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Pakeitimas 318
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo teritorijose 
užtikrina veiksmingą elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą 
pagal 8 straipsnį. Jos užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirstytų ir skirtų tokius radijo dažnius 
remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais.

1. Valstybės narės savo teritorijose 
užtikrina veiksmingą elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą 
pagal 8 straipsnį. Jos užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirstytų ir skirtų tokius radijo dažnius 
remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais, laikydamosi tarptautinių 
susitarimų (įskaitant ITU sistemoje 
sudarytus susitarimus) ir atsižvelgdamos į 
viešosios politikos argumentus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos radijo reglamentus norint užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių 
taisyklių, atsispindinčių nacionalinėse dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už 
veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms.

Pakeitimas 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo teritorijose 
užtikrina veiksmingą elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą 
pagal 8 straipsnį. Jos užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirstytų ir skirtų tokius radijo dažnius 
remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais.

1. Valstybės narės savo teritorijose 
užtikrina veiksmingą elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą 
pagal 8 straipsnį. Jos užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirstytų ir skirtų tokius radijo dažnius 
remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais, kuriuose atsižvelgiama į 
tarptautines nuostatas ir viešosios 
politikos argumentus.

Or. es

Pagrindimas

Specifinius techninius radijo dažnių ypatumus reikia administruoti pagal tarptautinius 
susitarimus, apimančius daugiau nei ES valstybių narių ryšiai, ir kartu radijo dažniai yra 
idealios priemonės tam tikriems viešosios politikos tikslams, ypač socialinei ir teritorinei 
sanglaudai, žodžio laisvės, kultūrinės ir kalbų įvairovės skatinimui, pasiekti.

Pakeitimas 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo teritorijose 
užtikrina veiksmingą elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą 
pagal 8 straipsnį. Jos užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirstytų ir skirtų tokius radijo dažnius 
remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 

1. Valstybės narės savo teritorijose 
užtikrina veiksmingą elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą 
pagal 8 straipsnį. Jos užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirstytų ir skirtų tokius radijo dažnius 
remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais. Tai darydamos valstybės narės 
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kriterijais. laikosi tarptautinių susitarimų ir gali 
atsižvelgti į viešosios politikos 
argumentus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dažniai sklinda už ES sienų, siekiant išvengti trikdžių turi būti laikomasi privalomų 
tarptautinių susitarimų.

Pakeitimas 321
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo teritorijose 
užtikrina veiksmingą elektroninių ryšių 
paslaugoms skirtų radijo dažnių valdymą 
pagal 8 straipsnį. Jos užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skirstytų ir skirtų tokius radijo dažnius 
remdamosi objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais.

1. Atsižvelgdamos į tai, kad radijo dažniai 
yra viešoji vertybė, turinti svarbią 
socialinę, kultūrinę ir ekonominę vertę, 
valstybės narės savo teritorijose užtikrina 
veiksmingą elektroninių ryšių paslaugoms 
skirtų radijo dažnių valdymą pagal 8 
straipsnį. Jos užtikrina, kad nacionalinės 
reguliavimo institucijos skirstytų ir skirtų 
tokius radijo dažnius remdamosi 
objektyviais, skaidriais, 
nediskriminuojančiais ir proporcingais 
kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Nekyla abejonių, kad radijo spektras yra negausus išteklius. Norint jį veiksmingai valdyti 
turėtų būti atitinkamai atsižvelgta ir į jo ekonominę, ir į socialinę vertę.
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Pakeitimas 322
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į tai, 
kad radijo dažnius reikia efektyviai ir 
veiksmingai naudoti laikantis Sprendimo 
Nr. 676/2002/EB (Radijo spektro 
sprendimas), stengiasi radijo dažnių 
naudojimą derinti visoje Bendrijoje.

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į tai, 
kad radijo dažnius reikia efektyviai ir 
veiksmingai naudoti, stengiasi radijo 
dažnių naudojimą derinti visoje Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 58 pakeitimą, kuriuo panaikinamas Radijo spektro sprendimas, kad
būtų galima užtikrinti integruotą, supaprastintą ir nuoseklią spektro reguliavimo sistemą.

Pakeitimas 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į tai, 
kad radijo dažnius reikia efektyviai ir 
veiksmingai naudoti laikantis Sprendimo 
Nr. 676/2002/EB (Radijo spektro 
sprendimas), stengiasi radijo dažnių 
naudojimą derinti visoje Bendrijoje.

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į tai, 
kad radijo dažnius reikia efektyviai ir 
veiksmingai naudoti laikantis Sprendimo 
Nr. 676/2002/EB (Radijo spektro 
sprendimas), stengiasi radijo dažnių 
naudojimą derinti visoje Bendrijoje – tai 
padės įgyvendinti vartotojams naudingą 
masto ekonomiją ir paslaugų sąveiką.

Or. en
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Pakeitimas 324
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, 
nė vienam radijo dažnių spektro 
naudotojui neturėtų būti panaikintas 
įpareigojimas mokėti įprastus mokesčius 
ar rinkliavas, nustatytus už naudojimąsi 
spektru.

Or. ro

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti suderinamumą su 50 konstatuojamąja dalimi.

Pakeitimas 325
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos radijo ryšio tinklo ir bevielės 
prieigos technologijos rūšys galėtų būti 
naudojamos radijo dažnių juostose, kuriose 
teikiamos elektroninių ryšių paslaugos.

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje numatyta kitaip, valstybės narės
kuo labiau užtikrina, kad visos 
technologijos rūšys galėtų būti naudojamos 
radijo dažnių juostose, kuriose teikiamos 
elektroninių ryšių paslaugos, kaip 
nurodyta nacionaliniuose dažnių 
paskirstymo planuose ir ITU radijo 
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reglamentuose.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir ITU radijo reglamentus norint 
užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, atsispindinčių nacionalinėse 
dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, 
jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms. Technologijų ir paslaugų neutralumo bei 
lankstumo politika kelia klausimą, kaip palydovinės ir antžeminės (ypač judriojo ryšio) 
technologijos galės veikti tose pačiose arba tarpusavyje besiribojančiose juostose.

Pakeitimas 326
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos radijo ryšio tinklo ir bevielės 
prieigos technologijos rūšys galėtų būti 
naudojamos radijo dažnių juostose,
kuriose teikiamos elektroninių ryšių
paslaugos.

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c ir 9d straipsnius
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės kiek 
galima palengvina naudojimąsi visomis
radijo ryšio tinklo ir bevielės prieigos 
technologijos rūšimis radijo dažnių 
juostose, paskirtose elektroninių ryšių
paslaugoms, pagal nacionalinius dažnių 
paskirstymo planus ir ITU radijo 
reglamentus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir ITU radijo reglamentus norint 
užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, atsispindinčių nacionalinėse 
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dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, 
jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms.

Pakeitimas 327
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys.

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose gali būti teikiamos 
elektroninio ryšio paslaugos, kaip 
nurodyta nacionalinėse dažnių 
paskirstymo lentelėse ir ITU radijo 
reglamentuose.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į nacionalines dažnių paskirstymo lenteles ir ITU radijo reglamentus.

Pakeitimas 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
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pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos radijo ryšio tinklo ir bevielės 
prieigos technologijos rūšys galėtų būti 
naudojamos radijo dažnių juostose, 
kuriose teikiamos elektroninių ryšių 
paslaugos.

pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos radijo ryšio tinklo ir bevielės 
prieigos technologijos rūšys galėtų būti 
naudojamos radijo dažnių juostose, kuriose 
teikiamos elektroninių ryšių paslaugos, 
atsižvelgiant į nacionalines dažnių 
paskirstymo lenteles ir ITU radijo 
reglamentus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dažniai sklinda už ES sienų, siekiant išvengti trikdžių turi būti laikomasi privalomų 
tarptautinių susitarimų.

Pakeitimas 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos radijo ryšio tinklo ir bevielės 
prieigos technologijos rūšys galėtų būti 
naudojamos radijo dažnių juostose,
kuriose teikiamos elektroninių ryšių 
paslaugos.

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės skatina 
naudoti visų rūšių radijo ryšio tinklo ir 
bevielės prieigos technologiją radijo 
dažnių juostose, kuriose teikiamos 
elektroninių ryšių paslaugos, pagal 
nacionalines dažnių paskirstymo lenteles 
ir kuo labiau atsižvelgiant į tarptautinių 
telekomunikacijų organų paskelbtus šios 
srities reglamentus.

Or. es
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Pagrindimas

Veiksmai, kuriais skatinama efektyviai naudoti ir veiksmingai valdyti radijo dažnius, įtraukti 
tarp 8 straipsnio 2 dalyje numatytų tikslų ir turi būti vykdomi atsižvelgiant ne tik į dažnių 
juostas, kurioms taikomas bendras leidimas, bet ir į juostas, kurioms taikomos naudojimo 
teisės.

