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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti (COM(2013) 0147 – C7-0082/2013 
– 2013/0080(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0147),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0082/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdama į 2013 m. liepos 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) skaitmeninė ekonomika iš esmės keičia 
bendrąją rinką. Jos inovacijos, sparta ir 
tarpvalstybinė aprėptis gali pastūmėti 
bendrosios rinkos integravimą į kitą lygį. 
Sąjungos vizija – skaitmeninė ekonomika, 
teikianti tvarią ekonominę ir socialinę 
naudą, grindžiamą moderniomis 

(1) skaitmeninė ekonomika iš esmės keičia 
bendrąją rinką. Jos inovacijos, sparta ir 
tarpvalstybinė aprėptis gali pastūmėti 
bendrosios rinkos integravimą į kitą lygį. 
Sąjungos vizija – skaitmeninė ekonomika, 
teikianti tvarią ekonominę ir socialinę 
naudą, grindžiamą moderniomis 

                                               
1 OL C 0, 0000 0 0, p. 0 / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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elektroninėmis paslaugomis ir sparčiu 
interneto ryšiu. Aukštos kokybės 
skaitmenine infrastruktūra grindžiami 
beveik visi šiuolaikinės novatoriškos 
ekonomikos sektoriai, ji yra strategiškai 
svarbi socialinei ir teritorinei sanglaudai. 
Todėl visi piliečiai ir įmonės turi turėti 
galimybę būti skaitmeninės ekonomikos 
dalyviais;

elektroninėmis paslaugomis ir sparčiu 
interneto ryšiu. Aukštos kokybės 
skaitmenine infrastruktūra grindžiami 
beveik visi šiuolaikinės novatoriškos 
ekonomikos sektoriai, ji yra strategiškai 
svarbi socialinei ir teritorinei sanglaudai. 
Todėl visi piliečiai, o taip pat viešasis bei 
privatusis sektoriai turi turėti galimybę 
būti skaitmeninės ekonomikos dalyviais;

Or. en

Pagrindimas

Viešosios paslaugos, pvz., sveikatos priežiūra, viešasis švietimas ir kultūra, visuomenės 
saugumas ir socialinės paslaugos, taip pat turi būti pagerintos pasitelkiant skaitmenines 
technologijas visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) pripažindamos sparčiojo plačiajuosčio 
ryšio diegimo svarbą, valstybės narės 
patvirtino plataus užmojo plačiajuosčio 
ryšio tikslus, išdėstytus Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis 
technologijomis grindžiamas Europos 
augimas“ (toliau – skaitmeninė 
darbotvarkė). Tačiau, atsižvelgiant į greitą 
technologijų raidą, dėl kurios interneto 
ryšys tampa dar greitesnis, ir didėjančią 
vartotojų  e. paslaugų paklausą, reikia dar 
aukščiau užkelti interneto ryšio spartos 
kartelę;

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) didelę dalį šių sąnaudų galima priskirti 
diegimo proceso neveiksmingumui, kuris 
susijęs su esamos pasyviosios 
infrastruktūros (pvz., kanalų, vamzdžių, 
šulinių, spintų, stulpų, stiebų, antenų 
įrenginių, bokštų ir kitų atraminių 
konstrukcijų) naudojimu, kliūtimis, 
susijusiomis su inžinerinių darbų 
koordinavimu, apsunkinančiomis 
administracinėmis leidimų suteikimo 
procedūromis ir kliūtimis, susijusiomis su
tinklų diegimu pastatuose;

(6) didelę dalį šių sąnaudų galima priskirti 
diegimo proceso neveiksmingumui, kuris 
susijęs su esamos pasyviosios 
infrastruktūros naudojimu, kliūtimis, 
susijusiomis su inžinerinių darbų 
koordinavimu, apsunkinančiomis 
administracinėmis leidimų suteikimo 
procedūromis, tinklų diegimu pastatuose, 
rimtais finansiniais barjerais ir įvykdomų 
verslo planų, susijusių su plačiajuosčio 
ryšio diegimu kaimo vietovėse, stoka;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

konkretaus bendro intereso, susijusio su 
pagrindinės paslaugos teikimu, reikėtų 
skatinti visų tinklo operatorių tarpusavio 
sąveiką, siekiant kartu padėti įgyvendinti 
Skaitmeninės darbotvarkės tikslus;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) kai kyla ginčų dėl prieigos prie fizinės 
infrastruktūros informacijos, siekiant diegti 
sparčiuosius elektroninio ryšio tinklus, 
bendras informacinis punktas turėtų galėti 
išspręsti tokius ginčus privalomu 
sprendimu, nepaveikiant nė vienos šalies 
galimybės perduoti bylą teismui;

