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Pakeitimas 12
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Televizijos programų transliavimas –
2007 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų direktyvoje apibrėžta linijinė 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga, 
kurią teikia žiniasklaidos paslaugų 
teikėjas, skirta vienu metu žiūrėti 
programas pagal programų tvarkaraštį; 
žiniasklaidos paslaugų teikėjas gali teikti 
kelis garso arba garso ir vaizdo programų 
tvarkaraščius (kanalus). Teisiniai 
privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimai gali būti taikomi, bet tik
nurodyto žiniasklaidos paslaugų teikėjo
teikiamiems nurodytiems transliavimo 
kanalams. Valstybės narės turėtų aiškiai 
pagrįsti privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimus savo nacionalinėje teisėje, 
kad užtikrintų, jog tokie įsipareigojimai 
būtų skaidrūs, proporcingi ir deramai 
apibrėžti. Šiuo atžvilgiu privalomojo 
programų siuntimo taisyklės turėtų būti 
parengtos taip, kad jos suteiktų 
pakankamai paskatų veiksmingai investuoti 
į infrastruktūrą. Privalomojo programų 
siuntimo taisyklės turėtų būti reguliariai 
persvarstomos siekiant, kad jos neatsiliktų 
nuo technologijų ir rinkos raidos ir taip 
būtų užtikrinta, kad jos būtų nuolat 
proporcingos siekiamiems tikslams.
Atsižvelgiant į sparčią technologinių ir 
rinkos sąlygų kaitą, toks visapusiškas 
persvarstymas turėtų būti atliekamas ne 
rečiau kaip kartą per trejus metus ir tam 
reikėtų viešųjų konsultacijų su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Vienas arba 
daugiau transliavimo kanalų gali būti 
papildyti paslaugomis, pavyzdžiui, 

(24) Teisiniai privalomojo programų 
siuntimo įpareigojimai gali būti taikomi, 
nurodyto žiniasklaidos paslaugų teikėjo
teikiamoms nurodytoms radijo, garso ir 
vaizdo žiniasklaidos arba papildomoms 
paslaugoms. Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos apibrėžtos 1989 m. spalio 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su 
garso ir vaizdo  žiniasklaidos paslaugų 
teikimu, derinimo (Garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų direktyva) 
1 straipsnio d dalyje. Valstybės narės 
turėtų aiškiai pagrįsti privalomojo 
programų siuntimo įpareigojimus, kad 
užtikrintų, jog tokie įsipareigojimai būtų 
skaidrūs, proporcingi ir deramai apibrėžti. 
Šiuo atžvilgiu privalomojo programų 
siuntimo taisyklės turėtų būti parengtos 
taip, kad jos suteiktų pakankamai paskatų 
veiksmingai investuoti į infrastruktūrą. 
Privalomojo programų siuntimo taisyklės 
turėtų būti reguliariai persvarstomos 
siekiant, kad jos neatsiliktų nuo
technologijų ir rinkos raidos ir taip būtų 
užtikrinta, kad jos būtų nuolat 
proporcingos siekiamiems tikslams.
Papildomos paslaugos apima šias 
paslaugas, pavyzdžiui, videoteksto, 
subtitravimo, garsinio apibūdinimo arba 
gestų kalbos, kuriomis pagerinamos 
neįgalių paslaugų gavėjų naudojimosi 
galimybės, bet jomis neapsiribojama.
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videoteksto paslauga, subtitravimo
paslauga, garsiniu apibūdinimu arba 
gestų kalba, kuriomis pagerinamos 
neįgalių paslaugų gavėjų naudojimosi 
galimybės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad 31 straipsnis ir ateityje būtų tinkamas ir atsižvelgiant į naujas platformas ir 
paslaugas bei į tai, kad reikia sudaryti sąlygas, kuriomis valstybės narės galėtų užtikrinti, jog 
žiūrovai ir klausytojai turėtų tokias pačias galimybes naudotis linijinėmis ir nelinijinėmis 
paslaugomis, reikia išplėsti numatytą tikslą, kurio siekiama šia nuostata, kad jis apimtų ir 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas ir derėtų su naująja Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų direktyva. Tai turi būti įtraukta ir į 24 pakeitimą.

