymus, pagal kuriuos duomenų 
tokiam turiniui, paslaugoms ar 
programoms perduoti kiekis nėra 
atskaitomas iš klientams suteikto 
duomenų kiekio. Itin svarbu, kad galutiniai 
paslaugų gavėjai prieš sutikdami su bet 
kokiais duomenų kiekio ar spartos 
apribojimais ir taikomais tarifais būtų 
išsamiai informuoti apie galimybę nuolat 
stebėti savo sunaudojamų duomenų kiekį 
ir, prireikus, lengvai gauti didesnį duomenų 
kiekį;

Or. en

Pakeitimas 266
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) duomenų kiekiu pagrįsti tarifai turėtų 
būti laikomi suderinamais su atviro 
interneto principu tik jei galutiniai 
paslaugų gavėjai, remdamiesi skaidria 
informacija apie sąlygas ir tokio 
pasirinkimo poveikį, gali pasirinkti 
geriausiai jų įprastą duomenų naudojimą 
atitinkantį tarifą. Kartu tokie tarifai turėtų 
sudaryti galimybes elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams geriau pritaikyti 
tinklo pajėgumą laukiamam duomenų 
kiekiui. Itin svarbu, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai prieš sutikdami su bet kokiais 
duomenų kiekio ar spartos apribojimais ir 
taikomais tarifais būtų išsamiai informuoti 
apie galimybę nuolat stebėti savo 
sunaudojamų duomenų kiekį ir, prireikus, 
lengvai gauti didesnį duomenų kiekį;

(48) duomenų kiekiu pagrįsti tarifai turėtų 
būti laikomi suderinamais su atviro 
interneto principu tik jei galutiniai 
paslaugų gavėjai, remdamiesi aiškia, 
skaidria ir tikslia informacija apie sąlygas 
ir tokio pasirinkimo poveikį, gali pasirinkti 
geriausiai jų įprastą duomenų naudojimą 
atitinkantį tarifą. Kartu tokie tarifai turėtų 
sudaryti galimybes elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams geriau pritaikyti 
tinklo pajėgumą laukiamam duomenų 
kiekiui. Itin svarbu, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai prieš sutikdami su bet kokiais 
duomenų kiekio ar spartos apribojimais ir 
taikomais tarifais būtų išsamiai informuoti 
apie galimybę nuolat stebėti savo 
sunaudojamų duomenų kiekį ir, prireikus, 
lengvai gauti didesnį duomenų kiekį;

Or. es
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Pakeitimas 267
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti 
transliacijas naudojant interneto 
protokolą (IP-TV), vaizdo konferencijas ir 
tam tikras sveikatos priežiūros 
taikomąsias programas. Todėl galutiniai 
paslaugų gavėjai turėtų turėti teisę laisvai 
sudaryti sutartis dėl aukštesnės paslaugų 
kokybės specializuotų paslaugų teikimo su 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjais 
arba su turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjais;

(49) elektroninių ryšių visuomenei teikėjai
arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjai gali siūlyti paslaugas ir 
taikomąsias programas, kurias teikiant 
užtikrinama didesnio lygio paslaugų 
kokybė. Todėl galutiniai paslaugų gavėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl tokių aukštesnės paslaugų kokybės 
specializuotų paslaugų teikimo su 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjais 
arba su turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjais. Jei tokios sutartys 
sudaromos su interneto prieigos teikėju, 
paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad dėl 
aukštesnės kokybės paslaugų teikimo 
nenukentėtų bendra interneto prieigos 
kokybė. Todėl galutiniai paslaugų gavėjai 
naudotis specializuotomis paslaugomis, o 
taikomųjų programų bei komercinių 
paslaugų teikėjai jas teikti turėtų 
savanoriškai ir nediskriminuojant;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į EERRI išvadą, pagal kurią, kai įmanoma, turėtų dominuoti vartotojų 
valdymas, svarbu reglamente patikslinti, kad siekiant, jog galutiniai paslaugų gavėjai ir 
taikomųjų programų bei komercinių paslaugų teikėjai nenukentėtų dėl nepakankamai gerų 
interneto prieigos sąlygų ir kokybės, jie privalo sudaryti sutartį specializuotoms paslaugoms 
teikti. Taigi naudojimasis specializuotomis paslaugomis ir jų teikimas turėtų būti visiškai 
savanoriškas.

Pakeitimas 268
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjais;

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjais. Teikiant 
tokias specializuotas paslaugas turėtų 
nebūti pabloginama bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė. Be to, duomenų 
srautų valdymo priemonės neturėtų būti 
taikomos sudarant nepalankesnes sąlygas 
specializuotoms paslaugoms, 
konkuruojančioms su paslaugomis, 
kurias tiesiogiai arba 
bendradarbiaudamas su kitomis įmonėmis 
siūlo interneto prieigos teikėjas, nebent 
tam yra objektyvių priežasčių;

Or. en

Pakeitimas 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalingas optimizavimas siekiant 
užtikrinti tinkamas elektroninių ryšių 
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paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjais;

visuomenei teikėjų arba turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjų siūlomų 
paslaugų savybes. Tokios paslaugos, inter 
alia, gali apimti transliacijas naudojant 
interneto protokolą (IP-TV), vaizdo 
konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl 
optimizuotos paslaugų kokybės 
specializuotų paslaugų teikimo su 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjais 
arba su turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjais. Jeigu tokios sutartys 
vykdomos kartu teikiant interneto prieigos 
paslaugas, atsakingi teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad dėl optimizuotos paslaugų 
kokybės nepablogėtų bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė;

Or. en

Pakeitimas 270
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjais. Galutiniai 
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programų ar paslaugų teikėjais; paslaugų gavėjai naudotis 
specializuotomis paslaugomis, o turinio, 
taikomųjų programų bei komercinių 
paslaugų teikėjai siūlyti specializuotas 
paslaugas turėtų savanoriškai ir 
nediskriminuojant;

Or. en

Pakeitimas 271
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjais;

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjais. Vis dėlto 
šios specializuotos paslaugos turėtų likti 
tik išimtis ir jomis neturėtų būti 
prekiaujama ar plačiai naudojamasi kaip 
interneto prieigos paslaugų pakaitalu;

Or. en

Pakeitimas 272
Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjais;

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar 
paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjais. Turėtų 
būti užtikrinta, kad dėl tokių sutarčių 
nepablogėtų bendra interneto prieigos 
kokybė ir neatsirastų dviejų greičių 
internetas;

Or. en

Pakeitimas 273
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų arba turinio, taikomųjų programų 
ar paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio 
užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios 
paslaugos inter alia gali apimti transliacijas 
naudojant interneto protokolą (IP-TV), 
vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori 
paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms 
reikalinga elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjų siūloma didesnio lygio užtikrinta 
paslaugų kokybė. Tokios paslaugos inter 
alia gali apimti transliacijas naudojant 
interneto protokolą (IP-TV), vaizdo 
konferencijas ir tam tikras sveikatos 
priežiūros taikomąsias programas. Todėl 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
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galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais arba su turinio, taikomųjų 
programų ar paslaugų teikėjais;

teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės 
paslaugų kokybės specializuotų paslaugų 
teikimo su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais;

Or. en

Pakeitimas 274
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių.
Tikimasi, kad tai reikšmingai prisidės 
kuriant naujas paslaugas, tokias kaip 
kompiuterių sujungimas (M2M). Kartu 
tokiais susitarimais elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams turėtų būti suteiktos 
galimybės geriau subalansuoti duomenų 
srautus ir išvengti tinklo perkrovos. Todėl 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai bei elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai turėtų turėti teisę laisvai sudaryti 
sutartis dėl nustatyto paslaugų kokybės 
lygio specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų 
kokybė;

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas kokybės 
parametrais. Kad būtų galima teikti 
specializuotas paslaugas uždaruose 
tinkluose, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai turi galėti susitarti su 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjais dėl 
tokios ypatingos ribotai paslaugų gavėjų 
grupei skirtos paslaugų kokybės. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Dėl specializuotų 
paslaugų negali prastėti atvirų interneto 
prieigos paslaugų kokybė, jos neturi būti 
parduodamos kaip interneto pakaitalas 
arba jomis neturi būti naudojamasi kaip 
interneto pakaitalu. Kad būtų galima 
teikti tikruoju laiku svarbias ypatingos 
kokybės taikomąsias programas, teikti 
specializuotas paslaugas leidžiama tik jei 
galima įrodyti už ekonominius interesus 
svarbesnę techninę ir objektyvią būtinybę.
Jei prieigos tinklo operatoriai teikia arba 
parduoda specializuotas paslaugas, jiems 
taikoma prievolė kartu teikti atvirą 
interneto prieigos paslaugą, kaip 
nustatyta 45 konstatuojamojoje dalyje.
Visoms atviro interneto paslaugoms 
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taikomas visų įmanomų paslaugų dėjimo 
principas;

Or. de

Pakeitimas 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant 
naujas paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Reikia, kad turinio, taikomųjų 
programų ir paslaugų teikėjai galėtų 
susitarti su elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjais dėl tokių lanksčių paslaugų 
kokybės lygių, nes tai galėtų prisidėti prie 
naujų paslaugų, tokių kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M), kūrimo. Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokie nustatyti 
paslaugų kokybės lygiai reikalingi 
paslaugų veikimui ir jei tokiais 
susitarimais nepabloginama interneto 
prieigos paslaugų kokybė atsižvelgiant į 
tinklo neutralumo principą;

Or. en

Pakeitimas 276
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokiais
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų kokybė.
Šiuo atžvilgiu dinamiškas pajėgumų 
skirstymas nėra taikomas specializuotoms 
paslaugoms, kai jos nustojamos teikti 
siekiant užtikrinti bendrą interneto 
prieigos paslaugų kokybę;

Or. en

Pakeitimas 277
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjams ir elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams suteikta galimybė 
susitarti dėl tokių lanksčių paslaugų 
kokybės lygių galėtų būti naudinga norint 
teikti specializuotas paslaugas. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokios kokybės 
charakteristikos būtinos techniniu 
požiūriu ir jei tokiais susitarimais 
nepabloginama interneto prieigos paslaugų 
kokybė;

Or. en

Pakeitimas 278
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
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skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

skubus. Norėdami teikti specializuotas 
paslaugas, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai ir elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai galėtų pasinaudoti 
galimybe susitarti dėl tokių lanksčių 
paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, kad tai 
reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokios kokybės 
charakteristikos būtinos techniniu 
požiūriu ir jei tokiais susitarimais 
nepabloginama interneto prieigos paslaugų 
kokybė;

Or. en

Pagrindimas

Galimybė teikti specializuotas paslaugas nereiškia, kad interneto paslaugų teikėjai ir 
interneto prieigos teikėjai gali sudaryti vienas su kitu komercines sutartis nepagrįstai ir 
visiškai nevaržomai, apeidami nuostatas dėl atvirojo interneto, pažeisdami ryšių laisvę, o taip 
pat trikdydami konkurenciją ir inovacijas skaitmeninėje ekonomikoje. Dėl to būtina nurodyti, 
kad specializuotos paslaugos turi būti atskirtos nuo interneto prieigos paslaugų ir neturi 
dubliuoti esamų internete jau prieinamų paslaugų.

Pakeitimas 279
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) valstybių narių patirtis ir Sveikatos ir 
vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 
užsakymu neseniai atlikto tyrimo rezultatai 
parodė, kad ilgalaikės sutartys ir 

(59) valstybių narių patirtis ir Sveikatos ir 
vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 
užsakymu neseniai atlikto tyrimo rezultatai 
parodė, kad ilgalaikės sutartys ir 
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automatinis sutarčių pratęsimas arba 
pratęsimas be jokių sąlygų sukelia nemažai 
kliūčių norint pakeisti teikėją. Todėl 
pageidautina, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų be jokių išlaidų nutraukti 
sutartį po šešių mėnesių nuo jos 
sudarymo. Tokiu atveju galutinių paslaugų 
gavėjų gali būti paprašyta kompensuoti 
teikėjams lengvatinėmis sąlygomis įsigyto 
galinio įrenginio likutinę vertę arba bet 
kokiomis kitomis reklaminėmis sąlygomis 
įsigytų įrenginių pro rata temporis vertę.
Be jokių sąlygų pratęstas sutartis reikėtų 
nutraukti, pranešus apie tai prieš mėnesį;

automatinis sutarčių pratęsimas arba 
pratęsimas be jokių sąlygų sukelia nemažai 
kliūčių norint pakeisti teikėją. Todėl 
pageidautina, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų be jokių išlaidų nutraukti 
sutartį, pranešus apie tai prieš mėnesį.
Tokiu atveju galutinių paslaugų gavėjų gali 
būti paprašyta kompensuoti teikėjams 
lengvatinėmis sąlygomis įsigyto galinio 
įrenginio likutinę vertę arba bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis įsigytų 
įrenginių pro rata temporis vertę.

Or. es

Pakeitimas 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
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dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais nepabloginama interneto 
prieigos paslaugų kokybė;

Or. en

Pakeitimas 281
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, reikia, kad 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai galėtų susitarti su elektroninių 
ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių 
lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, 
kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas 
paslaugas, tokias kaip kompiuterių 
sujungimas (M2M). Kartu tokiais 
susitarimais elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės 
geriau subalansuoti duomenų srautus ir 
išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, 
taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai 
bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai 
turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis 
dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio 
specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir 
paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo 
paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės 
parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo 
lygį duomenų srautui, kuris nėra toks 
skubus. Tam, kad būtų teikiamos 
specializuotos paslaugos, gali prireikti 
numatyti, kad turinio, taikomųjų programų 
ir paslaugų teikėjai galėtų susitarti su 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjais dėl 
tokių lanksčių paslaugų kokybės lygių.
Tikimasi, kad tai reikšmingai prisidės 
kuriant naujas paslaugas, tokias kaip 
kompiuterių sujungimas (M2M). Kartu 
tokiais susitarimais elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams turėtų būti suteiktos 
galimybės geriau subalansuoti duomenų 
srautus ir išvengti tinklo perkrovos. Todėl 
turinio, taikomųjų programų ir paslaugų 
teikėjai bei elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjai turėtų turėti teisę laisvai sudaryti
sutartis dėl nustatyto paslaugų kokybės 
lygio specializuotų paslaugų, jei tokiais 
susitarimais iš esmės nepabloginama 
bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

Or. en
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Pakeitimas 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų prisiimti 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto 
prieigos paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis.
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablogėjimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius 
kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, 
drebėjimas, paketų praradimas), tinklo 
perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir 
reklamuojamą spartą, interneto prieigos 
paslaugų veikimą, palyginti su 
specializuotomis paslaugomis, ir į kokybę, 
kaip ją supranta galutiniai paslaugų 
gavėjai. Nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai 
visiems ar atskiriems elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams nustatyti būtinuosius 
paslaugų kokybės reikalavimus, jei to 
reikia, kad neprastėtų/neblogėtų bendra 
interneto prieigos paslaugų kokybė;

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų prisiimti 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto 
prieigos paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis.
Nacionalinės reguliavimo institucijos turi 
sukurti aiškias ir suprantamas pranešimų 
ir teisių gynimo priemones galutiniams 
paslaugų gavėjams, patyrusiems 
diskriminaciją, interneto turinio, 
paslaugų ar taikomųjų programų 
apribojimus ar trukdymus. Vertindamos 
galimą bendrą interneto prieigos paslaugų 
pablogėjimą, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų atsižvelgti į kokybės 
parametrus, tokius kaip laiko ir 
patikimumo parametrai (delsa, drebėjimas, 
paketų praradimas), tinklo perkrovos lygį ir 
poveikį, faktinę ir reklamuojamą spartą, 
interneto prieigos paslaugų veikimą, 
palyginti su specializuotomis paslaugomis, 
ir į kokybę, kaip ją supranta galutiniai 
paslaugų gavėjai. Nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms turėtų būti 
suteikti įgaliojimai visiems ar atskiriems 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjams 
nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės 
reikalavimus, jei to reikia, kad 
neprastėtų/neblogėtų bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė;

Or. en
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Pakeitimas 283
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų prisiimti 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto 
prieigos paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis.
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablogėjimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius 
kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, 
drebėjimas, paketų praradimas), tinklo 
perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir 
reklamuojamą spartą, interneto prieigos 
paslaugų veikimą, palyginti su 
specializuotomis paslaugomis, ir į kokybę, 
kaip ją supranta galutiniai paslaugų 
gavėjai. Nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai 
visiems ar atskiriems elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams nustatyti būtinuosius 
paslaugų kokybės reikalavimus, jei to 
reikia, kad neprastėtų/neblogėtų bendra 
interneto prieigos paslaugų kokybė;

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės
reguliavimo institucijos turėtų prisiimti 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto 
prieigos paslaugomis būtų galima naudotis 
nediskriminacinėmis sąlygomis.
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablogėjimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius 
kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, 
drebėjimas, paketų praradimas), tinklo 
perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir 
reklamuojamą spartą, interneto prieigos 
paslaugų veikimą, palyginti su aukštesnės 
kokybės paslaugomis, ir į kokybę, kaip ją 
supranta galutiniai paslaugų gavėjai.
Nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
turėtų būti suteikti įgaliojimai visiems ar 
atskiriems elektroninių ryšių visuomenei 
teikėjams nustatyti būtinuosius paslaugų 
kokybės reikalavimus, jei to reikia, kad 
neprastėtų/neblogėtų bendra interneto 
prieigos paslaugų kokybė arba siekiant 
užtikrinti galutinių paslaugų gavėjų
galimybę turėti prieigą prie turinio ar 
informacijos ir juos skleisti, naudoti 
pasirinktas taikomąsias programas ir 
paslaugas;

Or. en



AM\1012835LT.doc 109/211 PE524.835v01-00

LT

Pakeitimas 284
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti šia prieigos prie atviro 
interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų prisiimti 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad 
elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų 
laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto 
prieigos paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis.
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablogėjimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius 
kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, 
drebėjimas, paketų praradimas), tinklo 
perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir 
reklamuojamą spartą, interneto prieigos 
paslaugų veikimą, palyginti su 
specializuotomis paslaugomis, ir į kokybę, 
kaip ją supranta galutiniai paslaugų 
gavėjai. Nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai 
visiems ar atskiriems elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams nustatyti būtinuosius 
paslaugų kokybės reikalavimus, jei to 
reikia, kad neprastėtų/neblogėtų bendra 
interneto prieigos paslaugų kokybė;

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka labai svarbias funkcijas, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų 
pasinaudoti prieigos prie atviro interneto 
teise. Šiuo tikslu nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų prisiimti stebėjimo ir 
ataskaitų teikimo įsipareigojimus ir 
užtikrinti, kad elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjai jų laikytųsi, ir kad 
aukštos kokybės interneto prieigos 
paslaugomis, kurių nepablogina 
specializuotos paslaugos, būtų galima 
naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis.
Vertindamos galimą bendrą interneto 
prieigos paslaugų pablogėjimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius 
kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, 
drebėjimas, paketų praradimas), tinklo 
perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir 
reklamuojamą spartą, interneto prieigos 
paslaugų veikimą, palyginti su 
specializuotomis paslaugomis, ir į kokybę, 
kaip ją supranta galutiniai paslaugų 
gavėjai. Nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai 
visiems ar atskiriems elektroninių ryšių 
visuomenei teikėjams nustatyti būtinuosius 
paslaugų kokybės reikalavimus, jei to 
reikia, kad neprastėtų / neblogėtų bendra 
interneto prieigos paslaugų kokybė;

Or. de
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Patrizia Toia
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Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) sutartyje turėtų būti nurodyti visi 
teikėjo nustatyti apribojimai naudotis 
įrenginiais, pavyzdžiui, mobiliųjų įrenginių 
SIM kortelės užrakinimas, ir visi 
mokesčiai, mokėtini dėl sutarties 
nutraukimo iki jos galiojimo termino.
Pasibaigus sutartos sutarties galiojimo 
laikotarpiui, neturėtų būti taikomi jokie 
mokesčiai;