(20) kai kyla ginčų dėl prieigos prie fizinės 
infrastruktūros informacijos, siekiant diegti 
sparčiuosius elektroninio ryšio tinklus, 
kompetentingas bendras informacinis 
punktas turėtų galėti išspręsti tokius ginčus 
privalomu sprendimu, nepaveikiant nė 
vienos šalies galimybės perduoti bylą 
teismui; 

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) pastatams ir butams reikėtų pradėti 
taikyti saują Sąjungos ženklą 
„plačiajuosčiam ryšiui parengtas“, 
siekiant padėti pirkėjams ir 
nuomininkams nustatyti pastatus su 
prieiga prie sparčiojo elektroninio ryšio 
tinklų. Sąjungos ženklas „plačiajuosčiam 
ryšiui tinkamas“ turėtų būti neprivalomas 
ženklas, skatinantis pastatų 
infrastruktūros parengimą sparčiajam 
ryšiui;
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Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) nepaisant to, kokią įstaigą valstybė 
narė paskiria ginčams spręsti, ji turėtų 
užtikrinti nešališkumą ir nepriklausomumą 
dalyvaujančių šalių atžvilgiu. Paskirtos 
institucijos taip pat turėtų turėti tinkamų 
išteklių ir įgaliojimus taikyti sankcijas tuo 
atveju, jeigu būtų nesilaikoma priimtų 
sprendimų;

(30) nepaisant to, kokią įstaigą valstybė 
narė paskiria ginčams spręsti, ji turėtų 
užtikrinti nešališkumą ir nepriklausomumą 
dalyvaujančių šalių atžvilgiu. Paskirtos 
institucijos taip pat turėtų turėti tinkamą 
kompetenciją, išteklius ir įgaliojimus 
taikyti sankcijas tuo atveju, jeigu būtų 
nesilaikoma priimtų sprendimų;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) fizinė infrastruktūra – neaktyvusis tinklo 
elementas, pavyzdžiui, vamzdžiai, stiebai, 
kanalai, apžiūros ir surenkamieji šuliniai, 
spintos, pastatai arba pastatų įėjimai, 
antenų įrenginiai, bokštai ir stulpai ir su 
jais susiję įrenginiai, išskyrus žmonių 
vartojimui skirto geriamojo vandens 
vamzdynui naudojamus elementus;

Or. en

Pagrindimas

Bet kokių medžiagų įmontavimas į žmonių vartojimui skirto geriamojo vandens vamzdžius 
potencialiai kelia riziką visuomenės sveikatai ir daro įtaką tinklo saugai ir vientisumui, dėl to 
infrastruktūra tampa netinkama. Ši nuostata galėtų prieštarauti Geriamojo vandens 
direktyvos 10 straipsniui, pagal kurį nustatyti minimalūs reikalavimai, susiję su kokybės 
reikalavimais, keliamais sąlytyje su vandeniu esančių medžiagų kokybei. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) sparčiojo elektroninio ryšio tinklas –
elektroninio ryšio tinklas, kuriuo 
naudojantis teikiamos sparčiojo ir itin 
didelės spartos plačiajuosčio ryšio prieigos 
paslaugos;

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius yra įpareigotas patenkinti visus 
pagrįstus prašymus dėl prieigos prie jo 
fizinės infrastruktūros sąžiningomis 
sąlygomis, įskaitant kainą, ir turint mintyje 
abipusiškumo principą, siekiant diegti 
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų 
elementus. Atitinkamos institucijos turėtų 
suderinti savo sąlygų nustatymo principus 
ir rengti konsultacijas su tinklų 
operatoriais arba jų asociacijomis iki 
[informacija Leidinių biurui:   įrašyti 
tikslią datą: šio reglamento įsigaliojimo 
data + 12 mėnesių].

Or. en

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) vieta, maršrutas ir georeferencinės 
koordinatės;

a) vieta, maršrutas ir georeferencinės 
koordinatės;

b) infrastruktūros dydis, rūšis ir dabartinis 
panaudojimas;

b) infrastruktūros dydis, rūšis ir dabartinis 
panaudojimas;

c) savininko arba teisių naudotis fizine 
infrastruktūra ir kontaktiniu punktu 
turėtojo pavadinimas.

c) savininko arba teisių naudotis fizine 
infrastruktūra ir kontaktiniu punktu 
turėtojo pavadinimas.