Pakeitimas 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Televizijos programų transliavimas –
2007 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų direktyvoje apibrėžta linijinė 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga, 
kurią teikia žiniasklaidos paslaugų 
teikėjas, skirta vienu metu žiūrėti 
programas pagal programų tvarkaraštį; 
žiniasklaidos paslaugų teikėjas gali teikti 
kelis garso arba garso ir vaizdo programų 
tvarkaraščius (kanalus). Teisiniai 
privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimai gali būti taikomi, bet tik
nurodyto žiniasklaidos paslaugų teikėjo
teikiamiems nurodytiems transliavimo 
kanalams. Valstybės narės turėtų aiškiai 
pagrįsti privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimus savo nacionalinėje teisėje, 
kad užtikrintų, jog tokie įsipareigojimai 
būtų skaidrūs, proporcingi ir deramai 
apibrėžti. Šiuo atžvilgiu privalomojo 
programų siuntimo taisyklės turėtų būti 

(24) Teisiniai privalomojo programų 
siuntimo įpareigojimai gali būti taikomi, 
nurodyto žiniasklaidos paslaugų teikėjo
teikiamoms nurodytoms radijo, garso ir 
vaizdo arba papildomoms paslaugoms.
Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos 
apibrėžtos 1989 m. spalio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
89/552/EEB dėl valstybių narių 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su 
garso ir vaizdo  žiniasklaidos paslaugų 
teikimu, derinimo (Garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugų direktyva) 
1 straipsnio a dalyje. Valstybės narės 
turėtų aiškiai pagrįsti privalomojo 
programų siuntimo įpareigojimus, kad 
užtikrintų, jog tokie įsipareigojimai būtų 
skaidrūs, proporcingi ir deramai apibrėžti. 
Šiuo atžvilgiu privalomojo programų 
siuntimo taisyklės turėtų būti parengtos 
taip, kad jos suteiktų pakankamai paskatų 
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parengtos taip, kad jos suteiktų 
pakankamai paskatų veiksmingai investuoti 
į infrastruktūrą. Privalomojo programų 
siuntimo taisyklės turėtų būti reguliariai 
persvarstomos siekiant, kad jos neatsiliktų 
nuo technologijų ir rinkos raidos ir taip 
būtų užtikrinta, kad jos būtų nuolat 
proporcingos siekiamiems tikslams.
Atsižvelgiant į sparčią technologinių ir 
rinkos sąlygų kaitą, toks visapusiškas 
persvarstymas turėtų būti atliekamas ne 
rečiau kaip kartą per trejus metus ir tam 
reikėtų viešųjų konsultacijų su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Vienas arba 
daugiau transliavimo kanalų gali būti
papildyti paslaugomis, pavyzdžiui, 
videoteksto paslauga, subtitravimo 
paslauga, garsiniu apibūdinimu arba gestų 
kalba, kuriomis pagerinamos neįgalių 
paslaugų gavėjų naudojimosi galimybės.

veiksmingai investuoti į infrastruktūrą. 
Privalomojo programų siuntimo taisyklės 
turėtų būti reguliariai persvarstomos 
siekiant, kad jos neatsiliktų nuo 
technologijų ir rinkos raidos ir taip būtų 
užtikrinta, kad jos būtų nuolat 
proporcingos siekiamiems tikslams. Viena
arba daugiau garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų gali būti papildytos paslaugomis, 
pavyzdžiui, videoteksto paslauga, 
subtitravimo paslauga, garsiniu 
apibūdinimu arba gestų kalba, kuriomis 
pagerinamos neįgalių paslaugų gavėjų 
naudojimosi galimybės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad 31 straipsnis ir ateityje būtų tinkamas ir atsižvelgiant į naujas platformas ir 
paslaugas bei į tai, kad reikia sudaryti sąlygas, kuriomis valstybės narės galėtų užtikrinti, jog 
žiūrovai ir klausytojai turėtų tokias pačias galimybes naudotis linijinėmis ir nelinijinėmis 
paslaugomis, reikia išplėsti numatytą tikslą, kurio siekiama šia nuostata, kad jis apimtų ir 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas ir derėtų su naująja Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų direktyva. Tai turi būti įtraukta ir į 24 pakeitimą.