(57) sutartyje turėtų būti aiškiai ir 
suprantamai nurodyti visi teikėjo nustatyti 
apribojimai naudotis įrenginiais, 
pavyzdžiui, mobiliųjų įrenginių SIM 
kortelės užrakinimas, ir visi mokesčiai, 
mokėtini dėl sutarties nutraukimo iki jos 
galiojimo termino. Pasibaigus sutartos 
sutarties galiojimo laikotarpiui, neturėtų 
būti taikomi jokie mokesčiai;

Or. it

Pakeitimas 286
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kad būtų išvengta didžiulių sąskaitų, 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų galėti 
nustatyti didžiausias mokesčių, susijusių su 
jų skambučiais ir interneto prieigos 
paslaugomis, finansines ribas. Tokia 
paslauga turėtų būti nemokama, kaip ir 
atitinkamas įspėjimas, kurį būtų galima 
vėliau susirasti ir kuris būtų siunčiamas 
priartėjus prie šios ribos. Pasiekus šią 
didžiausią ribą, galutiniai paslaugų gavėjai 
nebeturėtų gauti tų paslaugų ar už jas 
mokėti, išskyrus tuos atvejus, kai jie, 
susitarę su teikėju, specialiai pareikalautų, 
kad tos paslaugos ir toliau būtų teikiamos;

(58) kad būtų išvengta didžiulių sąskaitų, 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų galėti 
nustatyti didžiausias mokesčių, susijusių su 
jų skambučiais ir interneto prieigos 
paslaugomis, finansines ribas. Tokia 
paslauga turėtų būti nemokama ir teikiama 
taikant paprastas procedūras, kaip ir 
atitinkamas įspėjimas, kurį būtų galima 
vėliau susirasti ir kuris būtų siunčiamas 
priartėjus prie šios ribos. Pasiekus šią 
didžiausią ribą, galutiniai paslaugų gavėjai 
nebeturėtų gauti tų paslaugų ar už jas 
mokėti, išskyrus tuos atvejus, kai jie, 
susitarę su teikėju, specialiai pareikalautų, 
kad tos paslaugos ir toliau būtų teikiamos;

Or. it
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Pakeitimas 287
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) valstybių narių patirtis ir Sveikatos ir 
vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 
užsakymu neseniai atlikto tyrimo rezultatai 
parodė, kad ilgalaikės sutartys ir 
automatinis sutarčių pratęsimas arba 
pratęsimas be jokių sąlygų sukelia nemažai 
kliūčių norint pakeisti teikėją. Todėl 
pageidautina, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų be jokių išlaidų nutraukti 
sutartį po šešių mėnesių nuo jos 
sudarymo. Tokiu atveju galutinių paslaugų 
gavėjų gali būti paprašyta kompensuoti 
teikėjams lengvatinėmis sąlygomis įsigyto 
galinio įrenginio likutinę vertę arba bet 
kokiomis kitomis reklaminėmis sąlygomis 
įsigytų įrenginių pro rata temporis vertę.
Be jokių sąlygų pratęstas sutartis reikėtų 
nutraukti, pranešus apie tai prieš mėnesį;

(59) valstybių narių patirtis ir Sveikatos ir 
vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 
užsakymu neseniai atlikto tyrimo rezultatai 
parodė, kad ilgalaikės sutartys ir 
automatinis sutarčių pratęsimas arba 
pratęsimas be jokių sąlygų sukelia nemažai 
kliūčių norint pakeisti teikėją. Todėl 
pageidautina, kad galutiniai paslaugų 
gavėjai galėtų be jokių išlaidų nutraukti 
sutartį, pranešus apie tai prieš mėnesį.
Tokiu atveju galutinių paslaugų gavėjų gali 
būti paprašyta kompensuoti teikėjams 
lengvatinėmis sąlygomis įsigyto galinio 
įrenginio likutinę vertę arba bet kokiomis 
kitomis reklaminėmis sąlygomis įsigytų 
įrenginių pro rata temporis vertę.

Or. es

Pakeitimas 288
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) siekdami visapusiškai pasinaudoti 
konkurencinės aplinkos teikiamais 
privalumais, galutiniai paslaugų gavėjai, 
remdamiesi turima informacija ir kai jiems 
tai naudinga, turėtų galėti rinktis ir keisti 
paslaugų teikėjus. Todėl galutiniai 
paslaugų gavėjai turėtų turėti galimybę 
keisti teikėją netrukdomi teisinių, techninių 
arba procedūrinių kliūčių, įskaitant 

(62) siekdami visapusiškai pasinaudoti 
konkurencinės aplinkos teikiamais 
privalumais, galutiniai paslaugų gavėjai, 
remdamiesi turima informacija ir kai jiems 
tai naudinga, turėtų galėti rinktis ir keisti 
paslaugų teikėjus. Todėl galutiniai 
paslaugų gavėjai turėtų turėti galimybę 
keisti teikėją netrukdomi teisinių, techninių 
arba procedūrinių kliūčių, įskaitant 
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sutartines sąlygas ir mokesčius. Galimybė 
perkelti numerį labai palengvina vartotojų 
pasirinkimą ir skatina efektyvią 
konkurenciją. Tai turėtų būti įgyvendinta 
kuo mažiau delsiant, kad numeris būtų 
faktiškai aktyvuotas per vieną darbo dieną 
po sutarties perkelti numerį sudarymo.
Likusių neapmokėtų sąskaitų apmokėjimas 
neturėtų būti sąlyga vykdyti prašymą 
perkelti numerį;

sutartines sąlygas ir mokesčius. Galimybė 
perkelti numerį labai palengvina vartotojų 
pasirinkimą ir skatina efektyvią 
konkurenciją. Tai turėtų būti įgyvendinta 
kuo mažiau delsiant, kad numeris būtų 
faktiškai aktyvuotas per vieną darbo dieną 
po sutarties perkelti numerį sudarymo.
Likusių neapmokėtų sąskaitų apmokėjimas 
neturėtų būti sąlyga vykdyti prašymą 
perkelti numerį. Be to, turėtų būti 
apsvarstytos tarpvalstybinio numerių 
perkėlimo (persikėlimo į kitą ES vietą 
atveju) galimybės;

Or. en

Pakeitimas 289
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) siekiant atsižvelgti į rinkos ir 
technikos pažangą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti teisės aktus bei jų priedus. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 290
Petra Kammerevert
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) siekiant atsižvelgti į rinkos ir 
technikos pažangą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti teisės aktus bei jų priedus. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 291
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) Sąjungos judriojo ryšio rinka išlieka 
suskaidyta, nes nėra visas valstybes nares 
apimančio judriojo ryšio tinklo. Todėl 
norėdami teikti judriojo ryšio paslaugas 
savo šalies klientams, kurie keliauja po 
Sąjungą, tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai turi pirkti didmenines 
tarptinklinio ryšio paslaugas iš lankomos 
valstybės narės operatorių. Šios 
didmeninės kainos – nemenka kliūtis 
norint tarptinklinio ryšio paslaugas teikti 
to paties lygio kainomis kaip ir savojoje 
šalyje teikiamų judriojo ryšio paslaugų.
Todėl reikėtų priimti papildomų 
priemonių, kurios padėtų sumažinti šiuos 
mokesčius. Tarptinklinio ryšio paslaugų 

Išbraukta.
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teikėjų komerciniai ar techniniai 
susitarimai, kuriais sudaromos sąlygos 
virtualiu būdu savo tinklo aprėptį išplėsti, 
kad būtų apimta visa Sąjunga, suteikia 
galimybę internalizuoti didmenines 
sąnaudas. Kad būtų sukurtos tinkamos 
paskatos, turėtų būti pritaikyti tam tikri 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 531/201226 numatyti 
reguliavimo įpareigojimai. Visų pirma kai 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai per 
savo tinklus ar dvišales ar daugiašales 
tarptinklinio ryšio paslaugų sutartis 
užtikrina, kad visiems klientams 
Sąjungoje siūlomi tarptinklinio ryšio 
tarifai, kurie neviršija savojoje šalyje 
taikomų tarifų, paslaugų savojoje šalyje 
teikėjams nustatytas įpareigojimas 
sudaryti savo klientams sąlygas turėti 
prieigą prie bet kurio alternatyvaus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
skambučių, SMS ir duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų tokiems 
teikėjams netaikomas per pereinamąjį 
laikotarpį, jei tokia prieiga jau suteikta;
__________________
26 2012 m. birželio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per 
viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos 
Sąjungoje (OL L 172, 2012 6 30, p. 10).

Or. en

Pakeitimas 292
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) Sąjungos judriojo ryšio rinka išlieka 
suskaidyta, nes nėra visas valstybes nares 
apimančio judriojo ryšio tinklo. Todėl 

Išbraukta.
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norėdami teikti judriojo ryšio paslaugas 
savo šalies klientams, kurie keliauja po 
Sąjungą, tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai turi pirkti didmenines 
tarptinklinio ryšio paslaugas iš lankomos 
valstybės narės operatorių. Šios 
didmeninės kainos – nemenka kliūtis 
norint tarptinklinio ryšio paslaugas teikti 
to paties lygio kainomis kaip ir savojoje 
šalyje teikiamų judriojo ryšio paslaugų.
Todėl reikėtų priimti papildomų 
priemonių, kurios padėtų sumažinti šiuos 
mokesčius. Tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjų komerciniai ar techniniai 
susitarimai, kuriais sudaromos sąlygos 
virtualiu būdu savo tinklo aprėptį išplėsti, 
kad būtų apimta visa Sąjunga, suteikia 
galimybę internalizuoti didmenines 
sąnaudas. Kad būtų sukurtos tinkamos 
paskatos, turėtų būti pritaikyti tam tikri 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 531/201226 numatyti 
reguliavimo įpareigojimai. Visų pirma kai 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai per 
savo tinklus ar dvišales ar daugiašales 
tarptinklinio ryšio paslaugų sutartis 
užtikrina, kad visiems klientams 
Sąjungoje siūlomi tarptinklinio ryšio 
tarifai, kurie neviršija savojoje šalyje 
taikomų tarifų, paslaugų savojoje šalyje 
teikėjams nustatytas įpareigojimas 
sudaryti savo klientams sąlygas turėti 
prieigą prie bet kurio alternatyvaus 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo 
skambučių, SMS ir duomenų perdavimo 
tarptinkliniu ryšiu paslaugų tokiems 
teikėjams netaikomas per pereinamąjį 
laikotarpį, jei tokia prieiga jau suteikta;
__________________
26 2012 m. birželio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per 
viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos 
Sąjungoje (OL L 172, 2012 6 30, p. 10).

Or. de
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Pakeitimas 293
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) Sąjungos judriojo ryšio rinka išlieka 
suskaidyta, nes nėra visas valstybes nares 
apimančio judriojo ryšio tinklo. Todėl 
norėdami teikti judriojo ryšio paslaugas 
savo šalies klientams, kurie keliauja po 
Sąjungą, tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai turi pirkti didmenines tarptinklinio 
ryšio paslaugas iš lankomos valstybės 
narės operatorių. Šios didmeninės kainos –
nemenka kliūtis norint tarptinklinio ryšio 
paslaugas teikti to paties lygio kainomis 
kaip ir savojoje šalyje teikiamų judriojo 
ryšio paslaugų. Todėl reikėtų priimti 
papildomų priemonių, kurios padėtų 
sumažinti šiuos mokesčius. Tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjų komerciniai ar 
techniniai susitarimai, kuriais sudaromos 
sąlygos virtualiu būdu savo tinklo aprėptį 
išplėsti, kad būtų apimta visa Sąjunga, 
suteikia galimybę internalizuoti 
didmenines sąnaudas. Kad būtų sukurtos 
tinkamos paskatos, turėtų būti pritaikyti 
tam tikri Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 531/201226 numatyti 
reguliavimo įpareigojimai. Visų pirma kai 
tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai per 
savo tinklus ar dvišales ar daugiašales 
tarptinklinio ryšio paslaugų sutartis 
užtikrina, kad visiems klientams Sąjungoje 
siūlomi tarptinklinio ryšio tarifai, kurie 
neviršija savojoje šalyje taikomų tarifų, 
paslaugų savojoje šalyje teikėjams 
nustatytas įpareigojimas sudaryti savo 
klientams sąlygas turėti prieigą prie bet 
kurio alternatyvaus tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjo skambučių, SMS ir 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
paslaugų tokiems teikėjams netaikomas per 

(72) Sąjungos judriojo ryšio rinka išlieka 
suskaidyta, nes nėra visas valstybes nares 
apimančio judriojo ryšio tinklo. Todėl 
norėdami teikti judriojo ryšio paslaugas 
savo šalies klientams, kurie keliauja po 
Sąjungą, tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai turi pirkti didmenines tarptinklinio 
ryšio paslaugas iš lankomos valstybės 
narės operatorių. Šios didmeninės kainos –
nemenka kliūtis norint tarptinklinio ryšio 
paslaugas teikti to paties lygio kainomis 
kaip ir savojoje šalyje teikiamų judriojo 
ryšio paslaugų. Todėl reikėtų priimti 
papildomų priemonių, kurios padėtų 
sumažinti šiuos mokesčius, užtikrinti 
teisinį tikrumą ir padėti stabilizuoti rinką.
Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų 
komerciniai ar techniniai susitarimai, 
kuriais sudaromos sąlygos virtualiu būdu 
savo tinklo aprėptį išplėsti, kad būtų apimta 
visa Sąjunga, suteikia galimybę 
internalizuoti didmenines sąnaudas. Kad 
būtų sukurtos tinkamos paskatos, turėtų 
būti pritaikyti tam tikri Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 
531/201226 numatyti reguliavimo 
įpareigojimai. Visų pirma kai tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjai per savo tinklus ar 
dvišales ar daugiašales tarptinklinio ryšio 
paslaugų sutartis užtikrina, kad visiems 
klientams Sąjungoje siūlomi tarptinklinio 
ryšio tarifai, kurie neviršija savojoje šalyje 
taikomų tarifų, paslaugų savojoje šalyje 
teikėjams nustatytas įpareigojimas sudaryti 
savo klientams sąlygas turėti prieigą prie 
bet kurio alternatyvaus tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjo skambučių, SMS ir 
duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
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pereinamąjį laikotarpį, jei tokia prieiga jau 
suteikta;

paslaugų tokiems teikėjams netaikomas per 
pereinamąjį laikotarpį, jei tokia prieiga jau 
suteikta;

__________________ __________________
26 2012 m. birželio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per 
viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos 
Sąjungoje (OL L 172, 2012 6 30, p. 10).

26 2012 m. birželio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per 
viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos 
Sąjungoje (OL L 172, 2012 6 30, p. 10).

Or. en

Pakeitimas 294
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) dvišalių ar daugiašalių tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartimis judriojo ryšio 
operatoriams sudaromos sąlygos savo 
šalies klientų tarptinklinio ryšio paslaugų 
naudojimą partnerių tinkluose vertinti 
kaip didžia dalimi lygiavertį paslaugų 
teikimui tokiems klientams savo tinkluose, 
todėl tai turėtų poveikį nustatant tokios 
virtualios Sąjungos aprėpties savo tinklu 
mažmenines kainas. Taikant tokią tvarką 
didmeninės prekybos lygmeniu būtų 
sudarytos sąlygos naujiems tarptinklinio 
ryšio produktams kurti ir taip padidinti 
pasirinkimo galimybes ir konkurenciją 
mažmeninės prekybos lygmeniu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 295
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) dvišalių ar daugiašalių tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartimis judriojo ryšio 
operatoriams sudaromos sąlygos savo 
šalies klientų tarptinklinio ryšio paslaugų 
naudojimą partnerių tinkluose vertinti 
kaip didžia dalimi lygiavertį paslaugų 
teikimui tokiems klientams savo tinkluose, 
todėl tai turėtų poveikį nustatant tokios 
virtualios Sąjungos aprėpties savo tinklu 
mažmenines kainas. Taikant tokią tvarką 
didmeninės prekybos lygmeniu būtų 
sudarytos sąlygos naujiems tarptinklinio 
ryšio produktams kurti ir taip padidinti 
pasirinkimo galimybes ir konkurenciją 
mažmeninės prekybos lygmeniu;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 296
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) dvišalių ar daugiašalių tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartimis judriojo ryšio 
operatoriams sudaromos sąlygos savo 
šalies klientų tarptinklinio ryšio paslaugų 
naudojimą partnerių tinkluose vertinti kaip 
didžia dalimi lygiavertį paslaugų teikimui 
tokiems klientams savo tinkluose, todėl tai 
turėtų poveikį nustatant tokios virtualios 
Sąjungos aprėpties savo tinklu mažmenines 
kainas. Taikant tokią tvarką didmeninės 
prekybos lygmeniu būtų sudarytos sąlygos 
naujiems tarptinklinio ryšio produktams 
kurti ir taip padidinti pasirinkimo 
galimybes ir konkurenciją mažmeninės 
prekybos lygmeniu;

(73) komercinių ar techninių tarptinklinio 
ryšio paslaugų sutartimis judriojo ryšio 
operatoriams sudaromos sąlygos savo 
šalies klientų tarptinklinio ryšio paslaugų 
naudojimą partnerių tinkluose vertinti kaip 
didžia dalimi lygiavertį paslaugų teikimui 
tokiems klientams savo tinkluose, todėl tai 
turėtų poveikį nustatant tokios virtualios 
Sąjungos aprėpties savo tinklu mažmenines 
kainas. Taikant tokią tvarką didmeninės 
prekybos lygmeniu būtų sudarytos sąlygos 
naujiems tarptinklinio ryšio produktams 
kurti ir taip padidinti pasirinkimo 
galimybes ir konkurenciją mažmeninės 
prekybos lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 297
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
ir Reglamente (ES) Nr. 531/2012 
nustatomas politikos tikslas – kad 
tarptinklinio ryšio ir savojoje šalyje 
taikomų tarifų skirtumas priartėtų prie 
nulio. Praktiniu atžvilgiu, tam reikia, kad 
vartotojai, kurie patenka į bet kurią plačią 
stebimą vidaus vartojimo kategoriją, 
nustatytą remiantis įvairiais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
periodiškai keliaudami po Sąjungos 
teritoriją galėtų drąsiai išlaikyti tipinį 
vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį 
su savo atitinkamais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
nepatiriant papildomų išlaidų be tų, kurios 
patiriamos savojoje šalyje. Taikant 
dabartinę komercinę praktiką, tokios 
plačios kategorijos gali būti nustatytos 
remiantis, pavyzdžiui, savojoje šalyje 
siūlomuose mažmeninių paslaugų 
paketuose taikomu skirstymu į abonentus ir 
išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojus;
tik GSM paketus (pvz., skambučiai, SMS );
paketus, pritaikytus skirtingiems 
suvartojimo kiekiams; paketus, atitinkamai 
skirtus įmonėms ir vartotojams;
mažmeninių paslaugų paketus su 
nurodytomis kainomis už suvartotą vienetą 
ir paketus, kuriuose numatyti vienetų 
rinkiniai (pvz., skambučių minutės, 
duomenų megabaitai) už standartinį 
mokestį, nepriklausomai nuo faktinio 
suvartojimo. Sąjungos judriojo ryšio šalies 
rinkose vartotojams siūlomų mažmeninių 
paslaugų tarifų ir paketų įvairovė tenkina 
įvairius klientų poreikius, o tai yra siejama 
su konkurencinga rinka. Toks vidaus rinkų 

(74) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
ir Reglamente (ES) Nr. 531/2012 
nustatomas politikos tikslas – kad 
tarptinklinio ryšio ir savojoje šalyje 
taikomų tarifų skirtumas priartėtų prie 
nulio. Praktiniu atžvilgiu, tam reikia, kad 
vartotojai, kurie patenka į bet kurią plačią 
stebimą vidaus vartojimo kategoriją, 
nustatytą remiantis įvairiais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
periodiškai keliaudami po Sąjungos 
teritoriją galėtų drąsiai išlaikyti tipinį 
vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį 
su savo atitinkamais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
nepatiriant papildomų išlaidų be tų, kurios 
patiriamos savojoje šalyje. Taikant 
dabartinę komercinę praktiką, tokios 
plačios kategorijos gali būti nustatytos 
remiantis, pavyzdžiui, savojoje šalyje 
siūlomuose mažmeninių paslaugų 
paketuose taikomu skirstymu į abonentus ir 
išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojus;
tik GSM paketus (pvz., skambučiai, SMS );
paketus, pritaikytus skirtingiems 
suvartojimo kiekiams; paketus, atitinkamai 
skirtus įmonėms ir vartotojams;
mažmeninių paslaugų paketus su 
nurodytomis kainomis už suvartotą vienetą 
ir paketus, kuriuose numatyti vienetų 
rinkiniai (pvz., skambučių minutės, 
duomenų megabaitai) už standartinį 
mokestį, nepriklausomai nuo faktinio 
suvartojimo. Sąjungos judriojo ryšio šalies 
rinkose vartotojams siūlomų mažmeninių 
paslaugų tarifų ir paketų įvairovė tenkina 
įvairius klientų poreikius, o tai yra siejama 
su konkurencinga rinka. Toks vidaus rinkų 
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lankstumas turėtų atsispindėti ir Sąjungos 
lygmens tarptinklinio ryšio aplinkoje, kartu 
atsižvelgiant į tai, kad tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjams reikalingi didmeniniai 
produktai iš nepriklausomų tinklo 
operatorių skirtingose valstybėse narėse ir 
tuo gali būti pateisinamas ribų nustatymas 
atsižvelgiant į pagrįstą naudojimą, jei 
tokiam tarptinklinio ryšio paslaugų 
vartojimui taiko savojoje šalyje taikomus 
paslaugų tarifus;

lankstumas turėtų atsispindėti ir Sąjungos 
lygmens tarptinklinio ryšio aplinkoje, kartu 
atsižvelgiant į tai, kad tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjams reikalingi didmeniniai 
produktai iš nepriklausomų tinklo 
operatorių skirtingose valstybėse narėse ir 
tuo gali būti pateisinamas ribų nustatymas 
atsižvelgiant į pagrįstą naudojimą, jei 
tokiam tarptinklinio ryšio paslaugų 
vartojimui taiko savojoje šalyje taikomus 
paslaugų tarifus. Visų pirma, turėtų būti 
užkirstas kelias spektro naudojimui, 
viršijančiam įprastas tarptinklinio ryšio 
ribas, bei arbitražo poveikiui, nes kitaip 
tai gali neigiamai paveikti 
konkurencingas vidaus rinkas bei 
paskatas, skirtas investicijoms į 
infrastruktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinta, kad vartotojai nepakeistų savo vidaus paslaugų teikėjo tarptinklinio 
ryšio paslaugų teikėjo, kuris nebuvo investavęs į vartotojo valstybės narės infrastruktūrą.
Todėl reikėtų sąžiningo tarptinklinio ryšio naudojimo apribojimų, siekiant išvengti arbitražo 
poveikio, kuris priešingu atveju galėtų kelti didelį pavojų teikėjams ir trukdyti investicijoms į 
naują infrastruktūrą.