Pakeitimas 330
<Members>Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges</Members>

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos radijo ryšio tinklo ir bevielės 
prieigos technologijos rūšys galėtų būti 
naudojamos radijo dažnių juostose, kuriose 
teikiamos elektroninių ryšių paslaugos.

3. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos technologijos rūšys galėtų būti 
naudojamos radijo dažnių juostose, kuriose 
teikiamos elektroninių ryšių paslaugos.

Or. fr

Pagrindimas

Visų tipų tinklai negali veikti kartu nesant gyvybiškai svarbių techninių apribojimų, kurie 
užkirstų kelią trikdžiams (pvz., radijo transliavimo tinkluose ir antžeminiuose judriojo ryšio 
tinkluose). Todėl neutralumas neturėtų būti taikomas tinklų rūšims.

Pakeitimas 331
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įvadinė formuluotė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės numato radijo ryšio 
tinklo ar bevielės prieigos technologijos 
rūšių proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus, jei būtina: 

Tačiau valstybės narės numato 
elektroninių ryšių paslaugoms teikti 
naudojamos radijo ryšio tinklo ar bevielės 
prieigos technologijos rūšių proporcingus 
ir nediskriminuojančius apribojimus, jei 
būtina:

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir ITU radijo reglamentus norint 
užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, atsispindinčių nacionalinių 
dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, 
jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms. Technologijų ir paslaugų neutralumo bei 
lankstumo politika kelia klausimą, kaip palydovinės ir antžeminės (ypač judriojo ryšio) 
technologijos galės veikti tose pačiose arba tarpusavyje besiribojančiose juostose.

Pakeitimas 332
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išvengti žalingųjų trikdžių, a) išvengti žalingųjų trikdžių pavojaus,

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir ITU radijo reglamentus norint 
užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, atsispindinčių nacionalinių 
dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, 
jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms. Technologijų ir paslaugų neutralumo bei 
lankstumo politika kelia klausimą, kaip palydovinės ir antžeminės (ypač judriojo ryšio) 
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technologijos galės veikti tose pačiose arba tarpusavyje besiribojančiose juostose.

Pakeitimas 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išvengti žalingųjų trikdžių, a) išvengti žalingųjų trikdžių pavojaus,

Or. es

Pagrindimas

Veiksmai, kuriais skatinama efektyviai naudoti ir veiksmingai valdyti radijo dažnius, įtraukti 
tarp 8 straipsnio 2 dalyje numatytų tikslų ir turi būti vykdomi atsižvelgiant ne tik į dažnių 
juostas, kurioms taikomas bendras leidimas, bet ir į juostas, kurioms taikomos naudojimo 
teisės.

Pakeitimas 334
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išvengti žalingųjų trikdžių, a) išvengti žalingųjų trikdžių, 
atsirandančių dėl nepakankamo valstybių 
narių ir tarpusavyje besiribojančias 
juostas užimančių operatorių veiksmų 
koordinavimo,

Or. en



PE407.631v01-00 14/105 AM\725138LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Pasiūlyme turėtų būti aiškiau išdėstyta, kas yra „žalingieji trikdžiai“, pvz., trikdžiai, 
susidarantys pasienyje arba tarp besiribojančias juostas naudojančių operatorių.

Pakeitimas 335
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrinti paslaugos kokybę,

Or. en

Pagrindimas

Technologijų neutralumo apribojimų kriterijus turėtų būti ne tik žalingieji trikdžiai, bet ir 
paslaugos kokybė. Tai ypač svarbu, kai leidžiama bendrai naudoti spektrą. Taip pat reikėtų 
pateikti nuorodą į atitinkamus tarptautinius susitarimus (pvz., ITU). Į galimų apribojimų 
sąrašą turėtų būti įtrauktas ir universaliųjų bei viešųjų paslaugų teikimas. Fiksuotojo ryšio 
tinklus keičia judriojo ryšio tinklai ir turėtų būti užtikrinta, kad judriojo ryšio tinklus būtų 
galima naudoti universaliosioms paslaugoms teikti. Nuorodas į 9c straipsnį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 336
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apsaugoti visuomenės sveikatą nuo 
elektromagnetinių laukų poveikio,

b) užtikrinti techninę paslaugos kokybę,

Or. en
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Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir ITU radijo reglamentus norint 
užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, atsispindinčių nacionalinių 
dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, 
jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms. Technologijų ir paslaugų neutralumo bei 
lankstumo politika kelia klausimą, kaip palydovinės ir antžeminės (ypač judriojo ryšio) 
technologijos galės veikti tose pačiose arba tarpusavyje besiribojančiose juostose.

Pakeitimas 337
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad būtų kuo geriau padalyti
radijo dažniai, kai norint naudoti radijo 
dažnius, reikia gauti bendrąjį leidimą, 
arba

c) įgyvendinti tarptautiniame susitarime 
dėl radijo dažnių naudojimo arba ITU
radijo reglamentuose numatytą pareigą 
arba

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir ITU radijo reglamentus norint 
užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, atsispindinčių nacionalinių 
dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, 
jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms.

Pakeitimas 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad būtų kuo geriau padalyti
radijo dažniai, kai norint naudoti radijo 
dažnius, reikia gauti bendrąjį leidimą, 
arba

c) skatinti, kad radijo dažniai būtų 
naudojami efektyviai, užtikrinti 
veiksmingą jų valdymą ir techninę 
paslaugų kokybę,

Or. es

Pagrindimas

Veiksmai, kuriais skatinama efektyviai naudoti ir veiksmingai valdyti radijo dažnius, įtraukti 
tarp 8 straipsnio 2 dalyje numatytų tikslų ir turi būti vykdomi atsižvelgiant ne tik į dažnių 
juostas, kurioms taikomas bendras leidimas, bet ir į juostas, kurioms taikomos naudojimo 
teisės.

Pakeitimas 339
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad būtų kuo geriau padalyti
radijo dažniai, kai norint naudoti radijo 
dažnius, reikia gauti bendrąjį leidimą, 
arba

c) užtikrinti, kad radijo dažniai būtų 
naudojami veiksmingai, arba

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir ITU radijo reglamentus norint 
užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, atsispindinčių nacionalinių 
dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, 
jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms. Technologijų ir paslaugų neutralumo bei 
lankstumo politika kelia klausimą, kaip palydovinės ir antžeminės (ypač judriojo ryšio) 
technologijos galės veikti tose pačiose arba tarpusavyje besiribojančiose juostose.
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Pakeitimas 340
Erika Mann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad būtų kuo geriau padalyti 
radijo dažniai, kai norint naudoti radijo 
dažnius, reikia gauti bendrąjį leidimą, 
arba

c) užtikrinti, kad būtų kuo geriau padalyti 
radijo dažniai, arba

Or. en

Pakeitimas 341
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) apsaugoti visuomenės sveikatą nuo 
elektromagnetinių laukų poveikio, arba

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir ITU radijo reglamentus norint 
užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, atsispindinčių nacionalinių 
dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, 
jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms. Technologijų ir paslaugų neutralumo bei 
lankstumo politika kelia klausimą, kaip palydovinės ir antžeminės (ypač judriojo ryšio) 
technologijos galės veikti tose pačiose arba tarpusavyje besiribojančiose juostose.
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Pakeitimas 342
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrinti, kad radijo dažniai būtų 
naudojami veiksmingai, arba

Or. en

Pakeitimas 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrinti, kad spektras būtų 
naudojamas veiksmingai,

Or. en

Pagrindimas

Bendra spektro politikos filosofija turėtų būti orientuota į veiksmingo spektro naudojimo 
užtikrinimą.
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Pakeitimas 344
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) laikytis apribojimo pagal toliau pateiktą 
4 dalį.

d) siekti bendrojo intereso tikslų pagal 
toliau pateiktą 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad būtų siekiama bendrojo intereso tikslų.

Pakeitimas 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) laikytis apribojimo pagal toliau pateiktą 
4 dalį.

d) siekti bendrojo intereso tikslų pagal 
toliau pateiktą 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti suderinamumą su 9 straipsnio 4 dalimi.
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Pakeitimas 346
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3 dalies antros pastraipos da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) įgyvendinti atitinkamame 
tarptautiniame susitarime dėl radijo 
dažnių naudojimo numatytą pareigą.