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

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

Prieiga prie minimalios informacijos, 
susijusios su konkrečia sritimi, suteikiama 
nedelsiant elektroniniu pavidalu, 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis.

Prieiga prie minimalios informacijos, 
susijusios su konkrečia sritimi, suteikiama 
nedelsiant elektroniniu pavidalu, 
proporcingomis, nediskriminacinėmis ir 
skaidriomis sąlygomis, laikantis 
konfidencialumo principo. Bendras 
informacinis punktas informuoja 
atitinkamą tinklo operatorių apie 
keitimąsi informacija.

Bendras informacinis punktas gali apriboti 
prieigą prie minimalios informacijos tik 
tuomet, kai tai būtina dėl tinklų saugumo ir 
jų vientisumo arba dėl veiklos ir verslo 
paslapčių.

Bendras informacinis punktas gali apriboti 
prieigą prie minimalios informacijos tik 
tuomet, kai tai būtina dėl tinklų saugumo ir 
jų vientisumo arba dėl veiklos ir verslo 
paslapčių.

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

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

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius pateikia šią minimalią 
informaciją apie vykdomus arba 
planuojamus su jo fizine infrastruktūra 
susijusius inžinerinius darbus, kuriems 
suteiktas leidimas, kurių atžvilgiu vyksta 

6. Specialiu įmonės, įgaliotos teikti 
elektroninio ryšio tinklų paslaugas, 
rašytiniu prašymu bet kuris tinklo 
operatorius pateikia šią minimalią 
informaciją apie vykdomus arba 
planuojamus su jo fizine infrastruktūra 
susijusius inžinerinius darbus, kuriems 
suteiktas leidimas, kurių atžvilgiu vyksta 
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leidimų suteikimo procedūra arba per kitus 
šešis mėnesius pirmą kartą numatyta 
kompetentingoms institucijoms pateikti 
prašymą dėl leidimo suteikimo:

leidimų suteikimo procedūra arba per kitus 
keturis mėnesius pirmą kartą numatyta 
kompetentingoms institucijoms pateikti 
prašymą dėl leidimo suteikimo:

a) vieta ir darbų rūšis; a) vieta ir darbų rūšis;
b) susiję tinklo elementai; b) susiję tinklo elementai;

c) numatyta darbų pradžios data ir darbų 
trukmė;

c) numatyta darbų pradžios data ir darbų 
trukmė;

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

Siekiant apsaugoti komercines paslaptis, 
informacijos apie planuojamus 
inžinerinius darbus nereikia įtraukti į tą 
pačią bendros infrastruktūros duomenų 
bazę. Įmonės, įgaliotos teikti elektroninio 
ryšio tinklų paslaugas, prašyme nurodoma 
susijusi sritis, atsižvelgiant į sparčiojo 
elektroninio ryšio tinklų elementų diegimą. 
Per dvi savaites nuo rašytinio prašymo 
gavimo tinklo operatoriai pateikia prašomą 
informaciją proporcingomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis, nepažeisdami 1 dalyje nurodytų 
apribojimų.

Or. en

Pagrindimas

Operatoriai, matydami informaciją apie planuojamas investicijas, jei ji pateikiama kartu su 
informacija apie esamą infrastruktūrą toje pačioje duomenų bazėje, turėtų tam tikrą 
konkurentų diegimo strategijos vaizdą. Tai konkurencijos požiūriu neskelbtina informacija ir 
turėtų būti laikoma visiškai atskirai.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos suteikia 
arba atsisako suteikti leidimus per šešis
mėnesius nuo prašymo gavimo,
nepažeisdamos kitų konkrečių terminų arba 
įpareigojimų, kurie nustatyti tinkamam 

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

tinkamam procedūros veikimui užtikrinti ir 
kurie taikytini pagal nacionalinę arba 
Sąjungos teisę. Bet koks atsisakymas 
suteikti leidimą turi būti tinkamai pagrįstas, 
remiantis objektyviais, skaidriais, 
nediskriminaciniais ir proporcingais 
kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Šeši mėnesiai – tai pernelyg ilgas laikotarpis leidimui gauti, reikėtų jį gerokai sutrumpinti.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įsipareigojimas įrengti sparčiajam ryšiui parengtą fizinę infrastruktūrą naujuose pastatuose 
ir taip pat pastatuose, kuriuose vyksta kapitalinė renovacija, turėtų būti taikomas esamiems 
valstybinių įstaigų pastatams, kuriose yra reikšmingų duomenų rinkinių, pvz., bibliotekos, 
archyvai, kultūros įstaigoms ir aukštojo mokslo įstaigoms. Be to, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas visoms socialinėms grupėms, statant socialinį būstą nereikėtų taupyti sparčiojo ryšio 
tinklų diegimo sąskaita.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinė reguliavimo institucija, 
atliekanti Direktyvos 2002/21/EB 
20 straipsnyje numatytas užduotis, vykdo 