Pakeitimas 14
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Televizijos programų transliavimas –
2007 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų direktyvoje apibrėžta linijinė 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga, 
kurią teikia žiniasklaidos paslaugų 

(24) Teisiniai privalomojo programų
siuntimo įpareigojimai, susiję su  
prieinamumu ir kitomis papildomomis 
paslaugomis, gali būti taikomi 
nurodytoms radijo ryšio ir garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugoms, kurias teikia 
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teikėjas, skirta vienu metu žiūrėti 
programas pagal programų tvarkaraštį; 
žiniasklaidos paslaugų teikėjas gali teikti 
kelis garso arba garso ir vaizdo programų 
tvarkaraščius (kanalus). Teisiniai 
privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimai gali būti taikomi, bet tik 
nurodyto žiniasklaidos paslaugų teikėjo 
teikiamiems nurodytiems transliavimo 
kanalams. Valstybės narės turėtų aiškiai 
pagrįsti privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimus savo nacionalinėje teisėje, 
kad užtikrintų, jog tokie įsipareigojimai 
būtų skaidrūs, proporcingi ir deramai 
apibrėžti. Šiuo atžvilgiu privalomojo 
programų siuntimo taisyklės turėtų būti
parengtos taip, kad jos suteiktų 
pakankamai paskatų veiksmingai investuoti 
į infrastruktūrą. Privalomojo programų 
siuntimo taisyklės turėtų būti reguliariai 
persvarstomos siekiant, kad jos neatsiliktų 
nuo technologijų ir rinkos raidos ir taip 
būtų užtikrinta, kad jos būtų nuolat 
proporcingos siekiamiems tikslams. 
Atsižvelgiant į sparčią technologinių ir 
rinkos sąlygų kaitą, toks visapusiškas 
persvarstymas turėtų būti atliekamas ne 
rečiau kaip kartą per trejus metus ir tam 
reikėtų viešųjų konsultacijų su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Vienas arba 
daugiau transliavimo kanalų gali būti 
papildyti paslaugomis, pavyzdžiui, 
videoteksto paslauga, subtitravimo
paslauga, garsiniu apibūdinimu arba 
gestų kalba, kuriomis pagerinamos 
neįgalių paslaugų gavėjų naudojimosi 
galimybės.