Or. en

Pagrindimas

Technologijų neutralumo apribojimų kriterijus turėtų būti ne tik žalingieji trikdžiai, bet ir 
paslaugos kokybė. Tai ypač svarbu, kai leidžiama bendrai naudoti spektrą. Taip pat reikėtų 
pateikti nuorodą į atitinkamus tarptautinius susitarimus (pvz., ITU). Į galimų apribojimų 
sąrašą turėtų būti įtrauktas ir universaliųjų bei viešųjų paslaugų teikimas. Fiksuotojo ryšio 
tinklus keičia judriojo ryšio tinklai ir turėtų būti užtikrinta, kad judriojo ryšio tinklus būtų 
galima naudoti universaliosioms paslaugoms teikti. Nuorodas į 9c straipsnį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 347
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad siekiant 
nustatyti priemones, reikalingas norint 
apsaugoti visuomenės sveikatą nuo 
elektromagnetinių laukų poveikio, 
techniniai matavimai ir epidemiologiniai 
tyrimai būtų atliekami kas trejus metus.

Or. ro



AM\725138LT.doc 21/105 PE407.631v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Atsižvelgiant į gausiai išreikštą susirūpinimą dėl elektromagnetinių laukų poveikio 
visuomenės sveikatai reikia reguliariai atlikti epidemiologinius tyrimus ir konkrečius 
matavimus.

Pakeitimas 348
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys. Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamos elektroninio 
ryšio paslaugos, kaip nurodyta 
nacionalinėse dažnių paskirstymo 
lentelėse ir ITU radijo reglamentuose. 
Tačiau valstybės narės gali numatyti su 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų 
rūšimis susijusias proporcingas ir 
nediskriminuojančias priemones.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal galimybes, numatytas ITU radijo 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos įvairiose 
juostose. Nustačius šią teisiškai patikimą paslaugų neutralumo apibrėžtį, pagal ITU radijo 
reglamentus vykdomos priemonės, kuriomis norima užtikrinti, kad būtų siekiama bendrojo 
intereso tikslų, yra ne apribojimas, o šio principo padarinys. Siekiant skaidrumo visi bendrojo 
intereso tikslai turėtų būti apibrėžti Bendrijos teisę atitinkančiuose valstybių narių teisės 
aktuose.
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Pakeitimas 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys. Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamos elektroninio 
ryšio paslaugos, kaip nurodyta 
nacionalinėse dažnių paskirstymo 
lentelėse ir ITU radijo reglamentuose. 
Tačiau valstybės narės gali numatyti su 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų 
rūšimis susijusias proporcingas ir 
nediskriminuojančias priemones.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal galimybes, numatytas ITU radijo 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos įvairiose 
juostose. Nustačius šią teisiškai patikimą paslaugų neutralumo apibrėžtį, pagal ITU radijo 
reglamentus vykdomos priemonės, kuriomis norima užtikrinti, kad būtų siekiama bendrojo 
intereso tikslų, yra ne apribojimas, o šio principo padarinys. Siekiant skaidrumo visi bendrojo 
intereso tikslai turėtų būti apibrėžti Bendrijos teisę atitinkančiuose valstybių narių teisės 
aktuose. Pateikta nuoroda į „kultūrinės ir kalbų įvairovės skatinimą ir žiniasklaidos 
pliuralizmą“ yra per siaura ir neapima visų garso ir vaizdo žiniasklaidos politikos 
priemonėmis siekiamų bendrojo intereso tikslų.
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Pakeitimas 350
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys. Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje priimtose įgyvendinimo 
priemonėse numatyta kitaip, valstybės 
narės kuo labiau palengvina naudojimąsi 
visomis elektroninių ryšių paslaugų
rūšimis radijo dažnių juostose, kuriose 
teikiamas elektroninis ryšys, pagal savo 
nacionalinių dažnių paskirstymo planus ir 
ITU radijo reglamentus. Tačiau valstybės 
narės gali numatyti teikiamų elektroninių 
ryšių paslaugų rūšių proporcingus ir 
nediskriminuojančius apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir ITU radijo reglamentus norint 
užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, atsispindinčių nacionalinių 
dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, 
jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms.

Pakeitimas 351
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
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pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys. Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

pastraipoje priimtose įgyvendinimo 
priemonėse numatyta kitaip, valstybės 
narės kuo labiau palengvina naudojimąsi 
visomis elektroninių ryšių paslaugų
rūšimis radijo dažnių juostose, kuriose 
teikiamas elektroninis ryšys, pagal savo 
nacionalinių dažnių paskirstymo planus ir 
ITU radijo reglamentus. Tačiau valstybės 
narės gali numatyti teikiamų elektroninių 
ryšių paslaugų rūšių proporcingus ir 
nediskriminuojančius apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir ITU radijo reglamentus norint 
užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, atsispindinčių nacionalinių 
dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, 
jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms. Technologijų ir paslaugų neutralumo bei 
lankstumo politika kelia klausimą, kaip palydovinės ir antžeminės (ypač judriojo ryšio) 
technologijos galės veikti tose pačiose arba tarpusavyje besiribojančiose juostose.

Pakeitimas 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys. Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės skatina 
imtis priemonių, kuriomis užtikrinama, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys. Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
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apribojimus. proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus. Laikomasi nacionalinių 
dažnių paskirstymo lentelių ir 
atitinkamais atvejais Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU) 
nuostatų.

Or. es

Pagrindimas

Kalbant apie pirmąjį pasiūlymą, paminėtina, kad reikia užtikrinti nacionalinių dažnių lentelių 
ir atitinkamų tarptautinių nuostatų atitiktį.

Kalbant apie antrąjį, vienas bendrojo intereso tikslų – užtikrinti aukštos kokybės paslaugas 
galutiniams vartotojams.

Kalbant apie trečiąjį, reikia įtraukti nuorodą į konkretų radijo ir televizijos paslaugų pobūdį.

Pakeitimas 353
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys. Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose gali būti teikiamos 
elektroninio ryšio paslaugos, kaip 
nurodyta nacionalinėse dažnių 
paskirstymo lentelėse ir ITU radijo 
reglamentuose. Tačiau valstybės narės gali 
numatyti teikiamų elektroninių ryšių 
paslaugų rūšių proporcingus ir 
nediskriminuojančius apribojimus.
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Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal galimybes, numatytas ITU radijo 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos įvairiose 
juostose (pvz., apsaugomi pirmesnieji vartotojai ir sutinka kaimyninės šalys).

Pakeitimas 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų 
rūšys galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys. Tačiau valstybės narės gali 
numatyti teikiamų elektroninių ryšių 
paslaugų rūšių proporcingus ir 
nediskriminuojančius apribojimus.

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės,
laikydamosi tarptautiniu lygmeniu 
suderintų dažnių planų ir ITU radijo 
reglamentų, užtikrina, kad visos 
elektroninių ryšių paslaugų rūšys galėtų 
būti teikiamos radijo dažnių juostose, 
kuriose teikiamas elektroninis ryšys. 
Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme neminima, kaip svarbu užtikrinti suderinamumą su ITU taisyklėmis bei 
procedūromis ir su jų pagrindu nustatytais privalomais tarptautiniais apribojimais. Norint 
veiksmingai naudoti spektrą reikia laikytis ITU paraiškų teikimo ir koordinavimo proceso.
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Pakeitimas 355
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys. Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
elektroninių ryšių paslaugų rūšys galėtų 
būti teikiamos radijo dažnių juostose, 
kuriose teikiamas elektroninis ryšys. 
Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

Technologijų neutralumo apribojimų kriterijus turėtų būti ne tik žalingieji trikdžiai, bet ir 
paslaugos kokybė. Tai ypač svarbu, kai leidžiama bendrai naudoti spektrą. Taip pat reikėtų 
pateikti nuorodą į atitinkamus tarptautinius susitarimus (pvz., ITU). Į galimų apribojimų 
sąrašą turėtų būti įtrauktas ir universaliųjų bei viešųjų paslaugų teikimas. Fiksuotojo ryšio 
tinklus keičia judriojo ryšio tinklai ir turėtų būti užtikrinta, kad judriojo ryšio tinklus būtų 
galima naudoti universaliosioms paslaugoms teikti. Nuorodas į 9c straipsnį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 356
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
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pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys. Tačiau valstybės narės gali numatyti 
teikiamų elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose gali būti teikiamos
elektroninio ryšio paslaugos. Tačiau 
valstybės narės gali numatyti teikiamų 
elektroninių ryšių paslaugų rūšių 
proporcingus ir nediskriminuojančius 
apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

ITU radijo reglamentuose reguliuojami šalių susitarimai dėl spektro pirmiausia siekiant 
apsisaugoti nuo trikdžių, tačiau ir siekiant sąmoningai suteikti valstybėms narėms galimybių 
nacionaliniu ar dvišaliu pagrindu nuo tų reglamentų nukrypti. Panašaus lankstumo reikia ir 
nacionaliniams dažnių paskirstymo planams, nes jiems gali trūkti skaidrumo, jie ne visada 
būna teisiškai privalomi ir yra dažnai keičiami.