Pakeitimas 298
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
ir Reglamente (ES) Nr. 531/2012 
nustatomas politikos tikslas – kad 
tarptinklinio ryšio ir savojoje šalyje 
taikomų tarifų skirtumas priartėtų prie 
nulio. Praktiniu atžvilgiu, tam reikia, kad 
vartotojai, kurie patenka į bet kurią plačią 
stebimą vidaus vartojimo kategoriją, 
nustatytą remiantis įvairiais savojoje šalyje 

(74) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
ir Reglamente (ES) Nr. 531/2012 
nustatomas politikos tikslas – kad 
tarptinklinio ryšio ir savojoje šalyje 
taikomų tarifų skirtumas priartėtų prie 
nulio. Praktiniu atžvilgiu, tam reikia, kad 
vartotojai, kurie patenka į bet kurią plačią 
stebimą vidaus vartojimo kategoriją, 
nustatytą remiantis įvairiais savojoje šalyje 
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siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
periodiškai keliaudami po Sąjungos 
teritoriją galėtų drąsiai išlaikyti tipinį 
vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį 
su savo atitinkamais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
nepatiriant papildomų išlaidų be tų, kurios 
patiriamos savojoje šalyje. Taikant 
dabartinę komercinę praktiką, tokios 
plačios kategorijos gali būti nustatytos 
remiantis, pavyzdžiui, savojoje šalyje 
siūlomuose mažmeninių paslaugų 
paketuose taikomu skirstymu į abonentus ir 
išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojus;
tik GSM paketus (pvz., skambučiai, SMS );
paketus, pritaikytus skirtingiems 
suvartojimo kiekiams; paketus, atitinkamai 
skirtus įmonėms ir vartotojams;
mažmeninių paslaugų paketus su 
nurodytomis kainomis už suvartotą vienetą 
ir paketus, kuriuose numatyti vienetų 
rinkiniai (pvz., skambučių minutės, 
duomenų megabaitai) už standartinį 
mokestį, nepriklausomai nuo faktinio 
suvartojimo. Sąjungos judriojo ryšio šalies 
rinkose vartotojams siūlomų mažmeninių 
paslaugų tarifų ir paketų įvairovė tenkina 
įvairius klientų poreikius, o tai yra siejama 
su konkurencinga rinka. Toks vidaus rinkų 
lankstumas turėtų atsispindėti ir Sąjungos 
lygmens tarptinklinio ryšio aplinkoje, kartu 
atsižvelgiant į tai, kad tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjams reikalingi didmeniniai 
produktai iš nepriklausomų tinklo 
operatorių skirtingose valstybėse narėse ir 
tuo gali būti pateisinamas ribų nustatymas 
atsižvelgiant į pagrįstą naudojimą, jei 
tokiam tarptinklinio ryšio paslaugų 
vartojimui taiko savojoje šalyje taikomus 
paslaugų tarifus;

siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
periodiškai keliaudami po Sąjungos 
teritoriją galėtų drąsiai išlaikyti tipinį 
vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį 
su savo atitinkamais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
nepatiriant papildomų išlaidų be tų, kurios 
patiriamos savojoje šalyje. Taikant 
dabartinę komercinę praktiką, tokios 
plačios kategorijos gali būti nustatytos 
remiantis, pavyzdžiui, savojoje šalyje 
siūlomuose mažmeninių paslaugų 
paketuose taikomu skirstymu į abonentus ir 
išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojus;
tik GSM paketus (pvz., skambučiai, SMS );
paketus, pritaikytus skirtingiems 
suvartojimo kiekiams; paketus, atitinkamai 
skirtus įmonėms ir vartotojams;
mažmeninių paslaugų paketus su 
nurodytomis kainomis už suvartotą vienetą 
ir paketus, kuriuose numatyti vienetų 
rinkiniai (pvz., skambučių minutės, 
duomenų megabaitai) už standartinį 
mokestį, nepriklausomai nuo faktinio 
suvartojimo. Sąjungos judriojo ryšio šalies 
rinkose vartotojams siūlomų mažmeninių 
paslaugų tarifų ir paketų įvairovė tenkina 
įvairius klientų poreikius, o tai yra siejama 
su konkurencinga rinka. Toks vidaus rinkų 
lankstumas turėtų atsispindėti ir Sąjungos 
lygmens tarptinklinio ryšio aplinkoje, kartu 
atsižvelgiant į tai, kad tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjams reikalingi didmeniniai 
produktai iš nepriklausomų tinklo 
operatorių skirtingose valstybėse narėse ir 
tuo gali būti pateisinamas ribų nustatymas 
atsižvelgiant į pagrįstą naudojimą, jei 
tokiam tarptinklinio ryšio paslaugų 
vartojimui taiko savojoje šalyje taikomus 
paslaugų tarifus. Taip siekiama užkirsti 
kelią neįprastam arba nesąžiningam 
naudojimuisi paslaugomis, taip pat 
arbitražo scenarijams, kurie galėtų turėti 
įtakos konkurencingoms vidaus rinkoms;

Or. en
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Pakeitimas 299
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
ir Reglamente (ES) Nr. 531/2012 
nustatomas politikos tikslas – kad 
tarptinklinio ryšio ir savojoje šalyje 
taikomų tarifų skirtumas priartėtų prie 
nulio. Praktiniu atžvilgiu, tam reikia, kad 
vartotojai, kurie patenka į bet kurią plačią 
stebimą vidaus vartojimo kategoriją, 
nustatytą remiantis įvairiais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
periodiškai keliaudami po Sąjungos 
teritoriją galėtų drąsiai išlaikyti tipinį 
vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį 
su savo atitinkamais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
nepatiriant papildomų išlaidų be tų, kurios 
patiriamos savojoje šalyje. Taikant 
dabartinę komercinę praktiką, tokios 
plačios kategorijos gali būti nustatytos 
remiantis, pavyzdžiui, savojoje šalyje 
siūlomuose mažmeninių paslaugų 
paketuose taikomu skirstymu į abonentus ir 
išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojus;
tik GSM paketus (pvz., skambučiai, SMS );
paketus, pritaikytus skirtingiems 
suvartojimo kiekiams; paketus, atitinkamai 
skirtus įmonėms ir vartotojams;
mažmeninių paslaugų paketus su 
nurodytomis kainomis už suvartotą vienetą 
ir paketus, kuriuose numatyti vienetų 
rinkiniai (pvz., skambučių minutės, 
duomenų megabaitai) už standartinį 
mokestį, nepriklausomai nuo faktinio 
suvartojimo. Sąjungos judriojo ryšio šalies 
rinkose vartotojams siūlomų mažmeninių 
paslaugų tarifų ir paketų įvairovė tenkina 
įvairius klientų poreikius, o tai yra siejama 
su konkurencinga rinka. Toks vidaus rinkų 
lankstumas turėtų atsispindėti ir Sąjungos 
lygmens tarptinklinio ryšio aplinkoje, kartu 

(74) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
ir Reglamente (ES) Nr. 531/2012 
nustatomas politikos tikslas – kad 
tarptinklinio ryšio ir savojoje šalyje 
taikomų tarifų skirtumas priartėtų prie 
nulio. Praktiniu atžvilgiu, tam reikia, kad 
vartotojai, kurie patenka į bet kurią plačią 
stebimą vidaus vartojimo kategoriją, 
nustatytą remiantis įvairiais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
periodiškai keliaudami po Sąjungos 
teritoriją galėtų drąsiai išlaikyti tipinį 
vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį 
su savo atitinkamais savojoje šalyje 
siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, 
nepatiriant papildomų išlaidų be tų, kurios 
patiriamos savojoje šalyje. Taikant 
dabartinę komercinę praktiką, tokios 
plačios kategorijos gali būti nustatytos 
remiantis, pavyzdžiui, savojoje šalyje 
siūlomuose mažmeninių paslaugų 
paketuose taikomu skirstymu į abonentus ir 
išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojus;
tik GSM paketus (pvz., skambučiai, SMS );
paketus, pritaikytus skirtingiems 
suvartojimo kiekiams; paketus, atitinkamai 
skirtus įmonėms ir vartotojams;
mažmeninių paslaugų paketus su 
nurodytomis kainomis už suvartotą vienetą 
ir paketus, kuriuose numatyti vienetų 
rinkiniai (pvz., skambučių minutės, 
duomenų megabaitai) už standartinį 
mokestį, nepriklausomai nuo faktinio 
suvartojimo. Sąjungos judriojo ryšio šalies 
rinkose vartotojams siūlomų mažmeninių 
paslaugų tarifų ir paketų įvairovė tenkina 
įvairius klientų poreikius, o tai yra siejama 
su konkurencinga rinka. Toks vidaus rinkų 
lankstumas turėtų atsispindėti ir Sąjungos 
lygmens tarptinklinio ryšio aplinkoje, kartu 
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atsižvelgiant į tai, kad tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjams reikalingi didmeniniai 
produktai iš nepriklausomų tinklo 
operatorių skirtingose valstybėse narėse ir 
tuo gali būti pateisinamas ribų nustatymas 
atsižvelgiant į pagrįstą naudojimą, jei 
tokiam tarptinklinio ryšio paslaugų 
vartojimui taiko savojoje šalyje taikomus 
paslaugų tarifus;

atsižvelgiant į tai, kad tarptinklinio ryšio 
paslaugų teikėjams reikalingi didmeniniai 
produktai iš nepriklausomų tinklo 
operatorių skirtingose valstybėse narėse ir 
tuo gali būti pateisinamas ribų nustatymas 
atsižvelgiant į pagrįstą naudojimą, jei 
tokiam tarptinklinio ryšio paslaugų 
vartojimui taiko savojoje šalyje taikomus 
paslaugų tarifus. Tuo siekiama užkirsti 
kelią piktnaudžiavimui, kuris neigiamai 
veiktų nacionalinę konkurenciją;

Or. de

Pakeitimas 300
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
74 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74a) Reglamente (ES) Nr. 531/2012, 
kuriuo siekiama didinti konkurenciją 
tarptinklinio ryšio rinkoje, numatytos 
struktūrinės priemonės, pvz., vietos išeities 
sprendimai ir atsiejimo mechanizmas, yra 
svarbus žingsnis siekiant panaikinti 
mažmeninius tarptinklinio ryšio 
mokesčius. Laipsniškai naikinant 
mažmeninius tarptinklinio ryšio 
mokesčius turi būti nustatytos mažesnės 
viršutinės didmeninių kainų ribos, kad 
Sąjungoje būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos visiems operatoriams, todėl iki 
2015 m. liepos 1 d. Komisija turi pateikti 
Europos Parlamentui ir Ministrų Tarybai 
pasiūlymus šiuo klausimu;

Or. en

Pakeitimas 301
Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl reglamento
74 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74b) siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
visiems rinkoje veikiantiems 
operatoriams, turėtų būti numatyta, kad 
didmeninė tarptinklinio ryšio prieiga ir 
vidaus, ir užsienio operatoriams būtų 
teikiama nediskriminacinėmis sąlygomis, 
įskaitant didmeninės prieigos sąlygas, 
numatytas vidaus judriojo ryšio 
paslaugoms;

Or. en

Pakeitimas 302
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) būtent tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai patys vertina, koks yra pagrįstas 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų, 
perduodamų naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu, kiekis, kuriam galioja savojoje šalyje 
taikomos kainos, numatytos įvairiuose 
mažmeninių paslaugų paketuose, tačiau 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
prižiūrėti, kaip tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai taiko tokius pagrįsto naudojimo 
apribojimus ir užtikrinti, kad jie nustatyti 
atsižvelgiant į išsamią kiekybinę sutartyse 
pateikiamą informaciją, pateikiamą 
klientams aiškiais ir skaidriais terminais.
Tai darydamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų kiek įmanoma atsižvelgti 
į EERRI pateiktas rekomendacijas.

(75) būtent tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai patys vertina, koks yra pagrįstas 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų, 
perduodamų naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu, kiekis, kuriam galioja savojoje šalyje 
taikomos kainos, numatytos įvairiuose 
mažmeninių paslaugų paketuose, tačiau 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
prižiūrėti, kaip tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai taiko tokius pagrįsto naudojimo 
apribojimus ir užtikrinti, kad jie nustatyti 
atsižvelgiant į išsamią kiekybinę sutartyse 
pateikiamą informaciją, pateikiamą 
klientams aiškiais ir skaidriais terminais.
Tai darydamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų kiek įmanoma atsižvelgti 
į EERRI pateiktas rekomendacijas. Savo 
rekomendacijose EERRI turėtų, remiantis 
išankstinių viešųjų konsultacijų 
rezultatais, nustatyti įvairius naudojimo 
modelius, grindžiamus skambučių, 
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duomenų ir SMS žinučių naudojimo 
tendencijomis Sąjungos lygmeniu, ir 
lūkesčių, susijusių su belaidžiu ryšiu 
perduodamų duomenų kiekiu, raida;

Or. en

Pakeitimas 303
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) būtent tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai patys vertina, koks yra pagrįstas 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų, 
perduodamų naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu, kiekis, kuriam galioja savojoje šalyje 
taikomos kainos, numatytos įvairiuose 
mažmeninių paslaugų paketuose, tačiau 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
prižiūrėti, kaip tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai taiko tokius pagrįsto naudojimo 
apribojimus ir užtikrinti, kad jie nustatyti 
atsižvelgiant į išsamią kiekybinę sutartyse 
pateikiamą informaciją, pateikiamą 
klientams aiškiais ir skaidriais terminais.
Tai darydamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų kiek įmanoma atsižvelgti 
į EERRI pateiktas rekomendacijas. Savo 
rekomendacijose EERRI turėtų nustatyti 
įvairius naudojimo modelius, grindžiamus 
skambučių, duomenų ir SMS žinučių 
naudojimo tendencijomis Sąjungos 
lygmeniu, ir lūkesčių, susijusių su 
belaidžiu ryšiu perduodamų duomenų 
kiekiu, raida;

(75) tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai 
patys vertina, koks yra pagrįstas 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų, 
perduodamų naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu, kiekis, kuriam galioja savojoje šalyje 
taikomos kainos, numatytos įvairiuose 
mažmeninių paslaugų paketuose, tačiau 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
prižiūrėti, kaip tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai taiko tokius pagrįsto naudojimo 
apribojimus ir užtikrinti, kad jie nustatyti 
atsižvelgiant į išsamią kiekybinę sutartyse 
pateikiamą informaciją, pateikiamą 
klientams aiškiais ir skaidriais terminais.
Tai darydamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų kiek įmanoma atsižvelgti 
į EERRI pateiktas – viešųjų konsultacijų 
rezultatais pagrįstas – rekomendacijas.
Savo rekomendacijose EERRI turėtų 
nustatyti įvairius naudojimo modelius, 
grindžiamus skambučių, duomenų ir SMS 
žinučių naudojimo tendencijomis Sąjungos 
lygmeniu, ir lūkesčių, susijusių su 
belaidžiu ryšiu perduodamų duomenų 
kiekiu, raida;

Or. de
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Pakeitimas 304
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) būtent tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai patys vertina, koks yra pagrįstas 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų, 
perduodamų naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu, kiekis, kuriam galioja savojoje šalyje 
taikomos kainos, numatytos įvairiuose 
mažmeninių paslaugų paketuose, tačiau 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
prižiūrėti, kaip tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai taiko tokius pagrįsto naudojimo 
apribojimus ir užtikrinti, kad jie nustatyti 
atsižvelgiant į išsamią kiekybinę sutartyse 
pateikiamą informaciją, pateikiamą 
klientams aiškiais ir skaidriais terminais.
Tai darydamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų kiek įmanoma atsižvelgti 
į EERRI pateiktas rekomendacijas.