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

nacionalinės ginčų sprendimo įstaigos, 
nurodytos 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 
9 dalyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 
8 straipsnio 3 dalyje, funkcijas, jeigu 
valstybė narė nepaskiria kitų 
kompetentingų įstaigų, kurios būtų 
teisiškai atskirtos ir funkciniu požiūriu 
nepriklausomos nuo visų tinklo 
operatorių.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri kita nacionalinė ginčų 
sprendimo įstaiga, kurią paskiria valstybės 
narės pagal 1 dalį, yra teisiškai atskirta ir 
funkciniu požiūriu nepriklausoma nuo 
visų tinklo operatorių. Ji įgaliota taikyti 
tinklo operatoriams tinkamas, veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas, 
jeigu pažeidžiami sprendžiant ginčą 
priimtų sprendimų įpareigojimai.

2. Bet kuri kita nacionalinė ginčų 
sprendimo įstaiga, kurią paskiria valstybės 
narės pagal 1 dalį įgaliota taikyti tinklo 
operatoriams tinkamas, veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas, 
jeigu pažeidžiami sprendžiant ginčą 
priimtų sprendimų įpareigojimai.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PE516.892v01-00 20/21 PR\1001696LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja mano, kad aukštos kokybės skaitmenine infrastruktūra grindžiami beveik visi 
šiuolaikinės novatoriškos ekonomikos ir visuomenės sektoriai, kur sparčiojo plačiajuosčio 
ryšio infrastruktūra yra būtina pasaulinio konkurencingumo sąlyga ir Europos bendrosios 
skaitmeninės rinkos ramstis. Taigi pranešėja remia šio reglamento tikslą – sumažinti sparčiojo 
ir itin didelės spartos elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudas pateikiant įrankius naujai 
fizinei infrastruktūrai ekonomiškai efektyviau diegti, mažinant administracinę naštą, bendrai 
naudojantis esama infrastruktūra ir derinant civilinės inžinerijos darbus. 
Fizinės infrastruktūros savininkų ir skirtingų jos operatorių sąveikos stoka, vietos taisyklių, 
kurių turi laikytis operatoriai, įvairovė, nulėmė padidintas su leidimo suteikimo procedūromis, 
o vėliau su sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimu ir atnaujinimu susijusias sąnaudas, 
laiką ir sunkumus. Taigi, pranešėjos nuomone, grindžiamas geriausia valstybių narių praktika 
ir kartu puoselėdamas prieigos prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio kultūrą, šis reglamentas taip 
pat užtikrina, kad valstybės narės ir toliau turėtų veiksmų laisvę sprendžiant organizacinius 
klausimus, ir kad vietos ir regiono valdžiai toliau  tektų esminis vaidmuo koordinuojant jų 
jurisdikcijoje vykdomus statybos darbus. 
Pranešėja pritaria sudėtingam požiūriui siekiant maksimaliai padidinti tinklų sinergiją, 
reglamentas skirtas ne tik elektroninio ryšio tinklų paslaugų teikėjams, bet ir bet kuriam 
tokios fizinės infrastruktūros, kaip elektros energijos, dujų, vandentiekio ir nuotekų sistemos, 
šildymo ir transporto paslaugų, tinkančių elektroninio ryšio tinklo elementams įrengti, 
savininkui. Šiame kontekste, kadangi civilinės inžinerijos darbai sudaro didžiąją dalį bendrų 
tinklo diegimo sąnaudų, pranešėja laiko svarbiu reglamentavimo pasiekimu kiekvieno tinklo 
operatoriaus teisę siūlyti prieigą prie jo fizinės infrastruktūros arba turėti tokį pasiūlymą 
(pagrįstomis kainomis ir sąžiningomis sąlygomis), ir pagaliau suteikti galimybę 
suinteresuotosioms šalims pasinaudoti sinergija ir sumažinti diegimo neveiksmingumą, 
daugiausia dėmesio skiriant koordinavimo ir skaidrumo didinimui, taip pat minimalių 
priemonių derinimui.  
Pranešėja pripažįsta, kad prieiga prie civilinės infrastruktūros – tai ne „stebuklingas 
sprendimas“, kuris padėtų išspręsti visas opias konkurencijos problemas telekomunikacijos 
sektoriuje, tačiau prieiga prie  civilinės infrastruktūros gali žymiai palengvinti sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimą visiems operatoriams. Taigi, spartesnio tinklo plėtros 
remiantis šio reglamentu potencialas gali būti visapusiškai panaudotas tarpvalstybinėms 
viešosioms paslaugoms plėtoti, taip pat kuriant augančia, sėkmingą ir dinamiška visą Europą 
apimančią teisėto skaitmeninio turinio ir internetu teikiamų paslaugų kūrimo ir platinimo 
rinką, taip pat suteikiant vartotojams lengvą, saugią ir lanksčią prieigą prie skaitmeninio 
turinio ir paslaugų rinkų. 
Taip pat iš galimybių perspektyvos, IRT paslaugų vystymas tiek viešajame, tiek privačiajame 
sektoriuje turėtų būti naudojamas kaip viešųjų paslaugų, pvz., sveikatos priežiūros, viešojo 
švietimo ir kultūros, visuomenės saugumo, socialinių paslaugų, tobulinimo priemonė, ir tai 
taip pat gali skatinti MVĮ veiklą ir stimuliuoti jų plėtrą. Pranešėja pabrėžia, kad prieiga prie 
plačiajuosčio ryšio ir IRT turėtų tenkinti visų visuomenės narių poreikius, daugiau piliečių 
pagerinti gyvenimo kokybę, jų socialinę ir ekonominę veiklą ir padėti sumažinti skaitmeninį 
atotrūkį. Atsižvelgiant į tai, pranešėja tvirtai pabrėžia, kad nors yra aiškių komercinių 
argumentų už plačiajuosčio ryšio plėtojimą tankiai apgyvendintose vietovėse, reikėtų skirti 
ypatingą dėmesį privačiojo sektoriaus investicijoms pritraukti į kaimo ir atokias vietoves, 
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tokiu būdu užtikrinant prieigą prie plačiajuosčio ryšio taip pat tose vietovėse, kur to negali 
padaryti rinka. 