nurodytas žiniasklaidos paslaugų teikėjas,  
pagal 1989 m. spalio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
89/551/EB dėl valstybių narių įstatymuose 
ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam 
tikrų nuostatų, susijusių su garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugomis, 
derinimo (Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų direktyva) 1 straipsnio d dalį. 
Valstybės narės turėtų aiškiai pagrįsti 
privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimus savo nacionalinėje teisėje, 
kad užtikrintų, jog tokie įsipareigojimai 
būtų skaidrūs, proporcingi ir deramai 
apibrėžti. Šiuo atžvilgiu privalomojo 
programų siuntimo taisyklės turėtų būti 
parengtos taip, kad jos suteiktų 
pakankamai paskatų veiksmingai investuoti 
į infrastruktūrą. Privalomojo programų 
siuntimo taisyklės turėtų būti reguliariai 
persvarstomos siekiant, kad jos neatsiliktų 
nuo technologijų ir rinkos raidos ir taip 
būtų užtikrinta, kad jos būtų nuolat 
proporcingos siekiamiems tikslams. 
Atsižvelgiant į sparčią technologinių ir 
rinkos sąlygų kaitą, toks visapusiškas 
persvarstymas turėtų būti atliekamas ne 
rečiau kaip kartą per trejus metus ir tam 
reikėtų viešųjų konsultacijų su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Papildomos 
paslaugos, be kitų paslaugų, gali apimti, 
pavyzdžiui, videoteksto paslaugą, 
subtitravimo paslaugą, garsinį 
apibūdinimą arba gestų kalbą – jomis
pagerinamos neįgalių paslaugų gavėjų 
naudojimosi galimybės.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išplėsti numatytą tikslą, kurio siekiama šia nuostata, atsižvelgiant į naujosios Garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatas.. Reikia išplėsti tikslą, kurio siekiama 
teisiniais privalomojo programų siuntimo įpareigojimais,  ir įtraukti ne tik su prieinamumu 
susijusius, bet ir kitus svarbius, įpareigojimus, t. y., papildomas paslaugas, kurios skirtos 
visuomenės grupėms arba visai visuomenei.
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Pakeitimas 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Televizijos programų transliavimas –
2007 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų direktyvoje apibrėžta linijinė 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslauga, 
kurią teikia žiniasklaidos paslaugų 
teikėjas, skirta vienu metu žiūrėti 
programas pagal programų tvarkaraštį; 
žiniasklaidos paslaugų teikėjas gali teikti 
kelis garso arba garso ir vaizdo programų 
tvarkaraščius (kanalus). Teisiniai 
privalomojo programų siuntimo
įpareigojimai gali būti taikomi, bet tik
nurodyto žiniasklaidos paslaugų teikėjo
teikiamiems nurodytiems transliavimo 
kanalams. Valstybės narės turėtų aiškiai 
pagrįsti privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimus savo nacionalinėje teisėje, 
kad užtikrintų, jog tokie įsipareigojimai 
būtų skaidrūs, proporcingi ir deramai 
apibrėžti. Šiuo atžvilgiu privalomojo 
programų siuntimo taisyklės turėtų būti 
parengtos taip, kad jos suteiktų 
pakankamai paskatų veiksmingai investuoti 
į infrastruktūrą. Privalomojo programų
siuntimo taisyklės turėtų būti reguliariai 
persvarstomos siekiant, kad jos neatsiliktų 
nuo technologijų ir rinkos raidos ir taip 
būtų užtikrinta, kad jos būtų nuolat 
proporcingos siekiamiems tikslams.
Atsižvelgiant į sparčią technologinių ir 
rinkos sąlygų kaitą, toks visapusiškas 
persvarstymas turėtų būti atliekamas ne 
rečiau kaip kartą per trejus metus ir tam 
reikėtų viešųjų konsultacijų su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Vienas arba 
daugiau transliavimo kanalų gali būti 
papildyti paslaugomis, pavyzdžiui, 
videoteksto paslauga, subtitravimo
paslauga, garsiniu apibūdinimu arba 

(24) Teisiniai privalomojo programų 
siuntimo įpareigojimai gali būti taikomi,
radijo ir garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugoms arba nurodyto žiniasklaidos 
paslaugų teikėjo teikiamoms nurodytoms 
papildomoms paslaugoms. Garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugos apibrėžtos 1989 
m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 89/551/EEB dėl 
valstybių narių įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose išdėstytų tam tikrų 
nuostatų, susijusių su garso ir vaizdo  
žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų 
direktyva) 1 straipsnio a dalyje. Valstybės 
narės turėtų aiškiai pagrįsti privalomojo 
programų siuntimo įpareigojimus savo 
nacionalinėje teisėje, kad užtikrintų, jog 
tokie įsipareigojimai būtų skaidrūs, 
proporcingi ir deramai apibrėžti. Šiuo 
atžvilgiu privalomojo programų siuntimo 
taisyklės turėtų būti parengtos taip, kad jos 
suteiktų pakankamai paskatų veiksmingai 
investuoti į infrastruktūrą. Privalomojo 
programų siuntimo taisyklės turėtų būti 
reguliariai persvarstomos siekiant, kad jos 
neatsiliktų nuo technologijų ir rinkos raidos 
ir taip būtų užtikrinta, kad jos būtų nuolat 
proporcingos siekiamiems tikslams.
Papildomos paslaugos, be kitų paslaugų,
gali apimti, pavyzdžiui, videoteksto
paslaugą, subtitravimo paslaugą, garsinį 
apibūdinimą arba gestų kalbą – jomis
pagerinamos neįgalių paslaugų gavėjų 
naudojimosi galimybės.