(75) būtent tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai patys vertina, koks yra pagrįstas 
skambučių, SMS žinučių ir duomenų, 
perduodamų naudojantis tarptinkliniu 
ryšiu, kiekis, kuriam galioja savojoje šalyje 
taikomos kainos, numatytos įvairiuose 
mažmeninių paslaugų paketuose, tačiau 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
prižiūrėti, kaip tarptinklinio ryšio paslaugų 
teikėjai taiko tokius pagrįsto naudojimo 
apribojimus ir užtikrinti, kad jie nustatyti 
atsižvelgiant į išsamią kiekybinę sutartyse 
pateikiamą informaciją, pateikiamą 
klientams aiškiais ir skaidriais terminais.
Tai darydamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų kiek įmanoma atsižvelgti 
į EERRI pateiktas rekomendacijas. Savo 
rekomendacijose EERRI turėtų, 
pasikonsultavusi su visomis susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, nustatyti 
įvairius naudojimo modelius, grindžiamus 
skambučių, duomenų ir SMS žinučių 
naudojimo tendencijomis Sąjungos 
lygmeniu, ir lūkesčių, susijusių su 
belaidžiu ryšiu perduodamų duomenų 
kiekiu, raida;

Or. en

Pakeitimas 305
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
75 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75a) nors III tarptinklinio ryšio 
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reglamentu ir jame numatytomis 
struktūrinėmis priemonėmis bus padidinta 
konkurencija rinkoje, nesitikima, kad to 
pakaks sukurti aplinkai, kurioje klientai 
keliaudami užsienyje galėtų drąsiai 
išlaikyti tipinį vartojimo savojoje šalyje 
modelį, ir taip visoje Europoje panaikinti 
papildomus mokesčius už tarptinklinį ryšį.
Todėl 37 straipsnis grindžiamas 
Tarptinklinio ryšio reglamentu ir 
numatomos tolesnės paskatos, 
skatinančios operatorius tarptinklinį ryšį 
teikti neviršijant savojoje šalyje taikomų 
kainų. Pasiūlymu iš dalies keičiamos 
viršutinės tarptinklinio ryšio didmeninių 
kainų ribos, įsigaliosiančios nuo 2014 m.
liepos 1 d., ir įvesta nuostata dėl 
papildomo viršutinių tarptinklinio ryšio 
didmeninių kainų ribų sumažinimo nuo 
2015 m. liepos 1 d., taip siekiant suteikti 
galimybę visiems vidaus paslaugų 
teikėjams internalizuoti didmenines 
tarptinklinio ryšio sąnaudas ir nuo 
2014 m. liepos 1 d. laipsniškai įvesti 
vidaus kainų lygį atitinkančias 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainas.
Siūloma tvarka siekiama užtikrinti 
sumažintų didmeninių tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainų naudą vartotojams 
tarptinklinio ryšio paslaugas teikiant 
savojoje šalyje taikomomis kainomis, 
tokiomis sąlygomis, kuriomis būtų 
užtikrinta, kad tai taikoma tarptinkliniam 
ryšiui visoje Sąjungoje ir kad vartotojai 
visoje Sąjungoje laiku turėtų naudos iš 
tokių pasiūlymų. Kartu pasiūlymu 
numatoma reikiama pusiausvyra, kada 
operatoriai galėtų pritaikyti savo 
mažmeninių paslaugų pasiūlymus ir 
galiausiai užtikrinti, kad tai būtų 
naudinga visiems jų klientams. Be 
siūlomo didmeninių tarptinklinio ryšio 
paslaugų kainų sumažinimo būtų nerealu, 
kad pavienis operatorius galėtų per 
numatytą laikotarpį visoje Sąjungoje 
tarptinklinį ryšį teikti neviršijant savojoje 
šalyje taikomų kainų;
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suteikia galimybę nuo 2014 m. liepos 1 d. įvesti mažmenines kainas, 
užtikrinančias, kad vartotojai galėtų bendrauti tarptinkliniu ryšiu tokiomis pat kainomis kaip ir 
savo valstybėje, be to, nuo 2015 m. liepos 1 d. numatoma galimybė visiems ES vartotojams 
bendrauti tarptinkliniu ryšiu tokiomis pat kainomis kaip ir savo valstybėje.

Pakeitimas 306
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
75 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75a) Komisija ir EERRI turėtų būti 
atsakingos už tai, kad bet koks laipsniškas 
mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių 
panaikinimas netaptų didesnių kainų 
vidaus rinkose priežastimi;

Or. en

Pakeitimas 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) be to, neseniai visoje Sąjungoje labai 
sumažinus skambučių užbaigimo judriojo 
ryšio tinkluose mokesčius dabar turėtų 
būti galima atsisakyti papildomų 
mokesčių už tarptinkliniu ryšiu gaunamus 
skambučius;

(76) siekiant užtikrinti aiškumą ir teisinį 
tikrumą reikėtų nustatyti galutinio 
papildomų mokesčių už mažmeninį 
tarptinklinį ryšį, kurie pradėti mažinti 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 717/2007, 
atsisakymo datą. Siekiant sudaryti 
telekomunikacijų operatoriams tikrai 
vienodas sąlygas, prieš galutinai 
panaikinant papildomus mažmeninius 
mokesčius, visoje ES reikėtų toliau 
mažinti didmeninius tarifus ir suderinti 
skambučių užbaigimo judriojo ryšio 
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tinkluose mokesčius;

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių vidutinė kaina vidaus rinkoje yra žemesnė nei 0,05 EUR. Išlaikant 
bent dabartinio lygio didmenines kainas už tarptinklinio ryšio balso paslaugas (0,05 EUR) po 
2016 m. sausio 7 d., kai operatoriai bus įpareigoti apmokestinti tarptinkliniu ryšiu 
besinaudojančius vartotojus taip, kaip ir vidaus rinkoje, kiltų rimtų rinkos iškraipymų.
Kadangi judriojo ryšio operatoriai nuo 2016 m. liepos 1 d. pradės konkuruoti Europos 
rinkoje, judriojo ryšio skambučių užbaigimo mokesčiai turėtų būti suderinti, kad visoms 
įmonėms būtų užtikrintos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 308
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) be to, neseniai visoje Sąjungoje labai 
sumažinus skambučių užbaigimo judriojo 
ryšio tinkluose mokesčius dabar turėtų 
būti galima atsisakyti papildomų 
mokesčių už tarptinkliniu ryšiu gaunamus 
skambučius;

(76) be to, nors kai kurios valstybės narės 
smarkiai sumažino skambučių užbaigimo 
judriojo ryšio tinkluose mokesčius, jų lygis 
įvairiose valstybėse narėse vis dar gerokai 
skiriasi, todėl ateityje gali prireikti 
privalomų teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 309
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77) siekiant užtikrinti EERRI veiklos 
stabilumą ir jo strateginį vadovavimą, 
EERRI reguliuotojų valdybai turėtų 
atstovauti visą darbo dieną dirbantis 
pirmininkas, paskirtas Reguliuotojų 

(77) siekiant užtikrinti EERRI veiklos 
stabilumą ir jo strateginį vadovavimą, 
EERRI reguliuotojų valdybai turėtų ribotą 
laikotarpį atstovauti visą darbo dieną 
dirbantis pirmininkas, paskirtas 
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valdybos atsižvelgiant į jo nuopelnus, 
gebėjimus, elektroninių ryšių rinkos 
dalyvių ir rinkų išmanymą, su priežiūra ir 
reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros 
atrankos procedūrą, kurią organizuoja ir jai 
vadovauja Reguliuotojų valdyba Komisijai 
padedant. Skiriant pirmąjį Reguliuotojų 
valdybos pirmininką, Komisija, inter alia, 
turėtų sudaryti galutinį kandidatų sąrašą, 
atsižvelgdama į jų nuopelnus, gebėjimus, 
elektroninių ryšių rinkos dalyvių ir rinkų 
išmanymą ir su priežiūra bei reguliavimu 
susijusią patirtį. Ataskaitoje, kuri turi būti 
parengta pagal šį reglamentą, turėtų būti 
apsvarstyta, ar vėlesnių paskyrimų atveju 
galutinį sąrašą sudarytų Komisija. Todėl 
EERRI biurą turėtų sudaryti Reguliuotojų 
valdybos pirmininkas, Valdymo komitetas 
ir Administracijos vadovas;

Reguliuotojų valdybos atsižvelgiant į jo 
nuopelnus, gebėjimus, elektroninių ryšių 
rinkos dalyvių ir rinkų išmanymą, su 
priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, 
pagal atviros atrankos procedūrą, kurią 
organizuoja ir jai vadovauja Reguliuotojų 
valdyba Komisijai padedant. Skiriant 
pirmąjį Reguliuotojų valdybos pirmininką, 
Komisija, inter alia, turėtų sudaryti galutinį 
kandidatų sąrašą, atsižvelgdama į jų 
nuopelnus, gebėjimus, elektroninių ryšių 
rinkos dalyvių ir rinkų išmanymą ir su 
priežiūra bei reguliavimu susijusią patirtį.
Ataskaitoje, kuri turi būti parengta pagal šį 
reglamentą, turėtų būti apsvarstyta, ar 
vėlesnių paskyrimų atveju galutinį sąrašą 
sudarytų Komisija. Todėl EERRI biurą 
turėtų sudaryti Reguliuotojų valdybos 
pirmininkas, Valdymo komitetas ir 
Administracijos vadovas;

Or. en

Pakeitimas 310
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų 
teikėjai turi teisę, gebėjimus bei stimulą 
kurti, plėsti ir eksploatuoti savo tinklus ir 
teikti paslaugas nepriklausomai nuo to, 
kurioje Sąjungos vietoje teikėjas yra 
įsisteigęs arba kur yra jo klientai;

a) elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų 
teikėjai turi teisę, gebėjimus bei stimulą 
kurti, plėsti ir eksploatuoti savo tinklus ir 
teikti standartiniais ir atvirais 
duomenimis bei formatais grindžiamas 
sąveikias Europos lygmens paslaugas 
nepriklausomai nuo to, kurioje Sąjungos 
vietoje teikėjas yra įsisteigęs arba kur yra 
jo klientai;

Or. it
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Pakeitimas 311
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų 
teikėjai turi teisę, gebėjimus bei stimulą 
kurti, plėsti ir eksploatuoti savo tinklus ir 
teikti paslaugas nepriklausomai nuo to, 
kurioje Sąjungos vietoje teikėjas yra 
įsisteigęs arba kur yra jo klientai;

a) elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų 
teikėjai turi teisę, gebėjimus bei stimulą 
kurti, plėsti ir eksploatuoti savo tinklus 
tarpvalstybiniu lygmeniu visoje Europoje
ir teikti paslaugas nepriklausomai nuo to, 
kurioje Sąjungos vietoje teikėjas yra 
įsisteigęs arba kur yra jo klientai;

Or. en

Pakeitimas 312
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) piliečiai ir įmonės turi teisę ir galimybę 
naudotis konkurencingomis, saugiomis ir
patikimomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kad ir iš kurios Sąjungos 
vietos jos būtų teikiamos, be 
tarpvalstybinių apribojimų ar nepagrįstų 
papildomų išlaidų.

b) piliečiai ir įmonės turi teisę ir galimybę 
naudotis konkurencingomis, saugiomis ir 
patikimomis elektroninių ryšių 
paslaugomis, kurias teikiant bendromis 
taisyklėmis nustatomi aukšti apsaugos, 
privatumo ir jų asmens duomenų 
saugumo standartai, kad ir iš kurios 
Sąjungos vietos jos būtų teikiamos, be 
tarpvalstybinių apribojimų ar nepagrįstų 
papildomų išlaidų.

Or. it

Pakeitimas 313
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) spręsti papildomų mokesčių už 
tarptinklinį ryšį Sąjungoje panaikinimo 
klausimą.

Or. en

Pakeitimas 314
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrintų supaprastintas, nuspėjamas 
ir vienodas reguliavimo sąlygas dėl 
svarbiausių administracinių ir komercinių 
parametrų, įskaitant dėl individualių 
įpareigojimų, kuriuos galima nustatyti 
atlikus rinkos analizę, proporcingumo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 315
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatintų tvarią konkurenciją bendrojoje 
rinkoje bei pasaulinį Sąjungos 
konkurencingumą ir, pasiekus šiuos 
tikslus, sumažintų šio konkretaus 
sektoriaus rinkos reguliavimą;

b) skatintų tvarią konkurenciją bendrojoje 
rinkoje ir, pasiekus šiuos tikslus, sumažintų 
šio konkretaus sektoriaus rinkos 
reguliavimą;

Or. es
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Pagrindimas

Nurodant pasaulinį Sąjungos konkurencingumą kaip naują Europos reguliavimo tikslą, 
padidėja teisinis netikrumas.

Pakeitimas 316
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatintų tvarią konkurenciją bendrojoje 
rinkoje bei pasaulinį Sąjungos 
konkurencingumą ir, pasiekus šiuos 
tikslus, sumažintų šio konkretaus 
sektoriaus rinkos reguliavimą;

b) skatintų pasaulinį Sąjungos 
konkurencingumą ir sumažintų šio 
konkretaus sektoriaus rinkos reguliavimą, 
siekiant užtikrinti tvarią konkurenciją 
bendrojoje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sukurtų palankesnes sąlygas teikti 
novatoriškas aukštos kokybės paslaugas;

d) sukurtų palankesnes sąlygas teikti 
novatoriškas aukštos kokybės paslaugas, 
pvz., naudojant pačių operatorių turimus 
atviruosius duomenis (angl. open data), 
pateikiamus standartiniu ir sąveikiu 
formatu, pavieniams paslaugų gavėjams 
nepriskirtina suvestine forma, siekiant 
paskatinti kurti naujas papildomą vertę 
suteikiančias paslaugas ir taikmenas, 
pavyzdžiui, siekiant Europos skaitmeninės 
darbotvarkės tikslų, kurti pažangiuosius 
miestus;

Or. it
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Pakeitimas 318
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sukurtų palankesnes sąlygas teikti 
novatoriškas aukštos kokybės paslaugas;

d) sukurtų palankesnes sąlygas teikti 
novatoriškas aukštos kokybės paslaugas ir 
galimybę naudotis įperkamu plačiajuosčiu 
ryšiu, visų pirma atsižvelgiant į mažų ir 
vidutinių įmonių, taip pat į ne pelno 
sektoriaus subjektų, teikiančių interneto 
prieigos paslaugas, indėlį ir poreikius;

Or. en

Pakeitimas 319
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sukurtų palankesnes sąlygas teikti 
novatoriškas aukštos kokybės paslaugas;

d) sukurtų palankesnes sąlygas teikti 
novatoriškas aukštos kokybės paslaugas ir 
galimybę prieinamomis kainomis naudotis 
plačiajuosčiu ryšiu;

Or. es

Pakeitimas 320
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatintų tvarią konkurenciją 
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bendrojoje rinkoje ir, laikydamasi 
taisyklių ir nuostatų, užtikrintų vienodas 
sąlygas visiems šios rinkos dalyviams;

Or. en

Pakeitimas 321
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) užtikrintų supaprastintas, nuspėjamas 
ir vienodas reguliavimo sąlygas dėl 
svarbiausių administracinių ir komercinių 
parametrų, įskaitant dėl individualių 
įpareigojimų, kuriuos galima nustatyti 
atlikus rinkos analizę, proporcingumo;

Or. en

Pakeitimas 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrintų, kad visi interneto duomenų 
srautai būtų vertinami vienodai, jų 
nediskriminuojant, neribojant ir 
netrukdant, nepriklausomai nuo jų 
siuntėjo, gavėjo, tipo, turinio, įrenginio, 
paslaugos ar taikomosios programos;

Or. en

Pakeitimas 323
Werner Langen, Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) užtikrintų vienodas elektroninių ryšių 
paslaugų ir informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjų pradines ir 
konkurencijos sąlygas;

Or. de

Pakeitimas 324
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) sudarytų sąžiningas elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjų ir informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjų 
konkurencijos sąlygas;

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didėjantį paslaugų susijungimą, reikia sudaryti vienodas reguliuojamų 
telekomunikacijų paslaugų teikėjų ir interneto paslaugų teikėjų sąlygas.

Pakeitimas 325
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. sukurtų elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjams ir informacinių paslaugų 
teikėjams bendrą teisinį pagrindą;
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Or. de

Pakeitimas 326
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vieno ES leidimo Europos elektroninių 
ryšių teikėjams;

a) vieno ES standartinės formos 
pranešimo, kuriame pateikiama visa 
kiekvienai valstybei narei leidimo
suteikimo procedūrai reikalinga 
informacija, nustatymas;

Or. ro

Pakeitimas 327
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tolesnio reguliavimo sąlygų dėl 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
Europos elektroninių ryšių teikėjams 
nustatytų taisomųjų priemonių būtinumo ir 
proporcingumo vienodinimo;

b) tolesnio reguliavimo sąlygų dėl 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
elektroninių ryšių teikėjams nustatytų 
taisomųjų priemonių būtinumo ir 
proporcingumo vienodinimo;

Or. ro

Pakeitimas 328
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) laipsniško nepagrįstų papildomų 
mokesčių už ryšius Sąjungos ribose ir 
tarptinklinį ryšį Sąjungos teritorijoje 
panaikinimo.

f) laipsniško tarptinklinio ryšio
panaikinimo Sąjungos teritorijoje.

Or. pt

Pakeitimas 329
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. vienas ES leidimas – Europos 
elektroninių ryšių teikėjui visoje 
Sąjungoje taikoma teisinė sistema, 
grindžiama bendruoju leidimu, kurį pagal 
šį reglamentą išdavė buveinės valstybė 
narė;

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 330
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. buveinės valstybė narė – valstybė narė, 
kurioje yra Europos elektroninių ryšių 
teikėjo pagrindinė buveinė;

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 331
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. pagrindinė buveinė – įsisteigimo vieta 
valstybėje narėje, kur priimami 
pagrindiniai sprendimai dėl investicijų į 
elektroninių ryšių paslaugas arba tinklus 
ir jų teikimo Sąjungoje;

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 332
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos 
lygmeniu, visų pirma pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių 
ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, jį priskyrus pirminiam 
naudojimui, suderintos Sąjungos lygmeniu
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/21/EB nustatytas 
taisykles ir procedūras bei pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių 
ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

__________________ __________________
27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p.1).

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

Or. de
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Pakeitimas 333
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos 
lygmeniu, visų pirma pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių 
ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos, jį priskyrus 
pirminiam naudojimui, Sąjungos 
lygmeniu pagal Direktyvoje 2002/21/EB 
nustatytas taisykles ir procedūras bei
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą 676/2002/EB27, ir kuris skirtas 
elektroninių ryšių paslaugoms, išskyrus 
transliavimo paslaugas;

__________________ __________________
27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p.1).

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

Or. de

Pakeitimas 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos 
lygmeniu, visų pirma pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu, veiksmingumu ir pirminiu
naudojimu susijusios sąlygos, suderintos 
Sąjungos lygmeniu, pagal Direktyvą 
2002/21/EB ir pagal Europos Parlamento 
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676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių 
ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

ir Tarybos sprendimą 676/2002/EB27, ir 
kuris skirtas elektroninių ryšių paslaugoms, 
išskyrus transliavimo paslaugas;

__________________ __________________
27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 335
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos 
lygmeniu, visų pirma pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių 
ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu, veiksmingumu ir pirminiu
naudojimu susijusios sąlygos, suderintos 
Sąjungos lygmeniu, pagal Direktyvą 
2002/21/EB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą 676/2002/EB27, ir kuris 
skirtas elektroninių ryšių paslaugoms, 
išskyrus transliavimo paslaugas;

__________________ __________________
27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

Or. fr
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Pakeitimas 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos 
lygmeniu, visų pirma pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą
676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių 
ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos 
lygmeniu pagal Direktyvoje 2002/21/EB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime
676/2002/EB27 apibrėžtas nuostatas ir 
procedūras, ir kuris skirtas elektroninių 
ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

__________________ __________________
27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 337
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos 
lygmeniu, visų pirma pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių 

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui 
suderintas radijo spektras – radijo spektras, 
kuriam taikomos su radijo spektro 
prieinamumu ir veiksmingu naudojimu 
susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos 
lygmeniu pagal Direktyvą 2002/21/EB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių 
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ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo 
paslaugas;

__________________ __________________
27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p.1).

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl 
radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 
2002 4 24, p. 1).