Pakeitimas 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, 
skatinama socialinė, regioninė ir teritorinė 
sanglauda, išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo, arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų skatinama kultūrinė ir 

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad elektroninių ryšių paslauga būtų 
teikiama specifinėje juostoje, grindžiami 
tuo, jog reikia užtikrinti, kad pagal 
Bendrijos teisę būtų pasiektas bendrojo 
intereso tikslas, kaip antai užtikrinta 
gyvybės apsauga, skatinama socialinė, 
regioninė ir teritorinė sanglauda, išvengta 
neveiksmingo radijo dažnių naudojimo, 
stengiamasi užtikrinti pakankamą 
paslaugos kokybę galutiniams vartotojams 
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kalbų įvairovė bei žiniasklaidos 
pliuralizmas. 

arba, kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, būtų 
skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 
žiniasklaidos pliuralizmas ir teikiamos 
radijo ir televizijos transliavimo 
paslaugos.

Or. es

Pagrindimas

Kalbant apie pirmąjį pasiūlymą, paminėtina, kad reikia užtikrinti nacionalinių dažnių lentelių 
ir atitinkamų tarptautinių nuostatų atitiktį.

Kalbant apie antrąjį, vienas bendrojo intereso tikslų – užtikrinti aukštos kokybės paslaugas 
galutiniams vartotojams.

Kalbant apie trečiąjį, reikia įtraukti nuorodą į konkretų radijo ir televizijos paslaugų pobūdį.

Pakeitimas 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, 
skatinama socialinė, regioninė ir 
teritorinė sanglauda, išvengta 
neveiksmingo spektro panaudojimo, arba, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, būtų 
skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad elektroninių ryšių paslauga būtų 
teikiama specifinėje juostoje, grindžiami 
tuo, jog reikia užtikrinti, kad, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
pagal Bendrijos teisę būtų pasiektas 
bendrojo intereso tikslas, kaip antai 
užtikrinta gyvybės apsauga, skatinama 
socialinė, regioninė ir teritorinė sanglauda, 
išvengta neveiksmingo radijo dažnių 
naudojimo, arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų skatinama kultūrinė ir 
kalbų įvairovė bei žiniasklaidos 
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žiniasklaidos pliuralizmas. pliuralizmas, įskaitant transliavimo 
paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje pateikta nuoroda į „kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimą ir žiniasklaidos pliuralizmą“ yra per siaura, joje turėtų būti konkrečiai nurodytos ir 
transliavimo paslaugos.

Pakeitimas 359
<Members>Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique 
Vlasto, Ruth Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David 
Hammerstein</Members>

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, 
skatinama socialinė, regioninė ir teritorinė 
sanglauda, išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo, arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų skatinama kultūrinė ir 
kalbų įvairovė bei žiniasklaidos 
pliuralizmas.

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad elektroninių ryšių paslauga būtų 
teikiama specifinėje juostoje, grindžiami 
tuo, jog reikia užtikrinti, kad pagal 
Bendrijos teisę būtų pasiektas bendrojo 
intereso tikslas, kaip antai užtikrinta 
gyvybės apsauga, skatinama socialinė, 
regioninė ir teritorinė sanglauda, išvengta 
neveiksmingo spektro panaudojimo, arba, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, būtų 
skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 
žiniasklaidos pliuralizmas arba teikiamos 
radijo ir televizijos transliavimo 
paslaugos.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad teisė apibrėžti kultūros ir žiniasklaidos politiką būtų palikta valstybėms narėms ir 
kad šiuo klausimu būtų užtikrintos nacionalinio lygmens teisinės apsaugos nuostatos ir 
nukrypti leidžiančios nuostatos.

Pakeitimas 360
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, 
skatinama socialinė, regioninė ir teritorinė 
sanglauda, išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo, arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų skatinama kultūrinė ir 
kalbų įvairovė bei žiniasklaidos 
pliuralizmas.

Priemonės, pagal kurias reikalaujama, kad 
paslauga būtų teikiama specifinėje juostoje, 
grindžiami tuo, jog reikia užtikrinti, kad 
pagal Bendrijos teisę būtų pasiektas 
nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžtas
bendrojo intereso tikslas, kaip antai 
užtikrinta gyvybės apsauga, skatinama 
socialinė, regioninė ir teritorinė sanglauda, 
išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo, arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų siekiama kultūros ir 
žiniasklaidos politikos tikslų, pvz., 
skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 
žiniasklaidos pliuralizmas.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal galimybes, numatytas ITU radijo 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos įvairiose 
juostose. Nustačius šią teisiškai patikimą paslaugų neutralumo apibrėžtį, pagal ITU radijo 
reglamentus vykdomos priemonės, kuriomis norima užtikrinti, kad būtų siekiama bendrojo 
intereso tikslų, yra ne apribojimas, o šio principo padarinys. Siekiant skaidrumo visi bendrojo 
intereso tikslai turėtų būti apibrėžti Bendrijos teisę atitinkančiuose valstybių narių teisės 
aktuose.
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Pakeitimas 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, 
skatinama socialinė, regioninė ir teritorinė 
sanglauda, išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo, arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų skatinama kultūrinė ir 
kalbų įvairovė bei žiniasklaidos 
pliuralizmas.

Priemonės, pagal kurias reikalaujama, kad 
paslauga būtų teikiama specifinėje juostoje, 
grindžiami tuo, jog reikia užtikrinti, kad 
pagal Bendrijos teisę būtų pasiektas 
nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžtas
bendrojo intereso tikslas, kaip antai 
užtikrinta gyvybės apsauga, skatinama 
socialinė, regioninė ir teritorinė sanglauda, 
išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo, arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų siekiama kultūros ir 
žiniasklaidos politikos tikslų, pvz., 
skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 
žiniasklaidos pliuralizmas.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal galimybes, numatytas ITU radijo 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos įvairiose 
juostose. Nustačius šią teisiškai patikimą paslaugų neutralumo apibrėžtį, pagal ITU radijo 
reglamentus vykdomos priemonės, kuriomis norima užtikrinti, kad būtų siekiama bendrojo 
intereso tikslų, yra ne apribojimas, o šio principo padarinys. Siekiant skaidrumo visi bendrojo 
intereso tikslai turėtų būti apibrėžti Bendrijos teisę atitinkančiuose valstybių narių teisės 
aktuose. Pateikta nuoroda į „kultūrinės ir kalbų įvairovės skatinimą ir žiniasklaidos 
pliuralizmą“ yra per siaura ir neapima visų garso ir vaizdo žiniasklaidos politikos 
priemonėmis siekiamų bendrojo intereso tikslų.
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Pakeitimas 362
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, 
skatinama socialinė, regioninė ir teritorinė 
sanglauda, išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo, arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų skatinama kultūrinė ir 
kalbų įvairovė bei žiniasklaidos 
pliuralizmas.

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad elektroninių ryšių paslauga būtų 
teikiama specifinėje juostoje, grindžiami 
tuo, jog reikia užtikrinti, kad pagal 
Bendrijos teisę būtų pasiektas bendrojo 
intereso tikslas, kaip antai užtikrinta 
gyvybės apsauga, teikiamos 
universaliosios ar viešosios paslaugos,
skatinama socialinė, regioninė ir teritorinė 
sanglauda, efektyviai naudojami radijo 
dažniai arba veiksmingai valdomas 
spektras siekiant atsižvelgti į tarptautinius 
įsipareigojimus ir praktiką arba būtų 
skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 
žiniasklaidos pliuralizmas.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir ITU radijo reglamentus norint 
užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, atsispindinčių nacionalinių 
dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, 
jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms.

Pakeitimas 363
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, 
skatinama socialinė, regioninė ir teritorinė 
sanglauda, išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo, arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų skatinama kultūrinė ir 
kalbų įvairovė bei žiniasklaidos 
pliuralizmas.

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, 
teikiamos universaliosios ar viešosios 
paslaugos, skatinama socialinė, regioninė 
ir teritorinė sanglauda, išvengta 
neveiksmingo spektro panaudojimo, arba, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, būtų 
skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 
žiniasklaidos pliuralizmas.