Finansiniu požiūriu pranešėja supranta, kas duomenų rinkimas, teikimas ir bendro 
informacinio punkto steigimas susiję su reikšmingomis sąnaudomis, bet primena, kad taip 
sukuriama tikroji pridėtinė europinė vertė. Šie labai daug darbo jėgų reikalaujantys ir 
pakankamai brangūs kartografavimo veiksmai gali būti svarbi darbo vietų kūrimo Europoje 
priemonė, siekiant palengvinti šių veiksmų finansinę naštą valstybėms narėms ir verslo 
įmonėms, reikėtų numatyti ES finansavimą. Pranešėjos nuomone, gerokai sumažintas IRT 
komponento biudžetas Europos infrastruktūros tinklų priemonėje galėtų būti panaudotas su 
duomenų kūrimu ir bendru informaciniu punktu susijusiais tikslais.
Pagaliau, pranešėjos manymu atrodo, kad reglamente siūlomos priemonės atitinka 
subsidiarumo principą, atsižvelgiant į tai, kad siekiant sumažinti sparčiojo elektroninio ryšio 
infrastruktūros diegimo sąnaudas reikalingi veiksmai ES lygmeniu, norint pagerinti vidaus 
rinkos kūrimo ir veikimo sąlygas ir panaikinti kliūtis dėl taisyklių ir administracinės praktikos 
nacionaliniu ir subnacionaliniu mastu skirtumų. Pranešėja mano, kad siūlomų priemonių 
pridėtinė ES vertė akivaizdi plg. su pavienėmis priemonėmis nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygmeniu, taip pat pažymi, kad bendras europinis požiūris minėtais klausimais turi 
pridėtinės vertės, kadangi vengiama nereikalingo dubliavimosi ir galima pasinaudoti masto 
ekonomija. Pranešėja mano, kad reglamente siūlomos priemonės taip pat atitinka 
proporcingumo principą, kadangi jomis pripažįstama komercinių derybų viršenybė, 
nereikalingai nepažeidžiamos nuosavybės teisės, taip pat neviršijama to, kas būtina siekiant 
sumažinti prieigos prie fizinės infrastruktūros kliūtis.