Or. de

Pakeitimas 338
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos 
taškas – nedidelė, mažos galios, nedideliu 
atstumu veikianti belaidžio tinklo prieigos 
įranga, kuri gali, bet nebūtinai, būti viešojo 
antžeminio judriojo ryšio tinklo dalis ir gali 
turėti vieną ar daugiau nedidelio vizualaus 
poveikio antenų, ir kurią naudodami 
piliečiai gali belaidžiu būdu prisijungti prie 
bet kokios topologijos elektroninių ryšių 
tinklų;

9) mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos 
taškas – nedidelė, mažos galios, nedideliu 
atstumu veikianti belaidžio tinklo prieigos 
įranga, naudojanti licencijuotą spektrą 
arba licencijuoto ir nelicencijuoto spektro 
derinį, kuri gali, bet nebūtinai, būti viešojo 
antžeminio judriojo ryšio tinklo dalis ir gali 
turėti vieną ar daugiau nedidelio vizualaus 
poveikio antenų, ir kurią naudodami
piliečiai gali belaidžiu būdu prisijungti prie 
bet kokios topologijos elektroninių ryšių 
tinklų;

Or. en

Pakeitimas 339
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 10 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) radijo ryšio vietinis tinklas (RLAN) –
mažos galios, nedideliu atstumu veikianti 
belaidžio tinklo prieigos sistema, kuri kelia 
tik nedidelę riziką, kad atsiras trukdžių 
kitoms tokioms pat kitų vartotojų netoliese 
naudojamoms sistemoms, neišskirtiniu 
pagrindu naudojanti spektrą, kuriam 
taikomos prieinamumo ir veiksmingo 
naudojimo šiuo tikslu taisyklės suderintos 
Sąjungos lygmeniu;

10) radijo ryšio vietinis tinklas (RLAN) –
mažos galios, nedideliu atstumu veikianti 
belaidžio tinklo prieigos sistema, kuri kelia 
tik nedidelę riziką, kad atsiras trukdžių 
kitoms tokioms pat kitų vartotojų netoliese 
naudojamoms sistemoms, naudojanti 
nelicencijuotą spektrą, kuriam taikomos 
prieinamumo ir veiksmingo naudojimo 
šiuo tikslu taisyklės suderintos Sąjungos 
lygmeniu, nepažeidžiant licencijos 
netaikymo režimo, kuris neapima nei 
apsaugos teisių reguliavimo sąlygų, nei 
teisių sukelti žalingų trikdžių 
licencijuotoms šios juostos arba gretimos 
juostos radijo sistemoms;

Or. en

Pakeitimas 340
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) visų įmanomų pastangų dėjimo 
principas – užtikrinimas, kad prašymai 
persiųsti duomenis būtų vykdomi kuo 
greičiau chronologine tvarka pagal jų 
gavimo laiką ir neatsižvelgiant į turinį, 
paslaugą, taikomąją programą, kilmę ar 
paskirtį;

Or. de

Pakeitimas 341
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) užtikrintos paslaugos kokybės 
prisijungimo produktas – produktas, 
sukuriamas vykstant interneto protokolo 
(IP) mainams, kuris suteikia klientams 
galimybę sukurti IP ryšio jungtį tarp 
sujungimo taško ir vieno ar daugiau 
fiksuotųjų galinių tinklo taškų ir kuriuo 
užtikrinamas nustatyto lygio 
eksploatacinis ištisinio tinklo veikimas, 
kad remiantis nurodytais parametrais 
galutiniams paslaugų gavėjams būtų 
teikiamos nurodytos užtikrintos paslaugos 
kokybės specialios paslaugos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) užtikrintos paslaugos kokybės 
prisijungimo produktas – produktas,
sukuriamas vykstant interneto protokolo 
(IP) mainams, kuris suteikia klientams 
galimybę sukurti IP ryšio jungtį tarp 
sujungimo taško ir vieno ar daugiau 
fiksuotųjų galinių tinklo taškų ir kuriuo 
užtikrinamas nustatyto lygio 
eksploatacinis ištisinio tinklo veikimas, 
kad remiantis nurodytais parametrais 
galutiniams paslaugų gavėjams būtų 
teikiamos nurodytos užtikrintos paslaugos 
kokybės specialios paslaugos;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 343
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) užtikrintos paslaugos kokybės 
prisijungimo produktas – produktas, 
sukuriamas vykstant interneto protokolo 
(IP) mainams, kuris suteikia klientams 
galimybę sukurti IP ryšio jungtį tarp 
sujungimo taško ir vieno ar daugiau 
fiksuotųjų galinių tinklo taškų ir kuriuo 
užtikrinamas nustatyto lygio 
eksploatacinis ištisinio tinklo veikimas, 
kad remiantis nurodytais parametrais 
galutiniams paslaugų gavėjams būtų 
teikiamos nurodytos užtikrintos paslaugos 
kokybės specialios paslaugos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 344
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) užtikrintos paslaugos kokybės 
prisijungimo produktas – produktas, 
sukuriamas vykstant interneto protokolo 
(IP) mainams, kuris suteikia klientams 
galimybę sukurti IP ryšio jungtį tarp 
sujungimo taško ir vieno ar daugiau 
fiksuotųjų galinių tinklo taškų ir kuriuo 
užtikrinamas nustatyto lygio 
eksploatacinis ištisinio tinklo veikimas, 
kad remiantis nurodytais parametrais 
galutiniams paslaugų gavėjams būtų 
teikiamos nurodytos užtikrintos paslaugos 
kokybės specialios paslaugos;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 345
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) pagrįstas duomenų srautų 
valdymas – duomenų srautų valdymas, 
kuris leidžiamas nukrypstant nuo visų 
įmanomų pastangų dėjimo principo, kai 
tai reikalinga dėl techninių priežasčių ir 
laikomasi bendrųjų būtinumo, 
tinkamumo, efektyvumo išlaikymo, 
nediskriminavimo ir skaidrumo principų 
bei kitų šiame reglamente nustatytų 
sąlygų;

Or. de

Pakeitimas 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) tinklo neutralumas – principas, 
kuriuo siekiama, kad visi interneto srautai 
būtų vertinami vienodai, jų 
nediskriminuojant, neribojant ir 
netrukdant, nepriklausomai nuo jų 
siuntėjo, gavėjo, tipo, turinio, įrenginio, 
paslaugos arba taikomosios programos;

Or. en
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Pakeitimas 347
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos;

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos; valstybės 
narės nustato tinkamus būtinuosius 
interneto prieigos paslaugų kokybės 
reikalavimus, kurie nuolat plėtojami 
atsižvelgiant į technikos pažangą;
interneto prieigos paslauga galutiniams 
paslaugų gavėjams suteikiama galimybė 
naudotis bet kuria internetu grindžiama 
taikomąja programa laikantis visų 
įmanomų pastangų dėjimo principo;
vienintelis leidžiamas nukrypimas nuo šio 
principo yra proporcingas pagrįstas 
duomenų srautų valdymas tuo atveju, kai 
tenkinamos aiškiai apibrėžtos jo taikymo 
sąlygos;

Or. de

Pakeitimas 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos;

14) atviros interneto prieigos paslauga –
viešai prieinama elektroninių ryšių 
paslauga, kuri suteikia galimybę prisijungti 
prie interneto tokiu kokybės lygiu, kuris 
atitiktų technologijų pažangą, ir taip 
suteikia galimybę prisijungti prie visų prie 
interneto prijungtų galinių taškų, 
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nepriklausomai nuo naudojamos tinklo 
technologijos ir neribojant juo siunčiamo 
teisėto turinio. Ji suteikia galutiniams 
paslaugų gavėjams galimybę leisti bet 
kokią taikomąją programą, kuri naudoja 
interneto elektroninio ryšio funkciją.
Neribotos interneto prieigos paslauga yra 
pagrįsta didžiausio rūpestingumo 
principu, o leidžiamos išimtys yra tik 
proporcingų techninių srauto valdymo 
priemonių taikymas ir teismo sprendimo 
vykdymas;

Or. en

Pakeitimas 349
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos;

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos; Ši 
paslauga galutiniams vartotojams suteikia 
galimybę naudotis visomis taikomosiomis 
programomis naudojantis „didžiausių 
pastangų“ principu grindžiamu 
elektroninių ryšių tinklu;

Or. fr

Pakeitimas 350
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 14 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos;

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos. Ji 
suteikia galimybę galutiniams paslaugų 
gavėjams leisti bet kokią taikomąją 
programą, kuri naudoja interneto 
elektroninio ryšio funkciją;

Or. en

Pakeitimas 351
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai 
nuo naudojamos tinklo technologijos;

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
ir taip – faktiškai prie visų interneto galinių 
taškų, nepriklausomai nuo naudojamų
tinklo technologijų;

Or. en

Pakeitimas 352
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 

14) interneto prieigos paslauga – viešai 
prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri 
suteikia galimybę prisijungti prie interneto 
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ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos;

ir taip – faktiškai prie visų prie interneto 
prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo 
naudojamos tinklo technologijos arba 
įrangos;

Or. en

Pagrindimas

Papildomas patikslinimas atsižvelgiant į skirtingą įrangą.

Pakeitimas 353
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri teikiama ir kuria naudojamasi tik 
uždaruose elektroninių ryšių tinkluose ir 
kuri nėra parduodama kaip interneto 
pakaitalas, kuria nesinaudojama kaip 
interneto pakaitalu ir kuri funkciniu 
požiūriu nėra identiška turiniui, 
taikomosioms programoms ar 
paslaugoms; kad būtų galima teikti 
tikruoju laiku svarbias ypatingos kokybės 
taikomąsias programas, teikti 
specializuotą paslaugą leidžiama tik jei 
galima įrodyti už ekonominius interesus 
svarbesnę techninę ir objektyvią būtinybę;
šiai paslaugai būdingi aiškiai apibrėžti ir 
užtikrinti, konkrečiai paslaugai pritaikyti 
paslaugos kokybės parametrai, kuriems 
taikomas nenutrūkstamas ištisinis 
valdymas, apimantis nuo specializuotos 
paslaugos teikėjo iki šalies galinio taško;
specializuota paslauga negali būti 
apribota vienu paslaugos teikėjo 
kontroliuojamu galiniu tašku;

Or. de
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Pakeitimas 354
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga, kuri administruojama 
uždaruose elektroninių ryšių tinkluose 
naudojant interneto protokolą, 
grindžiamą griežta prieigos kontrole; ir 
kuri nėra parduodama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas arba 
funkciniu požiūriu nėra tapati 
paslaugoms, teikiamoms atviro interneto 
ryšiu;

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi EERRI apibrėžimu, kuriame pabrėžiama, kad specializuota paslauga negali būti 
eksploatuojama pagal visų įmanomų pastangų dėjimo principą veikiančiame internete, bet 
turi veikti atskirai nuo jo, t. y. uždarame tinkle, grindžiamame griežta prieigos kontrole. Be to, 
specializuota paslauga negali atkartoti bet kokios kitos jau esančios internete paslaugos, nes 
kitaip bus tiesiog apeitas tinklo neutralumo principas.

Pakeitimas 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga, kuri administruojama 
uždaruose elektroninių ryšių tinkluose 
naudojant interneto protokolą, 
grindžiamą griežta prieigos kontrole; ir 
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techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas;

kuri nėra parduodama ar naudojama kaip 
interneto prieigos paslaugos pakaitalas 
arba funkciniu požiūriu nėra tapati 
paslaugoms, teikiamoms atviro interneto 
ryšiu;

Or. en

Pakeitimas 356
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga, kuri administruojama 
uždaruose elektroninių ryšių tinkluose 
naudojant interneto protokolą, 
grindžiamą griežta prieigos kontrole ir 
kuri nėra parduodama ar naudojama kaip 
interneto prieigos paslaugos pakaitalas 
arba funkciniu požiūriu nėra tapati 
paslaugoms, teikiamoms atviro interneto 
ryšiu;

Or. en

Pakeitimas 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri teikiama ir valdoma uždarame 
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turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas;

elektroninių ryšių tinkle, naudojant 
interneto protokolą, grindžiamą griežta 
priėmimo kontrole, ir kuri nėra 
parduodama ar plačiai naudojama kaip 
interneto prieigos paslaugos pakaitalas;

Or. en

Pakeitimas 358
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų ir kuri 
teikiama ir kuria naudojamasi uždarame 
elektroninių ryšių tinkle, naudojant 
interneto protokolą; šiems tinklams 
taikoma griežta prieigos kontrolė;
specializuota paslauga negali būti 
naudojamasi kaip interneto prieigos 
paslaugos pakaitalu;

Or. de

Pakeitimas 359
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 
prieigos paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita naudojant 
interneto protokolą teikiama paslauga, 
kuria nustatytam skaičiui šalių 
suteikiama optimizuota galimybė naudotis 
konkrečiu turiniu, taikomosiomis 
programomis ar paslaugomis arba jų 
deriniu, kurios techninės savybės, siekiant 
užtikrinti reikiamas paslaugos ypatybes,
kontroliuojamos taikant duomenų srautų 
valdymą; ir kuri nėra parduodama ar 
plačiai naudojama kaip interneto prieigos 
paslaugos pakaitalas;

Or. en

Pagrindimas

Kontroliuoti specializuotas paslaugas visoje grandinėje ne visada gali būti techniškai 
įmanoma arba tam tikrais atvejais net neketinama, nes, pvz., gali būti optimizuota tik dalis 
perdavimo maršruto. Taip pat neaišku, ar įmanoma visiška visos grandinės judriųjų duomenų 
ryšių kontrolė. Be to, aiškiai nurodyta, kad optimizuota prieiga bet kuriuo atveju apima 
duomenų srautų valdymą.

Pakeitimas 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama 
ar plačiai naudojama kaip interneto 

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu, siekiant 
užtikrinti tinkamas savybes visoje 
grandinėje. specializuota paslauga 
administruojama uždaruose elektroninių 
ryšių tinkluose ir todėl aiškiai atskirta nuo 
interneto prieigos paslaugų, be to, ji nėra 
parduodama ar plačiai naudojama kaip 
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prieigos paslaugos pakaitalas; interneto prieigos paslaugos pakaitalas;

Or. en

Pakeitimas 361
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama ar 
plačiai naudojama kaip interneto prieigos 
paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – prieigos 
kontrole grindžiama elektroninių ryšių 
paslauga, kuri suteikia galimybę naudotis 
konkrečiu turiniu, taikomosiomis 
programomis ar paslaugomis arba jų 
deriniu arba kurios techninės savybės, 
siekiant užtikrinti reikiamas paslaugos 
ypatybes, kontroliuojamos taikant 
duomenų srautų valdymą, arba suteikia 
galimybę siųsti duomenis nustatytam 
skaičiui šalių arba į nustatytą skaičių 
galinių taškų arba iš jų gauti duomenis; ir 
kuri nėra parduodama ar plačiai naudojama 
kaip interneto prieigos paslaugos 
pakaitalas;

Or. en

Pakeitimas 362
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 

15) specializuota paslauga – elektroninių 
ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, 
kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu 
turiniu, taikomosiomis programomis ar 
paslaugomis arba jų deriniu, kaip 
apibrėžtos kokybės specializuota paslauga 
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grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama ar 
plačiai naudojama kaip interneto prieigos 
paslaugos pakaitalas;

arba numatytu pajėgumu, arba kurios 
techninės savybės kontroliuojamos visoje 
grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti 
duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į 
nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų 
gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama ar 
plačiai naudojama kaip interneto prieigos 
paslaugos pakaitalas;

Or. en

Pakeitimas 363
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienas ES leidimas Leidimų išdavimo taisyklių suderinimas ir 
supaprastinamas

Or. ro

Pakeitimas 364
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos elektroninių ryšių teikėjas turi 
teisę visoje Sąjungoje teikti elektroninių 
ryšių tinklus ir paslaugas, ir kiekvienoje 
valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą 
pagal vieną ES leidimą, kuriam taikomas 
tik 4 straipsnyje nustatytas reikalavimas 
apie jį pranešti, pasinaudoti savo teisėmis, 
susijusiomis su tokių tinklų ir paslaugų 
teikimu.

1. Bet kuris įsisteigęs Sąjungoje 
elektroninių ryšių teikėjas turi teisę visoje 
Sąjungoje teikti elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas, ir kiekvienoje valstybėje narėje, 
kurioje jis vykdo veiklą, pasinaudoti savo 
teisėmis, susijusiomis su tokių tinklų ir 
paslaugų teikimu.

Or. en
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Pakeitimas 365
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Europos elektroninių ryšių teikėjas turi 
teisę visoje Sąjungoje teikti elektroninių 
ryšių tinklus ir paslaugas, ir kiekvienoje 
valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą 
pagal vieną ES leidimą, kuriam taikomas 
tik 4 straipsnyje nustatytas reikalavimas 
apie jį pranešti, pasinaudoti savo teisėmis, 
susijusiomis su tokių tinklų ir paslaugų 
teikimu.

1) Elektroninių ryšių teikėjas turi teisę 
visoje Sąjungoje teikti elektroninių ryšių 
tinklus ir paslaugas, ir kiekvienoje 
valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą 
pagal Direktyvos 2002/20/EB 3 straipsnį 
su pakeitimais, padarytais Direktyva 
2009/140/EB, kuriuo remiantis taikomas 
reikalavimas pranešti kiekvienai susijusiai 
valstybei narei, pasinaudoti savo teisėmis, 
susijusiomis su tokių tinklų ir paslaugų 
teikimu. Pranešimo forma yra viena ES 
standartinė forma, kaip apibrėžta 4 
straipsnyje.

Or. ro

Pakeitimas 366
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Europos elektroninių ryšių teikėjui 
taikomos kiekvienoje atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal Sąjungos teisę 
taikomos taisyklės ir sąlygos, nebent šiame 
reglamente numatyta kitaip ir 
nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 
531/2012.

2) Europos elektroninių ryšių teikėjui 
taikomos kiekvienoje atitinkamoje 
valstybėje narėje pagal Sąjungos teisę 
taikomos taisyklės ir sąlygos.

Or. ro



AM\1012835LT.doc 159/211 PE524.835v01-00

LT

Pakeitimas 367
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Nukrypstant nuo Direktyvos 
2002/20/EB 12 straipsnio, Europos 
elektroninių ryšių teikėjui priimančiosios 
valstybės narės administraciniai 
mokesčiai gali būti taikomi tik jei jo 
elektroninių ryšių paslaugų metinė 
apyvarta toje valstybėje narėje viršija 0,5 
% bendros nacionalinės elektroninių 
ryšių rinkos apyvartos. Nustatant šiuos 
mokesčius atsižvelgiama tik į elektroninių 
ryšių paslaugų apyvartą atitinkamoje 
valstybėje narėje.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 368
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Nukrypstant nuo Direktyvos 
2002/22/EB 13 straipsnio 1 dalies b 
punkto, Europos elektroninių ryšių 
teikėjui mokėti įnašus, kuriais siekiama 
pasidalinti universaliųjų paslaugų 
įpareigojimų grynąsias sąnaudas 
priimančiojoje valstybėje narėje, reikia tik 
jei jo elektroninių ryšių paslaugų metinė 
apyvarta toje valstybėje narėje viršija 3 % 
bendros nacionalinės elektroninių ryšių 
rinkos apyvartos. Nustatant visus tokius 
indėlius atsižvelgiama tik į apyvartą 
atitinkamoje valstybėje narėje

Išbraukta.

Or. ro
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Pakeitimas 369
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos elektroninių ryšių teikėjui 
skirtingų valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos objektyviai 
vertinant lygiavertėse situacijose turi 
taikyti vienodas sąlygas.

5. Nacionalinės elektroninių ryšių 
reguliavimo institucijos panašiose 
situacijose elektroninių ryšių teikėjams 
taiko vienodas sąlygas, nesvarbu, kurioje 
valstybėje narėje jie yra įsisteigę.

Or. en

Pakeitimas 370
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Europos elektroninių ryšių teikėjui
skirtingų valstybių narių nacionalinės 
reguliavimo institucijos objektyviai 
vertinant lygiavertėse situacijose turi 
taikyti vienodas sąlygas.

5) Elektroninių ryšių teikėjams skirtingų 
valstybių narių nacionalinės reguliavimo 
institucijos objektyviai vertinant 
lygiavertėse situacijose turi taikyti 
vienodas sąlygas.

Or. ro

Pakeitimas 371
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Kilus ginčui tarp įmonių, viena kurių 
yra Europos elektroninių ryšių teikėjas, 

Išbraukta.
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dėl priimančiojoje valstybėje narėje pagal 
direktyvas 2002/19/EB, 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2002/22/EB, šį reglamentą 
arba Reglamentą (ES) Nr. 531/2012 
taikomų įpareigojimų, Europos 
elektroninių ryšių teikėjas gali 
pasikonsultuoti su buveinės valstybės 
narės nacionaline reguliavimo institucija, 
kuri gali pateikti nuomonę, siekdama 
užtikrinti nuoseklią reguliavimo tvarką.
Spręsdama ginčą, priimančiosios 
valstybės narės nacionalinė reguliavimo 
institucija kiek įmanoma atsižvelgia į 
buveinės valstybės narės nacionalinės 
reguliavimo institucijos pateiktą 
nuomonę.