Or. en

Pagrindimas

Technologijų neutralumo apribojimų kriterijus turėtų būti ne tik žalingieji trikdžiai, bet ir 
paslaugos kokybė. Tai ypač svarbu, kai leidžiama bendrai naudoti spektrą. Taip pat reikėtų 
pateikti nuorodą į atitinkamus tarptautinius susitarimus (pvz., ITU). Į galimų apribojimų 
sąrašą turėtų būti įtrauktas ir universaliųjų bei viešųjų paslaugų teikimas. Fiksuotojo ryšio 
tinklus keičia judriojo ryšio tinklai ir turėtų būti užtikrinta, kad judriojo ryšio tinklus būtų 
galima naudoti universaliosioms paslaugoms teikti. Nuorodas į 9c straipsnį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 364
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad paslauga būtų teikiama specifinėje 
juostoje, grindžiami tuo, jog reikia 
užtikrinti, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
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pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, 
skatinama socialinė, regioninė ir teritorinė 
sanglauda, išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo, arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų skatinama kultūrinė ir 
kalbų įvairovė bei žiniasklaidos 
pliuralizmas.

pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
antai užtikrinta gyvybės apsauga, 
skatinama socialinė, regioninė ir teritorinė 
sanglauda, geresnės visų piliečių 
galimybės dalyvauti informacinės
visuomenės veikloje, išvengta 
neveiksmingo spektro panaudojimo, arba, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, būtų 
skatinama kultūrinė ir kalbų įvairovė bei 
žiniasklaidos pliuralizmas.

Or. de

Pagrindimas

Visų piliečių galimybė dalyvauti informacinės visuomenės veikloje – vienas pagrindinių 
Lisabonos strategijos tikslų.  Todėl visuomenei naudinga, kad ši galimybė būtų konkrečiai 
įtraukta į motyvų, kuriais remiantis galima nukrypti nuo paslaugų neutralumo principo, 
sąrašą.

Pakeitimas 365
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimas, pagal kurį draudžiama teikti 
bet kokias kitas paslaugas specifinėje 
juostoje, gali būti numatyta tik tuomet, jei 
jį galima pagrįsti poreikiu teikti gyvybės 
apsaugos paslaugas.

Priemonė, pagal kurią draudžiama teikti 
bet kokias kitas elektroninio ryšio
paslaugas specifinėje juostoje, gali būti 
numatyta tik tuomet, jei ją galima pagrįsti 
poreikiu teikti gyvybės apsaugos paslaugas 
arba išvengti žalingųjų trikdžių.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal galimybes, numatytas ITU radijo 
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reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos įvairiose 
juostose. Nustačius šią teisiškai patikimą paslaugų neutralumo apibrėžtį, pagal ITU radijo 
reglamentus vykdomos priemonės, kuriomis norima užtikrinti, kad būtų siekiama bendrojo 
intereso tikslų, yra ne apribojimas, o šio principo padarinys. Siekiant skaidrumo visi bendrojo 
intereso tikslai turėtų būti apibrėžti Bendrijos teisę atitinkančiuose valstybių narių teisės 
aktuose.

Pakeitimas 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimas, pagal kurį draudžiama teikti 
bet kokias kitas paslaugas specifinėje 
juostoje, gali būti numatyta tik tuomet, jei 
jį galima pagrįsti poreikiu teikti gyvybės 
apsaugos paslaugas.

Priemonė, pagal kurią draudžiama teikti 
bet kokias kitas elektroninio ryšio
paslaugas specifinėje juostoje, gali būti 
numatyta tik tuomet, jei ją galima pagrįsti 
poreikiu teikti gyvybės apsaugos paslaugas 
arba išvengti žalingųjų trikdžių.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal galimybes, numatytas ITU radijo 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos įvairiose 
juostose. Nustačius šią teisiškai patikimą paslaugų neutralumo apibrėžtį, pagal ITU radijo 
reglamentus vykdomos priemonės, kuriomis norima užtikrinti, kad būtų siekiama bendrojo 
intereso tikslų, yra ne apribojimas, o šio principo padarinys. Siekiant skaidrumo visi bendrojo 
intereso tikslai turėtų būti apibrėžti Bendrijos teisę atitinkančiuose valstybių narių teisės 
aktuose. Pateikta nuoroda į „kultūrinės ir kalbų įvairovės skatinimą ir žiniasklaidos 
pliuralizmą“ yra per siaura ir neapima visų garso ir vaizdo žiniasklaidos politikos 
priemonėmis siekiamų bendrojo intereso tikslų.

Pakeitimas 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
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Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimas, pagal kurį draudžiama teikti bet 
kokias kitas paslaugas specifinėje juostoje, 
gali būti numatytas tik tuomet, jei jį galima 
pagrįsti poreikiu teikti gyvybės apsaugos 
paslaugas.

Apribojimas, pagal kurį draudžiama teikti bet 
kokias kitas elektroninių ryšių paslaugas 
specifinėje juostoje, gali būti numatytas tik 
tuomet, jei jį galima pagrįsti poreikiu teikti 
gyvybės apsaugos paslaugas arba užtikrinti, 
kad būtų pasiektas bendrojo intereso tikslas, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę, kaip antai 
kultūrinės ir kalbų įvairovės bei 
žiniasklaidos pliuralizmo skatinimas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad teisė apibrėžti kultūros ir žiniasklaidos politiką būtų palikta valstybėms narėms ir 
kad šiuo klausimu būtų užtikrintos nacionalinio lygmens teisinės apsaugos nuostatos ir 
nukrypti leidžiančios nuostatos.

Pakeitimas 368
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimas, pagal kurį draudžiama teikti 
bet kokias kitas paslaugas specifinėje 
juostoje, gali būti numatytas tik tuomet, jei 
jį galima pagrįsti poreikiu teikti gyvybės 

Apribojimas, pagal kurį draudžiama teikti 
bet kokias kitas elektroninių ryšių
paslaugas specifinėje juostoje, gali būti 
numatytas tik tuomet, jei jį galima pagrįsti 
poreikiu teikti gyvybės apsaugos paslaugas 
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apsaugos paslaugas. arba užtikrinti, kad būtų pasiektas 
bendrojo intereso tikslas, apibrėžtas 
nacionaliniuose teisės aktuose, 
atitinkančiuose Bendrijos teisę.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti Radijo spektro sprendimą 2002/EB ir ITU radijo reglamentus norint 
užtikrinti ES taisyklių darną bei ES ir tarptautinių taisyklių, atsispindinčių nacionalinių 
dažnių paskirstymo lentelėse, atitiktį. Atsakomybė už veiksmingą spektro valdymą tenka NRI, 
jį vykdant būtina užtikrinti atitiktį ITU procedūroms.

Pakeitimas 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimas, pagal kurį draudžiama teikti 
bet kokias kitas paslaugas specifinėje 
juostoje, gali būti numatytas tik tuomet, 
jei jį galima pagrįsti poreikiu teikti 
gyvybės apsaugos paslaugas.

Apribojimas, pagal kurį draudžiama teikti 
bet kokias kitas elektroninio ryšio
paslaugas specifinėje juostoje, gali būti 
numatytas tik tuomet, jei jį galima pagrįsti 
poreikiu teikti gyvybės apsaugos 
paslaugas.

Or. en
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Pakeitimas 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės reguliariai persvarsto 3 ir 
4 dalyje nurodytų apribojimų būtinumą.

5. Valstybės narės reguliariai persvarsto 3 ir 4 
dalyje nurodytų apribojimų būtinumą. 
Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų išimčių taikymo sritį ir pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad teisė apibrėžti kultūros ir žiniasklaidos politiką būtų palikta valstybėms narėms ir 
kad šiuo klausimu būtų užtikrintos nacionalinio lygmens teisinės apsaugos nuostatos ir 
nukrypti leidžiančios nuostatos.

Pakeitimas 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės reguliariai persvarsto 3 
ir 4 dalyje nurodytų apribojimų būtinumą.

5. Valstybės narės reguliariai persvarsto 3 
ir 4 dalyje nurodytų bendrojo intereso 
tikslų būtinumą.

Or. en
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Pakeitimas 372
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės reguliariai persvarsto 3 ir 4 
dalyje nurodytų apribojimų būtinumą.

5. Valstybės narės reguliariai persvarsto 3 ir 4 
dalyje nurodytų apribojimų būtinumą. Jos 
apie tai pateikia pranešimą, kuris 
paskelbiamas viešai.

Or. en

Pagrindimas

Konkurencinga judriojo ryšio ekonomika, kurioje visi piliečiai turėtų geresnes galimybes 
dalyvauti pilietinės visuomenės veikloje – vienas svarbiausių Lisabonos strategijos ramsčių ir 
vienas Europos politikos tikslų, nes ji Europoje padidins ekonomikos augimą ir sukurs 
daugiau darbo vietų. Šiuo pakeitimu minėtas tikslas konkrečiai priskiriamas prie bendrojo 
intereso tikslų. Todėl jis gali būti teisinis pagrindas taikyti išimtis iš paslaugų neutralumo 
principo.