PE405.981v01-00 8/14 AM\722480LT.doc

LT

gestų kalba, kuriomis pagerinamos 
neįgalių paslaugų gavėjų naudojimosi 
galimybės.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti leista užtikrinti, kad televizijos žiūrovams ir klausytojams būtų 
sudarytos sąlygos gauti linijines (reguliarias) ir nelinijines (užsakomąsias) paslaugas.  Taigi, 
reikia išplėsti tikslą, kad jis apimtų ir garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas ir derėtų su 
naująja šių paslaugų direktyva. Vietoj termino „prieinamumo“ paslaugos vartojamas 
terminas „papildomos“ paslaugos siekiant apimti visas specialiąsias paslaugas, skirtas 
kitoms apibrėžtoms socialinėms grupėms (pvz., subtitravimo paslauga, radijo tekstas ar 
teletekstas).

Pakeitimas 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Įgyvendindami priemones, kuriomis 
2002/58/EB direktyva perkeliama į 
nacionalinę teisę, valstybių narių valdžios 
institucijos ir teismai turėtų interpretuoti 
nacionalinę teisę taip, kad minėtoji teisė 
derėtų su šia direktyva, taip pat užtikrinti, 
kad nebūtų remiamasi interpretacijomis, 
prieštaraujančiomis kitoms pagrindinėms 
teisėms arba Bendrijos teisės 
pagrindiniams principams, pvz., 
proporcingumo principui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiama ir įgyvendinama direktyvos COM (2007) 698  galutinė redakcija, 
kuria iš dalies keičiama direktyva dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
pagal Teisingumo teismo 2008 m. sausio 29 d. sprendimą ir šioje direktyvoje numatoma  
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsauga atsižvelgiant į pagrindines teises ir 
Bendrijos teisės pagrindinius principus, įskaitant intelektinės nuosavybės teises (kurios 
minimos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 2 dalyje).
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Pakeitimas 17
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant 
Bendrijos taisyklių dėl vartotojų apsaugos, 
ypač direktyvų 93/13/EB ir 97/7/EB, ir su 
Bendrijos teise suderintų nacionalinių 
taisyklių.

1. Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant 
Bendrijos taisyklių dėl vartotojų apsaugos
ir kitų taisyklių, susijusių su žiniasklaidos 
paslaugų teikimo skaidrumu, ypač 
direktyvų 93/13/EB, 97/7/EB ir
89/552/EEB, ir su Bendrijos teise 
suderintų nacionalinių taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės užtikrina, kad 
abonentams būtų aiškiai pranešama apie 
pasikartojančius autorinių ir kitų 
susijusių teisių pažeidimus siekiant, kad 
jie nutrauktų savo neteisėtą veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Internetas neturi būti naudojamas neteisėtai veiklai vykdyti. Taigi, abonentai ir operatoriai 
turėtų bendradarbiauti kovojant prieš piratinę ar kitą internete vykdomą nelegalią veiklą.
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Pakeitimas 19
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2002/22/EB
31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo jurisdikcijoje 
esančioms įmonėms, teikiančioms 
elektroninių ryšių tinklus radijo ir
televizijos programų transliavimo 
paskirstymui visuomenei, gali nustatyti 
pagrįstus privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimus teikti nustatytus radijo ir
televizijos transliavimo kanalus bei 
prieinamumo paslaugas, jeigu didelė dalis 
tokių tinklų galutinių paslaugų gavėjų 
naudojasi jais kaip pagrindine priemone 
radijo ir televizijos transliacijoms priimti. 
Tokius įpareigojimus galima nustatyti tik 
tais atvejais, kai jie yra būtini bendrojo 
intereso tikslams, kuriuos aiškiai ir 
konkrečiai apibrėžia kiekviena valstybė 
narė savo nacionalinėje teisėje, pasiekti, ir 
jie turi būti proporcingi ir skaidrūs.