Or. ro

Pakeitimas 372
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos elektroninių ryšių teikėjas, 
kuris šio reglamento įsigaliojimo dieną 
turi teisę teikti elektroninių ryšių tinklus 
ir paslaugas daugiau negu vienoje 
valstybėje narėje, iki 2016 m. liepos 1 d.
pateikia 4 straipsnyje numatytą 
pranešimą.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 373
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis. Europos elektroninių ryšių 
teikėjams taikoma pranešimo tvarka

Standartinė pranešimo forma

Or. ro

Pakeitimas 374
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Europos elektroninių ryšių teikėjas 
pagal šį reglamentą pateikia vieną 
pranešimą buveinės valstybės narės 
nacionalinei reguliavimo institucijai, 
prieš pradėdamas vykdyti veiklą bent 
vienoje valstybėje narėje.

1) Komisija, pasikonsultavusi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir EERRI, ne 
vėliau kaip 2014 m. gruodžio 30 d. priima 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma 
standartinė pranešimo forma.

Or. ro

Pakeitimas 375
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešime pateikiamas pareiškimas apie 
elektroninių ryšių ir paslaugų teikimą 
arba apie ketinimą pradėti juos teikti, ir 
kartu pateikiama tik tokia informacija:

Išbraukta.

a) teikėjo pavadinimas, jo teisinis statusas 
ir forma, registracijos numeris, kur 
teikėjas registruotas prekybos ar 
panašiame viešajame registre, 
pagrindinės buveinės geografinis adresas, 
asmuo ryšiams, trumpas teikiamų ar 
ketinamų teikti tinklų ar paslaugų 
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aprašymas, įskaitant buveinės valstybės 
narės nurodymą;
b) priimančioji (-sios) valstybė (-ės) narė 
(-ės), kurioje (-iose) tiesiogiai ar per 
patronuojamąsias įmones teikiamos 
paslaugos ir tinklai ar ketinama juos 
teikti; patronuojamosios įmonės atveju 
nurodomas pavadinimas, jos teisinis 
statusas ir forma, geografinis adresas, 
registracijos numeris, kur teikėjas 
registruotas priimančiosios valstybės 
narės prekybos ar panašiame viešajame 
registre, kiekvienos atitinkamos 
patronuojamosios įmonės asmuo ryšiams 
ir atitinkamos veiklos sritys. Jei 
patronuojamąją įmonę bendrai 
kontroliuoja du ar daugiau elektroninių 
ryšių teikėjų, kurių pagrindinės buveinės 
yra skirtingose valstybėse narėse, 
patronuojamoji įmonė, įgyvendindama šį 
reglamentą, nurodo pasirinktos 
atitinkamos patronuojančiosios įmonės 
buveinės valstybę narę ir tos buveinės 
valstybės narės patronuojančioji įmonė 
apie tai praneša.

Or. ro

Pakeitimas 376
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Apie bet kokį pagal 2 dalį pateiktos 
informacijos pakeitimą buveinės valstybės 
narės nacionalinei reguliavimo 
institucijai pranešama per mėnesį nuo 
pakeitimo. Jeigu pakeitimas, apie kurį turi 
būti pranešta, susijęs su ketinimu teikti 
elektroninių ryšių tinklus arba paslaugas 
priimančiojoje valstybėje narėje, kuri 
nebuvo įtraukta į ankstesnį pranešimą, 

Išbraukta.
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Europos elektroninių ryšių teikėjas veiklą 
priimančiojoje valstybėje narėje gali 
pradėti vykdyti apie tai pranešęs.

Or. ro

Pakeitimas 377
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Šiame straipsnyje nustatyto 
reikalavimo pranešti nesilaikymas 
laikomas buveinės valstybėje narėje 
Europos elektroninių ryšių teikėjui 
taikomų bendrųjų sąlygų pažeidimu.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 378
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Buveinės valstybės narės nacionalinė 
reguliavimo institucija persiunčia pagal 2 
dalį gautą informaciją ir pagal 3 dalį 
gautus bet kokius tos informacijos 
pakeitimus atitinkamos valstybės narės 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
ir EERRI biurui per vieną savaitę po 
tokios informacijos ar informacijos apie 
pakeitimus gavimo.

Išbraukta.

Or. ro
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Pakeitimas 379
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Europos elektroninių ryšių teikėjui 
paprašius, buveinės valstybės narės 
nacionalinė reguliavimo institucija pagal 
direktyvos 2002/20/EB 9 straipsnį išduoda 
pareiškimą, kuriame nurodyta, kad 
atitinkamai įmonei taikomas vienas ES 
leidimas.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 380
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) Jeigu viena ar daugiau skirtingų 
valstybių narių nacionalinių reguliavimo 
institucijų mano, kad pagal 2 dalį 
pateiktame pranešime arba pagal 3 dalį 
pateiktame pranešime apie bet kokios 
pateiktos informacijos pakeitimą nustatyta 
buveinės valstybė narė neatitinka ar 
nebeatitinka įmonės pagrindinės buveinės 
pagal šį reglamentą, ji perduoda šį 
klausimą Komisijai, nurodydama 
priežastis, kuriomis ji grindžia savo 
vertinimą. Tokio perdavimo kopija 
perduodama EERRI biurui susipažinti.
Komisija, suteikusi atitinkamam Europos 
elektroninių ryšių teikėjui ir ginčijamos 
buveinės valstybės narės nacionalinei 
reguliavimo institucijai galimybę pareikšti 
savo nuomonę, pagal šį reglamentą per 
tris mėnesius nuo šio klausimo perdavimo 
priima sprendimą, kuriuo nustatoma 

Išbraukta.
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nagrinėjamos įmonės buveinės valstybė 
narė.

Or. ro

Pakeitimas 381
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Vieno ES leidimo laikymasis
1) Kiekvienos atitinkamos valstybės narės 
nacionalinė reguliavimo institucija pagal
savo nacionalinės teisės aktus, kuriais 
įgyvendinamos Direktyvos 2002/20/EB 10 
straipsnyje numatytos procedūros, stebi ir 
užtikrina, kad Europos elektroninių ryšių 
teikėjai laikytųsi jos teritorijoje pagal 3 
straipsnį taikomų taisyklių ir sąlygų.
2) Priimančiosios valstybės narės 
nacionalinė reguliavimo institucija 
perduoda buveinės valstybės narės 
nacionalinei reguliavimo institucijai visą 
svarbią informaciją, susijusią su Europos 
elektroninių ryšių teikėjų atžvilgiu 
priimtomis individualiomis priemonėmis, 
siekdama užtikrinti jos teritorijoje pagal 3 
straipsnį taikomų taisyklių ir sąlygų 
laikymąsi.

Or. ro

Pakeitimas 382
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 383
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a straipsnis
Mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių 

panaikinimas
Nuo 2015 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio 
tiekėjai netaiko jokių papildomų 
mokesčių, be tų, kurie vidaus lygmeniu 
taikomi tarptinklinio ryšio naudotojams 
bet kurioje valstybėje narėje už bet kokį 
reguliuojamą tarptinklinio ryšio skambutį 
arba gautą skambutį, bet kokią išsiųstą 
tarptinklinio ryšio SMS žinutę, bet kokią 
išsiųstą tarptinklinio ryšio MMS žinutę 
arba bet kokias naudojamas tarptinklinio 
ryšio paslaugas, arba bendro pobūdžio 
mokestį už tai, kad naudojimuisi užsienyje 
būtų galima aktyvuoti galinį įrenginį ar 
paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 384
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Vykdymo užtikrinimo priemonių 
koordinavimas
1) Taikydama 6 straipsnį buveinės 
valstybės narės nacionalinė reguliavimo 
institucija imasi priežiūros arba vykdymo 
užtikrinimo priemonių, susijusių su kitoje 
valstybėje narėje teikiama elektroninių 
ryšių paslauga arba tinklu, arba su kitoje 
valstybėje narėje padaryta žala taip pat 
rūpestingai, kaip tuo atveju, jei 
elektroninių ryšių paslauga arba tinklas 
būtų buvę teikiami buveinės valstybėje 
narėje.
2) Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijose galima įteikti teisinius 
dokumentus, susijusius su priemonėmis, 
kurių imtasi pagal 5 ir 6 straipsnius.

Or. ro

Pakeitimas 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui.

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvą 
2009/140/EB ir Sprendimą 
Nr. 676/2002/EB, deramai atsižvelgiant į 
Direktyvos 2002/21/EB 8a ir 9 
straipsniuose išdėstytas nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 386
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui.

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui; jo nuostatos yra 
išaiškinamos pagal atitinkamas 
Direktyvos 2002/21/EB dalis (ypač 8a ir 9 
straipsnius), taip pat pagal Radijo spektro 
politikos programą.

Or. en

Pakeitimas 387
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui.

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip nustatyta 
Direktyvose 2009/140/EB ir 676/2002/EB, 
atsižvelgiant į Direktyvos 2002/21/EB 8a 
ir 9 straipsnių nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 388
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
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spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui.

spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, atsižvelgiant į 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 8a ir 9 straipsnių nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 389
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui.

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiu, atsižvelgiant į 
Direktyvos 2002/21/EB 8a ir 9 straipsnius.

Or. de

Pakeitimas 390
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui.

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui pagal Direktyvos 
2002/21/EB 8a ir 9 straipsnius.

Or. fr

Pakeitimas 391
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui, suderintam belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui.

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių 
spektrui.

Or. en

Pakeitimas 392
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
išteklių optimalų naudojimą pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
bei gynybos tikslais.

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
išteklių optimalų naudojimą pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos, visuomenės saugumo,
gynybos ir visuotinės svarbos tikslais, kaip 
antai kultūrų ir kalbų įvairovei bei 
žiniasklaidos pliuralizmui skatinti, 
pavyzdžiui, teikiant radijo ir televizijos 
programas.

Or. de

Pakeitimas 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
išteklių optimalų naudojimą pagal 

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
išteklių optimalų naudojimą pagal 
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Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
bei gynybos tikslais.

Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
bei gynybos tikslais, atsižvelgiant į 
visuotinės svarbos tikslus, kaip antai 
kultūrų įvairovę bei žiniasklaidos 
pliuralizmą, taip pat visų radijo spektro 
naudotojų interesus.

Or. en

Pakeitimas 394
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
išteklių optimalų naudojimą pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
bei gynybos tikslais.

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
išteklių optimalų naudojimą pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
bei gynybos tikslais, taip pat siekti 
visuotinės svarbos tikslų, pirmiausia
audiovizualinės politikos ir žiniasklaidos 
srityje.

Or. fr

Pakeitimas 395
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
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išteklių optimalų naudojimą pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
bei gynybos tikslais.

išteklių optimalų naudojimą pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
bei gynybos tikslais, taip pat papildomai 
visuotinės svarbos, pirmiausia 
audiovizualinės ir žiniasklaidos politikos, 
tikslais.

Or. de

Pakeitimas 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
išteklių optimalų naudojimą pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
bei gynybos tikslais.

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių 
narių teisė turėti naudos iš mokesčių, 
nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro 
išteklių optimalų naudojimą pagal 
Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
bei gynybos tikslais, arba įgyvendinant
visuotinės svarbos tikslus, kaip antai 
užtikrinant kultūrų įvairovę bei 
žiniasklaidos.

Or. en

Pakeitimas 397
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, naudodamasi jai šiame 
skirsnyje suteiktus įgaliojimus, kiek 
įmanoma atsižvelgia į bet kokią svarbią 

Išbraukta.
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Komisijos sprendimu 2002/622/EB28

įsteigtos Radijo spektro politikos grupės 
nuomonę.

__________________
28 2002 m. liepos 26 d. Komisijos 
sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo 
spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 
198, 2002 7 27, p. 49).

Or. en

Pakeitimas 398
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, naudodamasi jai šiame 
skirsnyje suteiktus įgaliojimus, kiek 
įmanoma atsižvelgia į bet kokią svarbią 
Komisijos sprendimu 2002/622/EB28

įsteigtos Radijo spektro politikos grupės 
nuomonę.

3. Komisija, naudodamasi jai šiame 
skirsnyje suteiktus įgaliojimus, kiek 
įmanoma atsižvelgia į bet kokią svarbią 
Komisijos sprendimu 2002/622/EB28

įsteigtos Radijo spektro politikos grupės 
nuomonę ir Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucijos (EERRI) 
nurodymus bei gaires jos kompetencijai 
priskirtose srityse.

__________________ __________________
28 2002 m. liepos 26 d. Komisijos 
sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo 
spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 
198, 2002 7 27, p. 49).

28 2002 m. liepos 26 d. Komisijos 
sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo 
spektro politikos grupės įsteigimo 
(OL L 198, 2002 7 27, p. 49).

Or. it

Pakeitimas 399
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, naudodamasi jai šiame 
skirsnyje suteiktus įgaliojimus, kiek 
įmanoma atsižvelgia į bet kokią svarbią 
Komisijos sprendimu 2002/622/EB28

įsteigtos Radijo spektro politikos grupės
nuomonę.

3. Komisija, naudodamasi jai šiame 
skirsnyje suteiktus įgaliojimus, kiek 
įmanoma atsižvelgia į bet kokią svarbią 
EERRI nuomonę.

__________________ __________________
28 2002 m. liepos 26 d. Komisijos 
sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo 
spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 
198, 2002 7 27, p. 49).

Or. en

Pakeitimas 400
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis
Tam tikrų aspektų, susijusių su 

individualių radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimu arba licencijavimu ir jų 

trukme, suderinimas
1. Nedarant poveikio Direktyvai 
2002/21/EB ir įmonėms taikomoms 
konkurencijos taisyklėms, toliau 
nurodytos nuostatos taikomos perduodant 
arba licencijuojant Sprendimo 
Nr. 243/2012/ES 6 straipsnio 8 dalyje 
nurodytas individualaus spektro 
naudojimo teises arba jų dalį:
a) valstybės narės standartizuotu 
elektroniniu formatu viešai skelbia turimą 
išsamią informaciją apie visas tokias 
naudojimo teises;
b) valstybės narės negali atsisakyti leisti 
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tokių naudojimo teisių turėtojui perduoti 
arba licencijuoti šias teises;
c) tais atvejais, kai b punktas nėra 
taikomas, valstybės narės gali atsisakyti 
leisti perduoti teisę tik tuo atveju, jei 
nustatoma akivaizdi rizika, kad naujasis 
turėtojas negalės laikytis galiojančių 
naudojimo teisei taikomų sąlygų;
d) tais atvejais, kaip b punktas nėra 
taikomas, valstybės narės negali atsisakyti 
leisti licencijuoti teisę, jei teisės 
perdavėjas įsipareigoja toliau laikytis 
naudojimo teisės sąlygų.
2. Bet koks įmonei nustatytas 
administracinis mokestis, susijęs su 
paraiškos dėl spektro perdavimo arba 
licencijavimo nagrinėjimu, turėtų būti 
nustatomas atsižvelgiant tik į 
administracines išlaidas, įskaitant 
papildomus veiksmus, pvz., naujos 
naudojimo teisės suteikimas, dėl kurių 
buvo patirtos išlaidos nagrinėjant 
paraišką. Bet kokie tokie mokesčiai 
nustatomi laikantis objektyvumo, 
skaidrumo ir proporcingumo principų, 
kurie padeda kuo labiau sumažinti 
papildomas administracines išlaidas ir 
papildomus mokesčius. Pagal šią dalį 
nustatomiems mokesčiams taikoma 
Direktyvos 2002/20/EB 12 straipsnio 2 
dalis.
3. Visos spektro naudojimo teisės 
suteikiamos ne trumpesniam kaip 20 metų 
laikotarpiui ir bet kuriuo atveju šiuo 
laikotarpiu tikslinga skatinti investicijas ir 
konkurenciją bei užkirsti kelią spektro 
nepakankamam naudojimui arba 
kaupimui. Valstybės narės naudojimo 
teises gali suteikti neribotam laikotarpiui.
4. Valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
veiksmingą spektro naudojimą, gali 
numatyti galimybę proporcingu ir 
nediskriminaciniu būdu panaikinti 
spektro naudojimo teises, įskaitant 
suteiktas ne mažesniam kaip 30 metų 
laikotarpiui, dėl vienos iš šių priežasčių 
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(bet jomis neapsiribojant): spektro 
valdymo tikslais; dėl nacionalinio 
saugumo; licencijos pažeidimo; suderinto 
juostos naudojimo pakeitimo bei 
nesumokėjus mokesčių.
5. Todėl visų galiojančių spektro 
naudojimo teisių trukmė pratęsiama 20 
metų laikotarpiui nuo jų suteikimo 
dienos. Ši dalis nedaro poveikio kitoms 
sąlygoms, susijusioms su naudojimo teise 
(-ėmis) neribotą laikotarpį.
6. Minimalaus 20 metų licencijos trukmės 
laikotarpio įvedimas neturėtų trukdyti 
reguliavimo institucijoms išduoti laikinus 
leidimus ir licencijas, skirtas papildomam 
suderintos juostos naudojimui.

Or. en

Pakeitimas 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis
Tam tikrų aspektų, susijusių su 
individualių radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimu, licencijavimu arba 
dalijimusi ir jų trukme, suderinimas
1. Nedarant poveikio įmonėms taikomoms 
konkurencijos taisyklėms, toliau 
nurodytos nuostatos taikomos 
perduodant, licencijuojant arba dalijantis 
Sprendimo Nr. 243/2012/ES 6 straipsnio 8 
dalyje nurodytas individualaus spektro 
naudojimo teises arba jų dalį:
a) valstybės narės standartizuotu 
elektroniniu formatu viešai skelbia turimą 
išsamią informaciją apie visas tokias 
naudojimo teises;
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b) valstybės narės negali atsisakyti leisti 
tokių naudojimo teisių turėtojui perduoti 
arba licencijuoti šias teises;
c) tais atvejais, kai b punktas nėra 
taikomas, valstybės narės gali atsisakyti 
leisti perduoti teisę tik tuo atveju, jei 
nustatoma akivaizdi rizika, kad naujasis 
turėtojas negalės laikytis galiojančių 
naudojimo teisei taikomų sąlygų;
d) tais atvejais, kaip b punktas nėra 
taikomas, valstybės narės negali atsisakyti 
leisti licencijuoti teisę, jei teisės 
perdavėjas įsipareigoja toliau laikytis 
naudojimo teisės sąlygų.
e) Valstybės narės turėtų skatinti 
licencijuotą atsietą prieigą prie spektro 
taikant faktinę leidimų išdavimo tvarką.
Valstybė narė, siekianti užtikrinti efektyvų 
radijo spektro naudojimą, gali nustatyto 
dalijimosi priemones.
2. Bet koks įmonei nustatytas 
administracinis mokestis, susijęs su 
paraiškos dėl spektro perdavimo, 
licencijavimo arba dalijimosi 
nagrinėjimu, turėtų būti nustatomas 
atsižvelgiant tik į administracines išlaidas, 
įskaitant papildomus veiksmus, pvz., 
naujos naudojimo teisės suteikimas, dėl 
kurių buvo patirtos išlaidos nagrinėjant 
paraišką. Bet kokie tokie mokesčiai 
nustatomi laikantis objektyvumo, 
skaidrumo ir proporcingumo principų, 
kurie padeda kuo labiau sumažinti 
papildomas administracines išlaidas ir 
papildomus mokesčius. Pagal šią dalį 
nustatomiems mokesčiams taikoma 
Direktyvos 2002/20/EB 12 straipsnio 2 
dalis.