Pakeitimas 373
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 3 ir 4 dalys taikomos radijo dažnių 
paskirstymui ir paskyrimui po 2009 m. 
gruodžio 31 d.“

6. 3 ir 4 dalys taikomos radijo dažnių 
paskirstymui ir paskyrimui po [perkėlimo į 
nacionalinę teisę data].“

Or. en
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Pakeitimas 374
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės, siekdamos toliau 
plėtoti transliavimo ir judriojo ryšio 
paslaugas, ketina UHF juostos IV/V (470-
862 Mhz) spektrą suskaidyti į vienodas 
dalis.
Valstybės narės vadovaujasi 2007 m. 
Pasaulinės radijo ryšio konferencijos 
(WRC 2007) išvadomis. Ne vėliau kaip per 
šešis mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo suderinta juostos dalis 790-
862 Mhz atlaisvinama ir paskiriama 
plačiajuosčio judriojo ryšio paslaugoms.
Tinklo operatoriaus prašymu NRI 
apsvarsto, ar esamas radijo dažnių 
paskirstymas ir paskyrimas transliavimo 
paslaugoms reikalingas siekiant 
įgyvendinti 9 straipsnio 4 dalyje nurodytus 
tikslus. Šis svarstymas baigiamas per tris 
mėnesius. Jeigu aptariamas paskirstymas 
ir paskyrimas pasirodo esąs nereikalingas 
minėtiems tikslams pasiekti, nacionalinė 
reguliavimo institucija per šešis mėnesius 
judriojo ryšio paslaugoms paskiria ir 
paskirsto naujus dažnius. Esant būtinoms 
priežastims nacionalinė reguliavimo 
institucija, pranešusi Komisijai, gali 
priimti sprendimą dėl atitinkamų radijo 
dažnių perskirstymo.

Or. en
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Pagrindimas

Judriojo ryšio technologijos suteiks prieigą prie interneto ir kuo labiau sumažins skaitmeninį 
atotrūkį, ypač kaimo vietovėse. Tai žinant patartina anksti įdiegti judriojo interneto paslaugas 
ir šioje srityje sukurti pakankamas teisines taisykles. Vis dėlto reikia pripažinti transliavimo 
pramonės interesus, kultūrinės ir kalbų įvairovės ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
tikslus. Todėl valstybės narės ketina UHF juostos IV/V (470-862 Mhz) spektrą panaudoti 
vienodomis dalimis transliavimo ir judriojo ryšio paslaugoms plėtoti.

Pakeitimas 375
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės, siekdamos toliau 
plėtoti transliavimo ir judriojo ryšio 
paslaugas, ketina UHF juostos IV/V (470-
862 Mhz) spektrą suskaidyti į vienodas 
dalis.
Pirmiausia valstybės narės vadovaujasi 
2007 m. Pasaulinės radijo ryšio 
konferencijos (WRC 2007) išvadomis. Ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo suderinta juostos 
dalis 790-862 Mhz atlaisvinama ir kuo 
greičiau paskiriama plačiajuosčio judriojo 
ryšio paslaugoms.
Tada bent trečdalis papildomo spektro, 
atlaisvinto UHF juostose IV/V (470-862 
MHz) pereinant prie skaitmeninio 
transliavimo paslaugų, nedelsiant 
paskirstomas ir skiriamas plačiajuosčio 
judriojo ryšio tinklams, kol bus pasiektas 
pirmoje pastraipoje nurodytas tikslas. 
Dažniai plačiajuosčio judriojo ryšio 
tinklams skirstomi ir skiriami suderintai. 
Šiuo tikslu nedelsiant inicijuojamos 
reikiamos planavimo procedūros.
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Judriojo ryšio tinklo operatoriaus 
prašymu nacionalinė reguliavimo 
institucija apsvarsto, ar esamas radijo 
dažnių paskirstymas ir paskyrimas 
transliavimo paslaugoms reikalingas 
siekiant įgyvendinti 9 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus tikslus. Šis svarstymas 
baigiamas per tris mėnesius. Jeigu 
aptariamas paskirstymas ir paskyrimas 
pasirodo esąs nereikalingas minėtiems 
tikslams pasiekti, nacionalinė reguliavimo 
institucija per šešis mėnesius judriojo 
ryšio paslaugoms paskiria ir paskirsto 
naujus dažnius. Esant būtinoms 
priežastims nacionalinė reguliavimo 
institucija, pranešusi Komisijai, gali 
pratęsti šį laikotarpį papildomais trimis 
mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

Dėl palankių sąlygų judriajam ryšiui žemesnių nei 1 GHz dažnių juosta itin svarbi. Jai 
priklauso ir UHF juosta IV/V (470-862 MHz), dabar daugiausia naudojama televizijai. Dėl 
savo fizikinių savybių šio spektro aprėptis didesnė ir todėl jam reikia atitinkamai mažiau 
bazinių stočių didelėms vietovėms aprėpti. Todėl kaimo vietovėse būtų daug ekonomiškiau 
panaudoti naujos kartos plačiajuosčius tinklus.

Pakeitimas 376
Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės, siekdamos toliau 
plėtoti transliavimo ir judriojo ryšio 
paslaugas, ketina UHF diapazono IV/V 
(470-862 Mhz) spektrą suskaidyti į 
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vienodas dalis.
Pirmiausia valstybės narės vadovaujasi 
2007 m. Pasaulinės radijo ryšio 
konferencijos (WRC 2007) išvadomis. Ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo suderinta 
diapazono dalis 790-862 Mhz 
atlaisvinama ir kuo greičiau paskiriama 
plačiajuosčio judriojo ryšio paslaugoms.
Tada bent du trečdaliai papildomo 
spektro, atlaisvinto UHF juostose IV/V 
(470-862 MHz) pereinant prie 
skaitmeninio transliavimo paslaugų, 
nedelsiant paskirstomi ir skiriami 
plačiajuosčio judriojo ryšio tinklams, kol 
bus pasiektas pirmoje pastraipoje 
nurodytas tikslas. Dažniai plačiajuosčio 
judriojo ryšio tinklams skirstomi ir 
skiriami suderintai. Šiuo tikslu nedelsiant 
inicijuojamos reikiamos planavimo 
procedūros.
Judriojo ryšio tinklo operatoriaus 
prašymu nacionalinė reguliavimo 
institucija apsvarsto, ar esamas radijo 
dažnių paskirstymas ir paskyrimas 
transliavimo paslaugoms reikalingas 
siekiant įgyvendinti 9 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus tikslus. Šis svarstymas 
baigiamas per tris mėnesius. Jeigu 
aptariamas paskirstymas ir paskyrimas 
pasirodo esąs nereikalingas minėtiems 
tikslams pasiekti, nacionalinė reguliavimo 
institucija per šešis mėnesius judriojo 
ryšio paslaugoms paskiria ir paskirsto 
naujus dažnius. Esant būtinoms 
priežastims nacionalinė reguliavimo 
institucija, pranešusi Komisijai, gali 
pratęsti šį laikotarpį papildomais trimis 
mėnesiais.

Or. en
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Pagrindimas

Plačiajuostis judrusis ryšys suteiks prieigą prie interneto kaimo vietovėse. Skubiai reikia šioje 
srityje sukurti pakankamas teisines taisykles. Taip pat reikia pripažinti transliavimo 
pramonės interesus, kultūrinės ir kalbų įvairovės ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
tikslus. Todėl valstybės narės ketina UHF juostos IV/V (470-862 Mhz) spektrą vienodomis 
dalimis panaudoti transliavimo ir judriojo ryšio paslaugoms plėtoti.

Pakeitimas 377
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės, siekdamos toliau 
plėtoti transliavimo ir judriojo ryšio 
paslaugas, ieško būdų UHF diapazono 
IV/V (470-862 Mhz) spektrą suskaidyti į 
vienodas dalis.
Pirmiausia valstybės narės turėtų 
vadovautis 2007 m. Pasaulinės radijo 
ryšio konferencijos (WRC 2007) 
išvadomis. Ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
suderinta juostos dalis 790-862 Mhz 
turėtų būti atlaisvinama ir kuo greičiau 
paskirstoma plačiajuosčio judriojo ryšio 
paslaugoms.
Tada bent du trečdaliai papildomų 
dažnių, atlaisvintų UHF juostose IV/V 
(470-862 MHz) pereinant prie 
skaitmeninio radijo transliavimo, turėtų 
būti tiesiogiai paskirstomi plačiajuosčio 
judriojo ryšio tinklams, kol bus pasiektas 
tikslas dažnius lygiomis dalimis padalyti 
radijui ir judriojo ryšio paslaugoms.  
Dažniai paskirstomi suderintai. 
Nedelsiant pradedamos reikiamos 
planavimo procedūros.
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Judriojo ryšio paslaugų teikėjo prašymu 
nacionalinė reguliavimo institucija turi 
ištirti, ar esamas dažnių padalijimas ir 
paskirstymas radijo transliavimo 
paslaugoms reikalingas siekiant 
įgyvendinti 9 straipsnio 4 dalyje nurodytus 
tikslus.  Šis tyrimas baigiamas per tris 
mėnesius.  Jeigu padalijimas ir 
paskirstymas pasirodo esąs nereikalingas 
minėtiems tikslams pasiekti, nacionalinė 
reguliavimo institucija per šešis mėnesius 
dažnius perskirsto judriojo ryšio 
paslaugoms.  Esant būtinoms priežastims 
nacionalinė reguliavimo institucija, 
pranešusi Komisijai, gali pratęsti šį 
laikotarpį papildomais trimis mėnesiais.