1. Valstybės narės savo jurisdikcijoje 
esančioms įmonėms, teikiančioms 
elektroninių ryšių tinklus, kuriais radijo
arba garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos teikiamos visuomenei, gali 
nustatyti pagrįstus privalomojo programų 
siuntimo įpareigojimus teikti nustatytas
radijo bei garso ir vaizdo žiniasklaidos taip 
pat papildomas paslaugas, jeigu didelė 
dalis tokių tinklų galutinių paslaugų gavėjų 
naudojasi jais kaip pagrindine priemone
gauti radijo arba garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas. Tokius 
įpareigojimus galima nustatyti tik tais 
atvejais, kai jie yra būtini bendrojo intereso 
tikslams, kuriuos aiškiai ir konkrečiai 
apibrėžia kiekviena valstybė narė, pasiekti, 
ir jie turi būti proporcingi ir skaidrūs.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad 31 straipsnis ir ateityje būtų tinkamas ir atsižvelgiant į naujas platformas ir 
paslaugas bei į tai, kad reikia sudaryti sąlygas, kuriomis valstybės narės galėtų užtikrinti, jog 
žiūrovai ir klausytojai turėtų tokias pačias galimybes naudotis linijinėmis ir nelinijinėmis 
paslaugomis, reikia išplėsti numatytą tikslą, kurio siekiama šia nuostata, kad jis apimtų ir 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas ir derėtų su naująja Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų direktyva. Tai turi būti įtraukta ir į 24 pakeitimą.

Pakeitimas 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2002/22/EB
31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo jurisdikcijoje 
esančioms įmonėms, teikiančioms 
elektroninių ryšių tinklus radijo ir
televizijos programų transliavimo 
paskirstymui visuomenei, gali nustatyti 
pagrįstus privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimus teikti nustatytus radijo ir
televizijos transliavimo kanalus bei 
prieinamumo paslaugas, jeigu didelė dalis 
tokių tinklų galutinių paslaugų gavėjų 
naudojasi jais kaip pagrindine priemone 
radijo ir televizijos transliacijoms priimti. 
Tokius įpareigojimus galima nustatyti tik 
tais atvejais, kai jie yra būtini bendrojo 
intereso tikslams, kuriuos aiškiai ir 
konkrečiai apibrėžia kiekviena valstybė 
narė savo nacionalinėje teisėje, pasiekti, ir 
jie turi būti proporcingi ir skaidrūs.

1. Valstybės narės savo jurisdikcijoje 
esančioms įmonėms, teikiančioms 
elektroninių ryšių tinklus, kuriais radijo
arba garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugos teikiamos visuomenei, gali 
nustatyti pagrįstus privalomojo programų 
siuntimo įpareigojimus teikti nustatytas
radijo bei garso ir vaizdo žiniasklaidos taip 
pat papildomas paslaugas, jeigu didelė 
dalis tokių tinklų galutinių paslaugų gavėjų 
naudojasi jais kaip pagrindine priemone
gauti radijo arba garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas. Tokius 
įpareigojimus galima nustatyti tik tais 
atvejais, kai jie yra būtini bendrojo intereso 
tikslams, kuriuos aiškiai ir konkrečiai 
apibrėžia kiekviena valstybė narė, pasiekti, 
ir jie turi būti proporcingi ir skaidrūs.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad 31 straipsnis ir ateityje būtų tinkamas ir atsižvelgiant į naujas platformas ir 
paslaugas bei į tai, kad reikia sudaryti sąlygas, kuriomis valstybės narės galėtų užtikrinti, jog 
žiūrovai ir klausytojai turėtų tokias pačias galimybes naudotis linijinėmis ir nelinijinėmis 
paslaugomis, reikia išplėsti numatytą tikslą, kurio siekiama šia nuostata, kad jis apimtų ir 
garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas ir derėtų su naująja Garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų direktyva. Tai turi būti įtraukta ir į 24 pakeitimą.