Or. en

Pagrindimas

Dalijimasis spektru turėtų būti skatinamas siekiant didinti konkurenciją rinkoje ir užtikrinti 
kuo didesnę naudą vartotojams, taip pat skatinti inovacijas. Dėl tos pačios priežasties 
neturėtų būti įtrauktos pernelyg išplėstos arba neapibrėžtos trukmės spektro licencijos.
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Pakeitimas 402
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Tam tikrų aspektų, susijusių su 
individualių radijo dažnių naudojimo 
teisių perdavimu arba licencijavimu ir jų 
trukme, suderinimas
1. Nedarant poveikio įmonėms taikomoms 
konkurencijos taisyklėms, toliau 
nurodytos nuostatos taikomos perduodant 
arba licencijuojant Sprendimo 
Nr. 243/2012/ES 6 straipsnio 8 dalyje 
nurodytas individualaus spektro 
naudojimo teises arba jų dalį, valstybės 
narės standartizuotu elektroniniu formatu 
viešai skelbia turimą išsamią informaciją 
apie visas tokias naudojimo teises;
2. Bet koks įmonei nustatytas 
administracinis mokestis, susijęs su 
paraiškos dėl spektro perdavimo arba 
licencijavimo nagrinėjimu, turėtų būti 
nustatomas atsižvelgiant tik į 
administracines išlaidas, įskaitant 
papildomus veiksmus, pvz., naujos 
naudojimo teisės suteikimas, dėl kurių 
buvo patirtos išlaidos nagrinėjant 
paraišką. Bet kokie tokie mokesčiai 
nustatomi laikantis objektyvumo, 
skaidrumo ir proporcingumo principų, 
kurie padeda kuo labiau sumažinti 
papildomas administracines išlaidas ir 
papildomus mokesčius. Pagal šią dalį 
nustatomiems mokesčiams taikoma 
Direktyvos 2002/20/EB 12 straipsnio 2 
dalis.
3. Visos spektro naudojimo teisės 
suteikiamos ne trumpesniam kaip 30 metų 
laikotarpiui. Valstybės narės naudojimo 
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teises gali suteikti neribotam laikotarpiui.
4. Valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
veiksmingą spektro naudojimą, gali 
numatyti galimybę proporcingu ir 
nediskriminaciniu būdu panaikinti 
spektro naudojimo teises, įskaitant 
suteiktas ne mažesniam kaip 30 metų 
laikotarpiui, dėl vienos iš šių priežasčių 
(bet jomis neapsiribojant): spektro 
valdymo tikslais; dėl nacionalinio 
saugumo; licencijos pažeidimo; suderinto 
juostos naudojimo pakeitimo bei 
nesumokėjus mokesčių.
Todėl visų galiojančių spektro naudojimo 
teisių trukmė pratęsiama 30 metų 
laikotarpiui nuo jų suteikimo dienos. Ši 
dalis nedaro poveikio kitoms sąlygoms, 
susijusioms su naudojimo teise (-ėmis) 
neribotą laikotarpį.
5. Minimalaus 30 metų licencijos trukmės 
laikotarpio įvedimas neturėtų trukdyti 
reguliavimo institucijoms išduoti laikinus 
leidimus ir licencijas, skirtas papildomam 
suderintos juostos naudojimui.

Or. en

Pagrindimas

Toliau turi būti numatyta galimybė panaikinti spektro naudojimo teises dėl pagrįstų 
priežasčių. Be to, neturėtų būti trukdoma reguliavimo institucijoms išduoti laikinus leidimus 
ir licencijas, skirtas papildomam suderintos juostos naudojimui. Tai padės užtikrinti 
veiksmingą spektro naudojimą.

Pakeitimas 403
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 404
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos nacionalinės radijo 
spektro institucijos siekia, kad būtų 
plėtojama belaidžio ryšio erdvė, kurioje 
sparčiojo plačiajuosčio belaidžio ryšio 
investicijų ir konkurencijos sąlygos 
panašėja ir kurioje galima planuoti ir teikti 
integruotus kelias teritorijas apimančius 
tinklus ir paslaugas bei gauti masto 
ekonomiją ir taip skatinti inovacijas, 
ekonomikos augimą ir užtikrinti ilgalaikę 
naudą galutiniams paslaugų gavėjams.

Nepažeisdamos visuotinės svarbos tikslų 
apsaugos pagal Direktyvos 2002/21/EB 9 
straipsnio 4 dalį, kompetentingos 
nacionalinės radijo spektro institucijos 
siekia, kad būtų plėtojama belaidžio ryšio 
erdvė, kurioje sparčiojo plačiajuosčio 
belaidžio ryšio investicijų ir konkurencijos 
sąlygos panašėja ir kurioje galima planuoti 
ir teikti integruotus kelias teritorijas 
apimančius tinklus ir paslaugas bei gauti 
masto ekonomiją ir taip skatinti inovacijas, 
ekonomikos augimą ir užtikrinti ilgalaikę 
naudą galutiniams paslaugų gavėjams.
Reikia tinkamai atsižvelgti į galimybę 
sukurti daugiafunkcius tinklus, kuriais 
vienoje platformoje būtų suvienijamos 
transliavimo ir judriojo ryšio 
technologijos.

Or. de

Pakeitimas 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos nacionalinės radijo 
spektro institucijos siekia, kad būtų 
plėtojama belaidžio ryšio erdvė, kurioje 
sparčiojo plačiajuosčio belaidžio ryšio 
investicijų ir konkurencijos sąlygos 
panašėja ir kurioje galima planuoti ir teikti 

Nepažeisdamos bendrojo intereso tikslų 
apsaugos priemonių, kompetentingos
nacionalinės radijo spektro institucijos 
siekia, kad būtų plėtojama belaidžio ryšio 
erdvė, kurioje sparčiojo plačiajuosčio 
belaidžio ryšio investicijų ir konkurencijos 
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integruotus kelias teritorijas apimančius 
tinklus ir paslaugas bei gauti masto 
ekonomiją ir taip skatinti inovacijas, 
ekonomikos augimą ir užtikrinti ilgalaikę 
naudą galutiniams paslaugų gavėjams.

sąlygos panašėja ir kurioje galima planuoti 
ir teikti integruotus kelias teritorijas 
apimančius tinklus ir paslaugas bei gauti 
masto ekonomiją ir taip skatinti inovacijas, 
ekonomikos augimą ir užtikrinti ilgalaikę 
naudą galutiniams paslaugų gavėjams.

Or. en

Pakeitimas 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos nacionalinės radijo 
spektro institucijos siekia, kad būtų 
plėtojama belaidžio ryšio erdvė, kurioje 
sparčiojo plačiajuosčio belaidžio ryšio 
investicijų ir konkurencijos sąlygos 
panašėja ir kurioje galima planuoti ir teikti 
integruotus kelias teritorijas apimančius 
tinklus ir paslaugas bei gauti masto 
ekonomiją ir taip skatinti inovacijas, 
ekonomikos augimą ir užtikrinti ilgalaikę 
naudą galutiniams paslaugų gavėjams.

Kompetentingos nacionalinės radijo 
spektro institucijos siekia, kad būtų 
plėtojama belaidžio ryšio erdvė, kurioje 
sparčiojo plačiajuosčio belaidžio ryšio 
investicijų ir konkurencijos sąlygos 
panašėja ir kurioje galima planuoti ir teikti 
integruotus, sąveikius, atvirus, bendrais 
standartais grindžiamus kelias teritorijas 
apimančius tinklus ir paslaugas bei gauti 
masto ekonomiją ir taip skatinti inovacijas, 
ekonomikos augimą ir užtikrinti ilgalaikę 
naudą galutiniams paslaugų gavėjams.

Or. it

Pakeitimas 407
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
netaiko procedūrų ir nenustato radijo 
spektro naudojimo sąlygų, dėl kurių būtų 
nereikalingai trukdoma Europos 

Išbraukta.
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elektroninių ryšių teikėjams teikti 
integruotus elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas keliose valstybėse narėse arba 
visoje Sąjungoje.

Or. ro

Pakeitimas 408
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
netaiko procedūrų ir nenustato radijo 
spektro naudojimo sąlygų, dėl kurių būtų 
nereikalingai trukdoma Europos 
elektroninių ryšių teikėjams teikti 
integruotus elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas keliose valstybėse narėse arba 
visoje Sąjungoje.

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
netaiko procedūrų ir nenustato radijo 
spektro naudojimo sąlygų, dėl kurių būtų 
nereikalingai trukdoma Europos 
elektroninių ryšių teikėjams teikti 
integruotus elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas keliose valstybėse narėse arba 
visoje Sąjungoje ir (arba) sukuriant 
trukdžius būtų nereikalingai kliudoma 
esamų paslaugų ar taikomųjų programų 
veikimui atitinkamose radijo dažnių 
juostose, taip pat gretimose dažnių 
juostose.

Or. en

Pakeitimas 409
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos taiko kuo mažiau 
apsunkinančią leidimų naudotis radijo 
spektru sistemą, grindžiamą objektyviais, 
skaidriais, nediskriminaciniais ir 

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos taiko skaidrią tvarką ir kuo 
mažiau apsunkinančią leidimų naudotis 
radijo spektru sistemą, užtikrinančią 
visiems veiklos vykdytojams vienodas 
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proporcingais kriterijais, kad būtų 
užtikrinamas kuo didesnis spektro 
naudojimo lankstumas ir efektyvumas ir 
kad būtų skatinama Europos elektroninių 
ryšių teikėjams taikyti palyginamas 
integruotų kelias teritorijas apimančių 
investicijų ir veiklos sąlygas visoje 
Sąjungoje.

radijo spektro naudojimo sąlygas ir
grindžiamą objektyviais, skaidriais, 
nediskriminaciniais ir proporcingais 
kriterijais, kad būtų užtikrinamas kuo 
didesnis spektro naudojimo lankstumas ir 
efektyvumas ir kad būtų skatinama 
Europos elektroninių ryšių teikėjams 
taikyti palyginamas integruotų kelias 
teritorijas apimančių investicijų ir veiklos 
sąlygas visoje Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 410
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos taiko kuo mažiau 
apsunkinančią leidimų naudotis radijo 
spektru sistemą, grindžiamą objektyviais, 
skaidriais, nediskriminaciniais ir 
proporcingais kriterijais, kad būtų 
užtikrinamas kuo didesnis spektro 
naudojimo lankstumas ir efektyvumas ir 
kad būtų skatinama Europos elektroninių 
ryšių teikėjams taikyti palyginamas 
integruotų kelias teritorijas apimančių 
investicijų ir veiklos sąlygas visoje 
Sąjungoje.

2) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos taiko veiksmingiausią leidimų 
naudotis radijo spektru sistemą, grindžiamą 
objektyviais, skaidriais, 
nediskriminaciniais ir proporcingais 
kriterijais, kad būtų užtikrinamas kuo 
didesnis spektro naudojimo lankstumas ir 
efektyvumas ir kad būtų skatinama 
elektroninių ryšių teikėjams taikyti 
palyginamas integruotų kelias teritorijas 
apimančių investicijų ir veiklos sąlygas 
visoje Sąjungoje.

Or. ro

Pakeitimas 411
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatydamos leidimų naudotis radijo 
spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
atsižvelgia visų pirma į tai, kad esamiems 
ir galimiems operatoriams, taip pat 
Europos elektroninių ryšių teikėjams ir 
kitoms įmonėms, būtų taikomos vienodos 
sąlygos.

3. Nustatydamos leidimų naudotis radijo 
spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
atsižvelgia visų pirma į tai, kad esamiems 
ir galimiems operatoriams, taip pat 
Europos elektroninių ryšių teikėjams ir 
kitoms įmonėms, būtų taikomos vienodos 
sąlygos.

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
taip pat užtikrina esamų ir naujų radijo 
spektro naudotojų sambūvį. Šiuo tikslu 
jos atlieka išsamų poveikio vertinimą, taip 
pat rengia konsultacijas įtraukdamos 
visas suinteresuotąsias šalis.

Or. en

Pakeitimas 412
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatydamos leidimų naudotis radijo 
spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
atsižvelgia visų pirma į tai, kad esamiems 
ir galimiems operatoriams, taip pat 
Europos elektroninių ryšių teikėjams ir 
kitoms įmonėms, būtų taikomos vienodos 
sąlygos.

3. Nustatydamos leidimų naudotis radijo 
spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
atsižvelgia visų pirma į tai, kad esamiems 
ir galimiems operatoriams, taip pat 
Europos elektroninių ryšių teikėjams ir 
kitoms įmonėms, būtų taikomos vienodos 
sąlygos. Be to, jos atsižvelgia į kolektyvinį 
radijo spektro naudojimą, taip pat 
dalijimąsi juo ir nelicencijuotą spektro 
naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 413
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatydamos leidimų naudotis radijo 
spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, 
nacionalinės kompetentingos institucijos
atsižvelgia visų pirma į tai, kad esamiems 
ir galimiems operatoriams, taip pat 
Europos elektroninių ryšių teikėjams ir 
kitoms įmonėms, būtų taikomos vienodos
sąlygos.

3. Nustatydamos leidimų naudotis radijo 
spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, 
nacionalinės kompetentingos institucijos
atsižvelgia visų pirma į tai, kad esamiems 
ir galimiems operatoriams, taip pat 
Europos elektroninių ryšių teikėjams ir 
kitoms įmonėms, būtų taikomos 
objektyvios, skaidrios ir 
nediskriminacinės sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 414
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatydamos leidimų naudotis radijo 
spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
atsižvelgia visų pirma į tai, kad esamiems 
ir galimiems operatoriams, taip pat 
Europos elektroninių ryšių teikėjams ir 
kitoms įmonėms, būtų taikomos vienodos
sąlygos.

3. Nustatydamos leidimų naudotis radijo 
spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
atsižvelgia visų pirma į tai, kad esamiems 
ir galimiems operatoriams, taip pat 
Europos elektroninių ryšių teikėjams ir 
kitoms įmonėms, būtų taikomos 
objektyvios, skaidrios ir 
nediskriminacinės sąlygos.

Or. es

Pakeitimas 415
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatydamos leidimų naudotis radijo 
spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
atsižvelgia visų pirma į tai, kad esamiems 
ir galimiems operatoriams, taip pat 
Europos elektroninių ryšių teikėjams ir 
kitoms įmonėms, būtų taikomos vienodos 
sąlygos.

3. Nustatydamos leidimų naudotis radijo 
spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
atsižvelgia visų pirma į tai, kad esamiems 
ir galimiems operatoriams, taip pat 
Europos elektroninių ryšių teikėjams ir 
kitoms įmonėms, būtų taikomos vienodos 
skaidrios, nediskriminacinės ir 
objektyvios sąlygos.

Or. de

Pakeitimas 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės skatina licencijuotą 
atsietą prieigą prie spektro pagal faktinę 
leidimų išdavimo tvarką. Valstybė narė, 
siekdama užtikrinti efektyvų radijo 
spektro naudojimą, gali nustatyti 
dalijimosi priemones.

Or. en

Pakeitimas 417
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti kuo efektyvesnį radijo spektro 
naudojimą ir veiksmingą valdymą;

b) užtikrinti kuo efektyvesnį radijo spektro 
naudojimą ir veiksmingą valdymą bei 
spektro, naudojamo be licencijos, 
prieinamumą;
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Or. en

Pakeitimas 418
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti nuspėjamas ir palyginamas 
sąlygas, kad būtų galima planuoti 
investicijas į kelias teritorijas apimančius 
tinklus ir paslaugas ir pasiekti masto 
ekonomiją;

c) užtikrinti nuspėjamas ir palyginamas 
sąlygas, kad būtų galima sudaryti sąlygas 
ilgalaikėms ir tvarioms investicijoms į 
kelias teritorijas apimančius tinklus ir 
paslaugas ir pasiekti masto ekonomiją;

Or. de

Pakeitimas 419
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti, kad nustatomos sąlygos būtų 
būtinos ir proporcingos, įskaitant objektyvų 
vertinimą, ar pagrįsta nustatyti papildomas 
sąlygas, kurios gali būti naudingos arba 
nenaudingos tam tikriems operatoriams;

d) užtikrinti, kad nustatomos sąlygos būtų 
būtinos ir proporcingos, įskaitant skaidrų 
ir objektyvų vertinimą, ar pagrįsta nustatyti 
papildomas sąlygas, kurios gali būti 
naudingos arba nenaudingos tam tikriems 
operatoriams;

Or. de

Pakeitimas 420
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti plačią teritorinę sparčiųjų 
belaidžio ryšio plačiajuosčių tinklų 
aprėptį ir aukštą susijusių paslaugų 
skverbties ir vartojimo lygį.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti plačią teritorinę sparčiųjų 
belaidžio ryšio plačiajuosčių tinklų aprėptį
ir aukštą susijusių paslaugų skverbties ir 
vartojimo lygį.

e) užtikrinti efektyvų spektro naudojimą, 
atsižvelgiant į didėjančią sparčiųjų 
belaidžio ryšio plačiajuosčių tinklų 
paklausą, taip pat į visuomenės interesus 
ir socialinę, kultūrinę ir ekonominę viso 
spektro vertę;

Or. en

Pakeitimas 422
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užkirsti kelią žalingiems trikdžiams, 
įskaitant galimybę nustatyti įpareigojimus 
išspręsti trikdžių problemas su kitais 
paslaugų gavėjais ir apmokėti dėl to 
patiriamas išlaidas.

Or. de



PE524.835v01-00 190/211 AM\1012835LT.doc

LT

Pakeitimas 423
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užkirsti kelią žalingiems trikdžiams, 
įskaitant galimybę nustatyti įpareigojimus 
išspręsti trikdžių su kitais dažnių 
naudotojais klausimus ir apmokėti 
patiriamas išlaidas.

Or. de

Pakeitimas 424
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užkirsti kelią bet kokiems 
žalingiesiems trukdžiams, įskaitant 
galimybę nustatyti prievoles sprendžiant 
su kitais radijo dažnių spektro naudotojais 
susijusius trukdžių atvejus ir padengti 
patirtas išlaidas.

Or. fr

Pakeitimas 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užtikrinti, kad vykdant bet kokius su 
veiksmingu spektro naudojimu susijusius 
politikos pokyčius būtų atsižvelgta į jo 
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poveikį visuomenės interesams trukdžių ir 
išlaidų požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užkirsti kelią žalingiems trikdžiams

Or. en

Pakeitimas 427
Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos turėtų užtikrinti, kad 
informacija būtų pasiekiama pagal 
leidimų suteikimo ir procedūrinius 
reikalavimus, taikomus radioelektroninio 
spektro naudojimui, ir per šį procesą leisti 
suinteresuotosioms šalims pateikti savo 
požiūrį.

Or. es

Pakeitimas 428
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos užtikrina, kad būtų laiku 
pateikta informacija apie leidimų 
naudotis radijo spektru išdavimo sąlygas 
ir tvarką, taip pat suteikia galimybę 
suinteresuotosios šalims pateikti savo 
nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 429
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 430
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustatydamos pagal tam tikrą teisės 
naudotis radijo spektru suteikimo 
procedūrą skiriamo spektro kiekį ir tipą, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į:

1. Nustatydamos pagal tam tikrą teisės 
naudotis radijo spektru suteikimo 
procedūrą skiriamo spektro kiekį ir tipą, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į įvairių esamų radijo spektro 
juostų technines savybes.