Or. de

Pagrindimas

Jeigu bus skirta pakankamai dažnių UHF juostoje, plačiajuosčio judriojo ryšio paslaugos 
gali labai padėti įveikti skaitmeninį atotrūkį, o galimybę dalyvauti informacinės visuomenės 
veikloje suteikti ir kaimo vietovėse gyvenantiems piliečiams. Todėl būtų sveikintina, jeigu 
dažniai būtų greitai paskirstyti plačiajuosčio judriojo ryšio paslaugų teikėjams. Be to, 
siekiant išsaugoti kultūrinę įvairovę reikia atsižvelgti ir į radijo paslaugų teikėjų interesus, 
kad dažniai radijo paslaugų teikėjams ir judriojo ryšio paslaugų teikėjams būtų padalyti 
tinkamai. Siekiant rinkos dalyviams užtikrinti planavimo apibrėžtumą svarbu, kad direktyvoje 
būtų nustatyti konkretūs reikalavimai dėl vadinamojo skaitmeninio dividendo paskirstymo.

Pakeitimas 378
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
atlaisvintas skaitmeninio dividendo 
spektras – tai visiems užtikrins geresnes 
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galimybes dalyvauti informacinės 
visuomenės veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Tai užtikrins, kad būsima technologinė plačiajuosčio ir judriojo ryšio paslaugų raida būtų 
suderinta siekiant įveikti visas galinčias kilti kliūtis ir kuo greičiau išplėtoti nebrangų 
plačiajuostį ryšį visoje Europoje.

Pakeitimas 379
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės taiko 3–6 dalių 
nuostatas itin atsižvelgdamos į atitinkamų 
techninių ir standartizavimo organizacijų 
vertinimą ir pasikonsultavusios su 
suinteresuotosiomis šalimis. Taikydamos 
šį straipsnį valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių sąžiningai konkurencijai 
užtikrinti ir pasiekti, kad būtų 
visapusiškai atsižvelgiama į rinkos dalyvių 
padarytas investicijas įsigyjant radijo 
dažnius.

Or. en

Pagrindimas

Technologijų ir paslaugų neutralumo principų taikymas neturėtų pakenkti investicijoms, ypač 
padarytoms judriojo ryšio operatorių, investavusių į 3G licencijas, ir privačių transliuotojų, 
investavusių į prekybą dažniais. Kartu šių principų taikymas turėtų būti suderintas su tikslu 
rinkose skatinti konkurencijos neiškreipiančią sistemą ir sąžiningą konkurenciją.
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Pakeitimas 380
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis Išbraukta.
Galiojančių teisių apribojimų 

persvarstymas
1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris 
prasideda [2010 m. sausio 1 d.], valstybės 
narės užtikrina, kad teisių naudoti radijo 
dažnius turėtojai, kuriems šios teisės buvo 
suteiktos prieš nurodytą datą, 
kompetentingoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gali teikti 
pakartotinio jų teisėms taikomų 
apribojimų įvertinimo paraiškas pagal 9 
straipsnio 3 ir 4 dalis 
Prieš priimdama sprendimą, 
kompetentingoji nacionalinė reguliavimo 
institucija praneša teisių turėtojui apie 
pakartotinį apribojimų įvertinimą, 
nurodydama teisių apimtį po pakartotinio 
įvertinimo, ir leidžia jam per pagrįstą 
laikotarpį atsiimti paraišką. 
Jeigu teisių turėtojas atsiima paraišką, 
teisės nesikeičia iki galiojimo pabaigos 
arba iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra 
ankstesnė.
2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad 
būtų pasiektas bendrojo intereso tikslas, 
jis gali teikti pakartotinio tik tos radijo 
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dažnių dalies, kuri būtina tokiam tikslui 
pasiekti, įvertinimo paraišką. Tai radijo 
dažnių daliai, kuri nebūtina šiam tikslui 
pasiekti pritaikius 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, 
taikoma naujo paskyrimo procedūra 
pagal Leidimų direktyvos 7 straipsnio 2 
dalį.
3. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
penkerių metų laikotarpiui, valstybės 
narės imasi visų tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad 9 straipsnio 3 ir 4 dalys 
būtų taikomos visiems likusiems radijo 
dažnių paskyrimams ir paskirstymams, 
kurie galiojo šios direktyvos įsigaliojimo 
dieną.
4. Taikydamos šį straipsnį valstybės narės 
imasi tinkamų priemonių sąžiningai
konkurencijai užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Priverstinis esamų teisių persvarstymas gali tapti didelio verslo neapibrėžtumo, investicijų 
atgrasymo priežastimi ir neatspindi daugelio operatorių komercinės realybės.

Pakeitimas 381
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis Išbraukta.
Galiojančių teisių apribojimų 

persvarstymas
1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris 
prasideda [2010 m. sausio 1 d.], valstybės 
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narės užtikrina, kad teisių naudoti radijo 
dažnius turėtojai, kuriems šios teisės buvo 
suteiktos prieš nurodytą datą, 
kompetentingoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gali teikti 
pakartotinio jų teisėms taikomų 
apribojimų įvertinimo paraiškas pagal 9 
straipsnio 3 ir 4 dalis 
Prieš priimdama sprendimą, 
kompetentingoji nacionalinė reguliavimo 
institucija praneša teisių turėtojui apie 
pakartotinį apribojimų įvertinimą, 
nurodydama teisių apimtį po pakartotinio 
įvertinimo, ir leidžia jam per pagrįstą 
laikotarpį atsiimti paraišką. 
Jeigu teisių turėtojas atsiima paraišką, 
teisės nesikeičia iki galiojimo pabaigos 
arba iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra 
ankstesnė.
2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad 
būtų pasiektas bendrojo intereso tikslas, 
jis gali teikti pakartotinio tik tos radijo 
dažnių dalies, kuri būtina tokiam tikslui 
pasiekti, įvertinimo paraišką. Tai radijo 
dažnių daliai, kuri nebūtina šiam tikslui 
pasiekti pritaikius 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, 
taikoma naujo paskyrimo procedūra 
pagal Leidimų direktyvos 7 straipsnio 2 
dalį.
3. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
penkerių metų laikotarpiui, valstybės 
narės imasi visų tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad 9 straipsnio 3 ir 4 dalys 
būtų taikomos visiems likusiems radijo 
dažnių paskyrimams ir paskirstymams, 
kurie galiojo šios direktyvos įsigaliojimo 
dieną.
4. Taikydamos šį straipsnį valstybės narės 
imasi tinkamų priemonių sąžiningai 
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konkurencijai užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Priverstinis esamų teisių persvarstymas gali tapti didelio verslo neapibrėžtumo, investicijų 
atgrasymo priežastimi ir neatspindi daugelio operatorių komercinės realybės.

Pakeitimas 382
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris 
prasideda [2010 m. sausio 1 d.], valstybės 
narės užtikrina, kad teisių naudoti radijo 
dažnius turėtojai, kuriems šios teisės buvo 
suteiktos prieš nurodytą datą, 
kompetentingoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gali teikti 
pakartotinio jų teisėms taikomų apribojimų 
įvertinimo paraiškas pagal 9 straipsnio 3 ir 
4 dalis.