Pakeitimas 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2002/22/EB
31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo jurisdikcijoje 
esančioms įmonėms, teikiančioms 
elektroninių ryšių tinklus radijo ir
televizijos programų transliavimo 

1. Valstybės narės savo jurisdikcijoje 
esančioms įmonėms, teikiančioms 
elektroninių ryšių tinklus, kuriais radijo
arba garso ir vaizdo žiniasklaidos 
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paskirstymui visuomenei, gali nustatyti 
pagrįstus privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimus teikti nustatytus radijo ir
televizijos transliavimo kanalus bei 
prieinamumo paslaugas, jeigu didelė dalis 
tokių tinklų galutinių paslaugų gavėjų 
naudojasi jais kaip pagrindine priemone 
radijo ir televizijos transliacijoms priimti. 
Tokius įpareigojimus galima nustatyti tik 
tais atvejais, kai jie yra būtini bendrojo 
intereso tikslams, kuriuos aiškiai ir 
konkrečiai apibrėžia kiekviena valstybė 
narė savo nacionalinėje teisėje, pasiekti, ir 
jie turi būti proporcingi ir skaidrūs.

paslaugos teikiamos visuomenei, gali 
nustatyti pagrįstus privalomojo programų 
siuntimo įpareigojimus teikti nustatytas
radijo bei garso ir vaizdo žiniasklaidos taip 
pat papildomas paslaugas, jeigu didelė 
dalis tokių tinklų galutinių paslaugų gavėjų 
naudojasi jais kaip pagrindine priemone
gauti radijo arba garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas. Tokius 
įpareigojimus galima nustatyti tik tais 
atvejais, kai jie yra būtini bendrojo intereso 
tikslams, kuriuos aiškiai ir konkrečiai 
apibrėžia kiekviena valstybė narė, pasiekti, 
ir jie turi būti proporcingi ir skaidrūs.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti leista užtikrinti, kad televizijos žiūrovams ir klausytojams būtų 
sudarytos sąlygos gauti linijines (reguliarias) ir nelinijines (užsakomąsias) paslaugas.  Taigi, 
reikia išplėsti tikslą, kad jis apimtų ir garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas ir derėtų su 
naująja šių paslaugų direktyva. Vietoj termino „prieinamumo“ paslaugos vartojamas 
terminas „papildomos“ paslaugos siekiant apimti visas specialiąsias paslaugas, skirtas 
kitoms apibrėžtoms socialinėms grupėms (pvz., sutitravimo paslauga, radijo tekstas ar 
teletekstas).

Pakeitimas 22
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2002/22/EB
31 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės persvarsto privalomojo 
programų siuntimo įpareigojimus ne 
rečiau kaip kas trejus metus.

Po to valstybės narės reguliariai
persvarsto privalomojo programų 
siuntimo įpareigojimus.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi valstybės narės pasirinko skirtingas teisines priemones, griežtas reikalavimas, kad  
privalomojo programų siuntimo įpareigojimai būtų persvarstomi „ne rečiau kaip kas trejus 
metus“ nebūtų tinkamas.

Pakeitimas 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2002/22/EB
31 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės persvarsto privalomojo 
programų siuntimo įpareigojimus ne 
rečiau kaip kas trejus metus.

Po to valstybės narės reguliariai persvarsto 
privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi valstybės narės pasirinko skirtingas teisines priemones, griežtas reikalavimas, kad  
privalomojo programų siuntimo įpareigojimai būtų persvarstomi „ne rečiau kaip kas trejus 
metus“ nebūtų tinkamas.

Pakeitimas 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2002/22/EB
31 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės persvarsto privalomojo 
programų siuntimo įpareigojimus ne 
rečiau kaip kas trejus metus.

Po to valstybės narės reguliariai persvarsto 
privalomojo programų siuntimo 
įpareigojimus.

Or. fr
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Pagrindimas

Kadangi valstybės narės pasirinko skirtingas teisines priemones, griežtas reikalavimas, kad  
privalomojo programų siuntimo įpareigojimai būtų persvarstomi „ne rečiau kaip kas trejus 
metus“ nebūtų tinkamas.
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