Or. en
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Pakeitimas 431
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvairių esamų radijo spektro juostų 
technines savybes,

a) įvairių esamų radijo spektro juostų 
technines savybes ir dabartinį bei 
planuojamą naudojimą,

Or. de

Pakeitimas 432
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvairių esamų radijo spektro juostų 
technines savybes,

a) įvairių esamų radijo spektro juostų 
technines savybes ir dabartinį bei 
planuojamą naudojimą,

Or. de

Pakeitimas 433
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) efektyvų radijo spektro juostų, kurios 
jau priskirtos naudoti judriojo 
plačiajuosčio ryšio paslaugoms, 
naudojimą;

Or. de
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Pakeitimas 434
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimybę pagal vieną procedūrą skirti 
papildomąsias juostas ir taip pat

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 435
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) efektyvų radijo spektro juostų, kurios 
jau priskirtos judriojo plačiajuosčio ryšio 
paslaugoms, naudojimą;

Or. de

Pakeitimas 436
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) susijusių naudojimosi radijo spektru 
teisių portfelių įvairiose valstybėse narėse 
svarbą tinklų ar paslaugų teikimui visoje 
Sąjungos rinkoje ar didelėje jos dalyje.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 437
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) efektyviausią spektro naudojimą pagal 9 
straipsnio 4 dalies b punktą, 
atsižvelgdamos į tos juostos ar juostų 
savybes;

a) efektyviausią spektro naudojimą pagal 9 
straipsnio 4 dalies b punktą, 
atsižvelgdamos į tos juostos ar juostų 
savybes bei dabartinį ir planuojamą 
naudojimą;

Or. de

Pakeitimas 438
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) efektyviausią spektro naudojimą pagal 9 
straipsnio 4 dalies b punktą, 
atsižvelgdamos į tos juostos ar juostų 
savybes;

a) efektyviausią spektro naudojimą pagal 9 
straipsnio 4 dalies b punktą, atsižvelgiant į 
tos juostos ar juostų savybes bei dabartinį 
ir planuojamą naudojimą;

Or. fr

Pakeitimas 439
Petra Kammerevert

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kad būtų atsižvelgiama į esamo 
paslaugų gavėjo patiriamas spektro erdvės 
išvalymo išlaidas;

Or. de
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Pakeitimas 440
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kad būtų atsižvelgiama į paslaugų 
gavėjo patiriamas spektro erdvės išvalymo 
išlaidas;

Or. de

Pakeitimas 441
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
užtikrina, kad mokesčiai už naudojimosi 
radijo spektru teises (jei taikomi):

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
užtikrina, kad mokesčiai už naudojimosi 
radijo spektru teises (jei taikomi), kuriais 
siekiama kompensuoti paklausos perteklių 
ir trūkumą (rengiant aukcionus arba 
imantis administracinių priemonių):

Or. de

Pakeitimas 442
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
užtikrina, kad mokesčiai už naudojimosi 
radijo spektru teises (jei taikomi):

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
užtikrina, kad mokesčiai už naudojimosi 
visų rūšių radijo spektru teises (jei 
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taikomi):

Or. en

Pakeitimas 443
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkamai atspindėtų radijo spektro 
socialinę ir ekonominę vertę, įskaitant 
netiesioginę naudą;

a) tinkamai atspindėtų radijo spektro 
socialinę, kultūrinę ir ekonominę vertę, 
įskaitant netiesioginę naudą, ir neviršija 
rinkos vertės;

Or. en

Pakeitimas 444
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkamai atspindėtų radijo spektro 
socialinę ir ekonominę vertę, įskaitant 
netiesioginę naudą;

a) tinkamai atspindėtų radijo spektro 
socialinę ir ekonominę vertę, įskaitant 
netiesioginę naudą, ir neviršytų rinkos 
vertės;

Or. de

Pakeitimas 445
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) prireikus atsižvelgiama į dėl 
dabartinių radijo dažnių spektro 
naudotojų apribojimo patirtas išlaidas;

Or. fr

Pakeitimas 446
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtų optimaliai suskirstyti į mokamus 
iškart ir, jei taikoma, periodiškai, 
atsižvelgiant visų pirma į poreikį skatinti 
spartų tinklų diegimą ir radijo spektro 
naudojimą pagal 9 straipsnio 4 dalies b ir e 
punktus.

d) būtų optimaliai suskirstyti į mokamus iš 
anksto, pageidautina, periodiškai, 
atsižvelgiant visų pirma į poreikį skatinti 
spartų tinklų diegimą ir radijo spektro 
naudojimą pagal 9 straipsnio 4 dalies b ir e 
punktus.

Or. en

Pakeitimas 447
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) turėtų būti mokami tik tuo metu, kai 
teikėjai iš tikrųjų naudoja radijo spektrą.
Jei radijo spektras priskiriamas rengiant 
aukcionus, prieš surengiant aukcioną, 
turi būti sudaromos radijo spektro 
techninės ir reguliavimo sąlygos. Tam 
tikrais atvejais gali būti būtina atlikti 
išankstinius techninius bandymus.

Or. de
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Pakeitimas 448
Catherine Trautmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) mokama ne daugiau kaip vienerius 
metus iki laiko, kai operatoriai gali 
pradėti naudoti radijo spektrą.

Or. en

Pakeitimas 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) mokėtina, kai operatoriai gali 
veiksmingai išnaudoti spektrą.

Or. en

Pakeitimas 450
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki aukciono pradžios nustatomos su 
radijo spektro naudojimo teisėmis 
siejamos techninės ir norminės sąlygos, 
operatoriams ir suinteresuotosioms šalims 
suteikiama galimybė su jomis susipažinti.

Or. en
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Pakeitimas 451
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis taikoma nedarant poveikio 5 
dalies dėl visų sąlygų, kuriomis 
operatoriams taikomi diferencijuoti 
mokesčiai ir kurios nustatomos siekiant 
skatinti veiksmingą konkurenciją, 
taikymui.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 452
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis taikoma nedarant poveikio 5 
dalies dėl visų sąlygų, kuriomis 
operatoriams taikomi diferencijuoti 
mokesčiai ir kurios nustatomos siekiant 
skatinti veiksmingą konkurenciją, 
taikymui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 453
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa



AM\1012835LT.doc 201/211 PE524.835v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis taikoma nedarant poveikio 5 
dalies dėl visų sąlygų, kuriomis 
operatoriams taikomi diferencijuoti 
mokesčiai ir kurios nustatomos siekiant 
skatinti veiksmingą konkurenciją, 
taikymui.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 454
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos pagal 9 straipsnio 4 dalies d 
punktą gali nustatyti minimalios teritorinės 
aprėpties įpareigojimus tik jei jie yra būtini 
ir proporcingi, kad pasiektų konkrečius 
nacionalinius bendrojo intereso tikslus.
Nustatydamos tokius įpareigojimus 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į:

4) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos gali nustatyti minimalios 
teritorinės aprėpties įpareigojimus, kad 
pasiektų konkrečius nacionalinius bendrojo 
intereso tikslus. Nustatydamos tokius 
įpareigojimus nacionalinės kompetentingos 
institucijos atsižvelgia į:

Or. ro

Pakeitimas 455
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tai, kad tokie įpareigojimai būtų 
taikomi kuo mažesniam operatorių 
skaičiui;

Išbraukta.
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Or. ro

Pakeitimas 456
Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Spręsdamos, ar judriojo ryšio prieigos 
įpareigojimams taikyti apribojimus, 
nacionalinės institucijos savo sprendimą 
turi pagrįsti išsamiu rinkos savybių 
vertinimu ir įrodyti rinkos 
nepakankamumą. Be to, prieš priimant 
sprendimą, reikia atlikti tinklo operatorių 
investicijų poveikio vertinimą; nustatytus 
įpareigojimus būtina reguliariai tikrinti.

Or. de

Pakeitimas 457
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Spręsdamos, ar nustatyti mobiliojo ryšio 
prieigos įpareigojimus, kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos grindžia 
savo sprendimą išsamiu rinkos sąlygų 
vertinimu, kuriame atskleidžiamas rinkos 
nepakankamumas, ir poveikio tinklo 
operatorių investicijoms vertinimu. Jos 
reguliariai persvarsto nustatytus 
įpareigojimus.

Or. en
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Pakeitimas 458
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
nustato sąlygas, kuriomis įmonės gali dalį 
savo teisių naudotis radijo spektru arba jas 
visas perleisti arba išnuomoti kitoms 
įmonėms, įskaitant bendrą naudojimąsi 
tokiu radijo spektru. Nustatydamos tas 
sąlygas, nacionalinės kompetentingos 
institucijos atsižvelgia į:

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
per vienerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos nustato sąlygas, 
kuriomis įmonės gali dalį savo teisių 
naudotis radijo spektru arba jas visas 
perleisti arba išnuomoti kitoms įmonėms, 
įskaitant bendrą naudojimąsi tokiu radijo 
spektru. Nustatydamos tas sąlygas, 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į:

Or. en

Pakeitimas 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Laikydamosi tikslo bent 1 200 MHz 
tinkamo radijo spektro skirti belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui, kaip nustatyta 
Sprendime Nr. 243/2012, kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos per 
vienerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos nustatyto 
liberalizavimui tinkamą belaidžiam ryšiui 
skirtą suderintą spektrą ir sąlygas, 
kurioms esant įmonėms, turinčios 
belaidžiam ryšiui skirto radijo spektro 
naudojimo teises, gali keisti suderintą 
belaidžiam ryšiui skirto radijo spektro 
paskirtį ir panaudojimą.

Or. en
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Pakeitimas 460
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 461
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai suderinto radijo spektro belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui prieinamumo ir 
efektyvaus naudojimo techninės sąlygos 
užtikrina galimybę naudoti atitinkamą 
radijo spektrą taikant bendrojo leidimo 
tvarką, nacionalinės kompetentingos 
institucijos vengia nustatyti kokias nors 
papildomas sąlygas ir užtikrina, kad dėl 
alternatyvaus naudojimo nebūtų trukdoma 
veiksmingai taikyti tokią suderintą tvarką.

1. Kai suderinto radijo spektro belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui prieinamumo ir 
efektyvaus naudojimo techninės sąlygos 
užtikrina galimybę naudoti atitinkamą 
radijo spektrą taikant bendrojo leidimo 
tvarką, nacionalinės kompetentingos 
institucijos vengia nustatyti kokias nors 
papildomas sąlygas ir užtikrina, kad dėl 
alternatyvaus naudojimo nebūtų trukdoma 
veiksmingai taikyti tokią suderintą tvarką.
Ši nuostata neturi įtakos 2 straipsnio 2 
dalies 8 punktui.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nurodyti, kad turimas omenyje iš pradžių priskirto dažnių spektro 
naudojimas.

Pakeitimas 462
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai suderinto radijo spektro belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui prieinamumo ir 
efektyvaus naudojimo techninės sąlygos 
užtikrina galimybę naudoti atitinkamą 
radijo spektrą taikant bendrojo leidimo 
tvarką, nacionalinės kompetentingos 
institucijos vengia nustatyti kokias nors 
papildomas sąlygas ir užtikrina, kad dėl 
alternatyvaus naudojimo nebūtų trukdoma 
veiksmingai taikyti tokią suderintą tvarką.

1. Kai suderinto radijo spektro belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui prieinamumo ir 
efektyvaus naudojimo techninės sąlygos 
užtikrina galimybę naudoti atitinkamą 
radijo spektrą taikant bendrojo leidimo 
tvarką, nacionalinės kompetentingos 
institucijos vengia nustatyti kokias nors 
papildomas sąlygas ir užtikrina, kad dėl 
alternatyvaus naudojimo nebūtų trukdoma 
veiksmingai taikyti tokią suderintą tvarką.
Ši nuostata neturi įtakos 2 straipsnio 2 
dalies 8 punktui.

Or. de

Pakeitimas 463
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai suderinto radijo spektro belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui prieinamumo ir 
efektyvaus naudojimo techninės sąlygos 
užtikrina galimybę naudoti atitinkamą 
radijo spektrą taikant bendrojo leidimo 
tvarką, nacionalinės kompetentingos 
institucijos vengia nustatyti kokias nors 
papildomas sąlygas ir užtikrina, kad dėl 
alternatyvaus naudojimo nebūtų trukdoma 
veiksmingai taikyti tokią suderintą tvarką.

1. Kai suderinto radijo spektro belaidžiam 
plačiajuosčiam ryšiui prieinamumo ir 
efektyvaus naudojimo techninės sąlygos 
užtikrina galimybę naudoti atitinkamą 
radijo spektrą taikant bendrojo leidimo 
tvarką, nacionalinės kompetentingos 
institucijos vengia nustatyti kokias nors 
papildomas sąlygas ir užtikrina, kad dėl 
alternatyvaus naudojimo nebūtų trukdoma 
veiksmingai taikyti tokią suderintą tvarką.
Ši nuostata neturi įtakos 2 straipsnio 2 
dalies 8 punktui.

Or. de



PE524.835v01-00 206/211 AM\1012835LT.doc

LT

Pakeitimas 464
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
apsvarsto, ar įvairiose juostose reikia 
nustatyti tinkamus minimalius 
technologijos veikimo charakteristikų 
lygius pagal Sprendimo Nr. 243/2012/EB 6 
straipsnio 3 dalį siekiant pagerinti spektro 
naudojimo efektyvumą ir nedarant 
poveikio pagal Sprendimą Nr. 676/2002 
priimtoms priemonėms.

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
apsvarsto, ar įvairiose juostose reikia 
nustatyti tinkamus minimalius 
technologijos veikimo charakteristikų 
lygius pagal Sprendimo Nr. 243/2012/EB 6 
straipsnio 3 dalį, nedarant poveikio pagal 
Sprendimą Nr. 676/2002 priimtoms 
priemonėms.

Or. de

Pakeitimas 465
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsižvelgia į technologijos vystymosi ir 
įrangos, visų pirma galinės įrangos, 
atnaujinimo ciklus ir

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudojimosi teisių galiojimo trukmė arba 
paskesnio atnaujinimo datos nustatomos 

Naudojimosi teisių galiojimo trukmė arba 
paskesnio atnaujinimo datos nustatomos 
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pakankamai iš anksto prieš atitinkamą 
procedūrą, vykdomą pirmoje pastraipoje 
nurodytais terminais. Terminai, trukmė ir 
atnaujinimo ciklai nustatomi atsižvelgiant į 
tai, kad būtina sudaryti nuspėjamas 
investavimo sąlygas ir veiksmingai 
užtikrinti galimybę atlaisvinti visas naujas 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui suderintas 
radijo spektro juostas, taip pat į atitinkamų 
investicijų amortizacijos laikotarpį 
konkurencijos sąlygoms.

pakankamai iš anksto prieš atitinkamą 
procedūrą, vykdomą pirmoje pastraipoje 
nurodytais terminais. Terminai, trukmė ir 
atnaujinimo ciklai nustatomi atsižvelgiant į 
tai, kad būtina sudaryti nuspėjamas 
investavimo sąlygas ir veiksmingai 
užtikrinti galimybę atlaisvinti visas naujas 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui suderintas 
radijo spektro juostas, taip pat į atitinkamų 
investicijų amortizacijos laikotarpį 
konkurencijos sąlygoms. Nacionalinės 
kompetentingos institucijos suteikia radijo 
spektro naudojimo teises ne trumpesniam 
kaip trisdešimties (30) metų laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 467
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudojimosi teisių galiojimo trukmė arba 
paskesnio atnaujinimo datos nustatomos 
pakankamai iš anksto prieš atitinkamą 
procedūrą, vykdomą pirmoje pastraipoje 
nurodytais terminais. Terminai, trukmė ir 
atnaujinimo ciklai nustatomi atsižvelgiant į 
tai, kad būtina sudaryti nuspėjamas 
investavimo sąlygas ir veiksmingai 
užtikrinti galimybę atlaisvinti visas naujas 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui suderintas 
radijo spektro juostas, taip pat į atitinkamų 
investicijų amortizacijos laikotarpį 
konkurencijos sąlygoms.

Nedarant poveikio 8a straipsnio 3 daliai, 
naudojimosi teisių galiojimo trukmė arba 
paskesnio atnaujinimo datos nustatomos 
pakankamai iš anksto prieš atitinkamą 
procedūrą, vykdomą pirmoje pastraipoje 
nurodytais terminais. Terminai, trukmė ir 
atnaujinimo ciklai nustatomi atsižvelgiant į 
tai, kad būtina sudaryti nuspėjamas 
investavimo sąlygas ir veiksmingai 
užtikrinti galimybę atlaisvinti visas naujas 
belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui suderintas 
radijo spektro juostas, taip pat į atitinkamų 
investicijų amortizacijos laikotarpį 
konkurencijos sąlygoms.

Or. en

Pakeitimas 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti galimybę 
proporcingu ir nediskriminaciniu būdu 
atimti radijo spektro naudojimo teises, 
taip pat ir suteiktas ne trumpesniam nei 
30 metų laikotarpiui, siekiant išvengti 
radijo spektro naudojimo teisių 
sukaupimo, dėl kurio galėtų būti iškreipta 
kad būtų išvengta konkurencija.

Or. en

Pakeitimas 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimalios licencijų galiojimo trukmės 
pratęsimas iki 30 metų neturėtų trukdyti 
reguliavimo institucijoms išduoti laikinas 
licencijas ir licencijas papildomam 
suderintos juostos naudojimui.

Or. en

Pakeitimas 470
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti nuoseklų 1 dalies 
taikymą visoje Sąjungoje ir visų pirma 
užtikrinti, kad belaidžio ryšio paslaugos 

Siekiant užtikrinti nuoseklų 1 dalies 
taikymą visoje Sąjungoje ir visų pirma 
užtikrinti, kad beleidžia ryšio paslaugos 
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galėtų būti sinchronizuotai prieinamos 
Sąjungoje, Komisija gali, priimdama 
įgyvendinimo aktus:

galėtų būti sinchronizuotai prieinamos
Sąjungoje, Komisija, priimdama 
įgyvendinimo aktus, kurių pirmasis 
priimamas per vienus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos:

Or. en

Pakeitimas 471
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti nuoseklų 1 dalies 
taikymą visoje Sąjungoje ir visų pirma 
užtikrinti, kad belaidžio ryšio paslaugos 
galėtų būti sinchronizuotai prieinamos 
Sąjungoje, Komisija gali, priimdama 
įgyvendinimo aktus:

Siekiant užtikrinti nuoseklų 1 dalies 
taikymą visoje Sąjungoje ir visų pirma 
užtikrinti, kad belaidžio ryšio paslaugos 
galėtų būti sinchronizuotai prieinamos 
Sąjungoje, Komisija gali pasiūlyti teisines 
priemones, skirtas:

Or. ro

Pakeitimas 472
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti nuoseklų 1 dalies 
taikymą visoje Sąjungoje ir visų pirma 
užtikrinti, kad belaidžio ryšio paslaugos 
galėtų būti sinchronizuotai prieinamos 
Sąjungoje, Komisija gali, priimdama 
įgyvendinimo aktus:

Siekiant užtikrinti nuoseklų 1 dalies 
taikymą visoje Sąjungoje ir visų pirma 
užtikrinti, kad belaidžio ryšio paslaugos 
galėtų būti sinchronizuotai prieinamos 
Sąjungoje, EERRI, priimdama gaires:

Or. en
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Pakeitimas 473
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti bendrą visos Sąjungos 
tvarkaraštį arba prie įvairių kategorijų 
valstybių narių aplinkybių pritaikytus 
tvarkaraščius, datą ar datas, nuo kurios (-
ių) suteikiamos individualios naudojimosi 
suderinta juosta ar papildomųjų suderintų 
juostų deriniu teisės ir leidžiama faktiškai 
naudotis radijo spektru išimtinai ar bendrai 
teikti belaidžio plačiajuosčio ryšio 
paslaugas visoje Sąjungoje;

a) nustatyti bendrą visos Sąjungos terminą
arba prie įvairių kategorijų valstybių narių 
aplinkybių pritaikytus terminus, datą ar 
datas, nuo kurios (-ių) suteikiamos 
individualios naudojimosi suderinta juosta 
ar papildomųjų suderintų juostų deriniu 
teisės ir leidžiama faktiškai naudotis radijo 
spektru išimtinai ar bendrai teikti belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugas visoje 
Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

Nors kurios valstybės narės turi nustačiusios konkrečių reikalavimų, kurie apsunkina tam 
tikrų juostų spektro išleidimą, vis dėlto, siekiant užtikrinti didesnį pralaidumą, svarbu 
numatyti spektro išleidimo terminus, taip pat leidžiančias nukrypti nuostatas, dėl kurių 
susitarta su valstybėmis narėmis, išimties tvarka pripažįstant jų ypatingą padėtį.

Pakeitimas 474
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti bendrą visos Sąjungos 
tvarkaraštį arba prie įvairių kategorijų 
valstybių narių aplinkybių pritaikytus 
tvarkaraščius, datą ar datas, nuo kurios (-
ių) suteikiamos individualios naudojimosi 
suderinta juosta ar papildomųjų suderintų 
juostų deriniu teisės ir leidžiama faktiškai 
naudotis radijo spektru išimtinai ar bendrai 
teikti belaidžio plačiajuosčio ryšio 
paslaugas visoje Sąjungoje;

a) bendrą visos Sąjungos tvarkaraštį arba 
prie įvairių kategorijų valstybių narių 
aplinkybių pritaikytus tvarkaraščius, datą 
ar datas, nuo kurios (-ių) suteikiamos 
individualios naudojimosi suderinta juosta 
ar papildomųjų suderintų juostų deriniu 
teisės ir leidžiama faktiškai naudotis radijo 
spektru išimtinai ar bendrai teikti belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugas visoje 
Sąjungoje;
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Or. ro