1. Vienų metų laikotarpiu, kuris prasideda 
[2010 m. sausio 1 d.], valstybės narės 
užtikrina, kad teisių naudoti radijo dažnius 
turėtojai, kuriems šios teisės buvo suteiktos 
prieš nurodytą datą, kompetentingoms 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
gali teikti pakartotinio jų teisėms taikomų 
apribojimų įvertinimo paraiškas pagal 9 
straipsnio 3 ir 4 dalis

Or. en

Pagrindimas

Laikotarpis, nuo kurio valstybės narės turi taikyti naujas radijo dažnių valdymo taisykles, 
turėtų būti sumažintas iki vienų metų. Kuo greičiau bus įmanoma reformuoti spektrą, tuo 
daugiau efektyvumo laimės operatoriai, o ilgu laikotarpiu naudos turės ir vartotojai, nes 
kainos bus žemesnės, o paslaugos – geresnės. Nepažeidžiant licencijų turėtojų teisių jiems 
turėtų būti leidžiama naudoti savo dažnių juostas bet kuriai standartizuotai technologijai, 
kurią jie nori naudoti. Siekiant veiksmingai naudoti spektrą itin svarbu, kad būtų kuo daugiau 
apibrėžtumo dėl teisių pagal licencijas ir kuo mažiau spektro naudojimo apribojimų.
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Pakeitimas 383
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris prasideda 
[2010 m. sausio 1 d.], valstybės narės 
užtikrina, kad teisių naudoti radijo dažnius 
turėtojai, kuriems šios teisės buvo suteiktos 
prieš nurodytą datą, kompetentingoms 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms gali 
teikti pakartotinio jų teisėms taikomų 
apribojimų įvertinimo paraiškas pagal 9 
straipsnio 3 ir 4 dalis

1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris prasideda 
[perkėlimo į nacionalinę teisę data.], 
valstybės narės gali užtikrinti, kad teisių 
naudoti radijo dažnius turėtojai, kuriems šios 
teisės buvo suteiktos prieš nurodytą datą ne 
trumpesniam kaip penkerių metų 
laikotarpiui, kompetentingoms 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms gali 
teikti pakartotinio jų teisėms taikomų 
apribojimų įvertinimo paraiškas pagal 9 
straipsnio 3 ir 4 dalis Iki 2015 m. sausio 1 d. 
valstybės narės imasi visų tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad 9 straipsnio 3 ir 4 
dalys būtų taikomos visiems radijo dažnių 
paskyrimams ir paskirstymams, kurie 
galiojo šios direktyvos įsigaliojimo dieną.

Or. en

Pakeitimas 384
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
13a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris 
prasideda [2010 m. sausio 1 d.], valstybės 
narės užtikrina, kad teisių naudoti radijo 

1. Iki [2015 m. sausio 1 d.] valstybės narės 
imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, 
kad 9 straipsnio 3 ir 4 dalys būtų taikomos 
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dažnius turėtojai, kuriems šios teisės buvo 
suteiktos prieš nurodytą datą, 
kompetentingoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gali teikti 
pakartotinio jų teisėms taikomų apribojimų 
įvertinimo paraiškas pagal 9 straipsnio 3 ir 
4 dalis.

visiems likusiems radijo dažnių 
paskyrimams ir paskirstymams, kurie 
galiojo šios direktyvos įsigaliojimo dieną.

Or. en

Pagrindimas

Iki nustatytos datos visos licencijos turėtų atitikti 9 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus, bet 
valstybės narės turėtų turėti galimybių sutvarkyti šį procesą taip, kad būtų atsižvelgiama į jų 
vidaus aplinkybes.

Pakeitimas 385
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris 
prasideda [2010 m. sausio 1 d.], valstybės 
narės užtikrina, kad teisių naudoti radijo 
dažnius turėtojai, kuriems šios teisės buvo 
suteiktos prieš nurodytą datą, 
kompetentingoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gali teikti 
pakartotinio jų teisėms taikomų apribojimų 
įvertinimo paraiškas pagal 9 straipsnio 3 ir 
4 dalis

1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris 
prasideda [nuo šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę dienos], valstybės narės 
užtikrina, kad teisių naudoti radijo dažnius 
turėtojai, kuriems šios teisės buvo suteiktos 
prieš 2010 m. sausio 1 d., 
kompetentingoms nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms gali teikti 
pakartotinio jų teisėms taikomų apribojimų 
įvertinimo paraiškas pagal 9 straipsnio 3 ir 
4 dalis

Or. en
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Pagrindimas

Laikino galiojimo laikotarpis, kuriuo nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų būti 
įpareigotos leisti esamų teisių turėtojams pateikti paraišką dėl licencijos pakeitimo, yra 
tinkamas ir reikalingas tam, kad būtų sklandžiai pereinama nuo dabartinės prie naujai 
siūlomos spektro valdymo sistemos. Kadangi naujoje sistemoje gerokai pakeičiamas dažnių 
valdymo procesas ir tai turi didelį poveikį esamoms teisėms, manome, kad tinkamas laikas 
valstybėms narėms ir įmonėms prisitaikyti prie naujos tvarkos turėtų būti pratęstas ir susietas 
su administracinės peržiūros laiku. Kartu šių principų taikymas turėtų būti suderintas su 
tikslu rinkose skatinti konkurencijos neiškreipiančią sistemą ir sąžiningą konkurenciją. 

Pakeitimas 386
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris prasideda 
[2010 m. sausio 1 d.], valstybės narės 
užtikrina, kad teisių naudoti radijo dažnius 
turėtojai, kuriems šios teisės buvo suteiktos 
prieš nurodytą datą, kompetentingoms 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms gali 
teikti pakartotinio jų teisėms taikomų 
apribojimų įvertinimo paraiškas pagal 9 
straipsnio 3 ir 4 dalis

1. Penkerių metų laikotarpiu, kuris prasideda 
[2010 m. sausio 1 d.], valstybės narės 
užtikrina, kad teisių naudoti radijo dažnius 
turėtojai, kuriems šios teisės buvo suteiktos 
prieš nurodytą datą, kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms gali teikti 
pakartotinio jų teisėms taikomų apribojimų 
įvertinimo paraiškas pagal 9 straipsnio 3 ir 4 
dalis

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija spektro klausimais ne visada sutampa su Pagrindų direktyvoje 
apibrėžta nacionaline reguliavimo institucija.
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Pakeitimas 387
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš priimdama sprendimą, kompetentingoji 
nacionalinė reguliavimo institucija praneša 
teisių turėtojui apie pakartotinį apribojimų 
įvertinimą, nurodydama teisių apimtį po 
pakartotinio įvertinimo, ir leidžia jam per 
pagrįstą laikotarpį atsiimti paraišką.

Prieš priimdama sprendimą, kompetentingoji 
nacionalinė institucija praneša teisių turėtojui 
apie pakartotinį apribojimų įvertinimą, 
nurodydama teisių apimtį po pakartotinio 
įvertinimo, ir leidžia jam per pagrįstą 
laikotarpį atsiimti paraišką.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija spektro klausimais ne visada sutampa su Pagrindų direktyvoje 
apibrėžta nacionaline reguliavimo institucija. 

Pakeitimas 388
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu teisių turėtojas atsiima paraišką, 
teisės nesikeičia iki galiojimo pabaigos 
arba iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra 
ankstesnė.

Jeigu teisių turėtojas atsiima paraišką, 
teisės nesikeičia iki galiojimo pabaigos. 

Or. en
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Pagrindimas

Laikotarpis, nuo kurio valstybės narės turi taikyti naujas radijo dažnių valdymo taisykles, 
turėtų būti sumažintas iki vienų metų. Kuo greičiau bus įmanoma reformuoti spektrą, tuo 
daugiau efektyvumo laimės operatoriai, o ilgu laikotarpiu naudos turės ir vartotojai, nes 
kainos bus žemesnės, o paslaugos – geresnės. Nepažeidžiant licencijų turėtojų teisių jiems 
turėtų būti leidžiama naudoti savo dažnių juostas bet kuriai standartizuotai technologijai, 
kurią jie nori naudoti. Siekiant veiksmingai naudoti spektrą itin svarbu, kad būtų kuo daugiau 
apibrėžtumo dėl teisių pagal licencijas ir kuo mažiau spektro naudojimo apribojimų. 

Pakeitimas 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu teisių turėtojas atsiima paraišką, 
teisės nesikeičia iki galiojimo pabaigos 
arba iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra 
ankstesnė.

Jeigu teisių turėtojas atsiima paraišką, 
teisės nesikeičia iki galiojimo pabaigos. 

Or. es

Pagrindimas

Kadangi esamos naudojimo teisės gali turėti poveikį trečiosioms šalims, reikia pakankamo 
laiko, kad būtų galima imtis reikiamų reguliavimo priemonių.

Pakeitimas 390
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad 
būtų pasiektas bendrojo intereso tikslas, 
jis gali teikti pakartotinio tik tos radijo 
dažnių dalies, kuri būtina tokiam tikslui 
pasiekti, įvertinimo paraišką. Tai radijo 
dažnių daliai, kuri nebūtina šiam tikslui 
pasiekti pritaikius 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, 
taikoma naujo paskyrimo procedūra 
pagal Leidimų direktyvos 7 straipsnio 2 
dalį.

2. Šis straipsnis netaikomas 
apribojimams, kuriais siekiama 
propaguoti kultūros ir žiniasklaidos 
politikos tikslus, pavyzdžiui, kultūrinę ir 
kalbų įvairovę bei žiniasklaidos 
pliuralizmą.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi valstybės narės yra kompetentingos nustatyti technologijų ir paslaugų neutralumo 
principų taikymo sritį, pobūdį ir trukmę siekiant kultūros ir žiniasklaidos politikos tikslų, 9 
straipsnyje numatyta pakartotinio įvertinimo procedūra tokiais atvejais netiktų. Be to, 
2 dalyje painiojami du skirtingi dalykai: pakartotinis suvaržymų įvertinimas ir pakartotinis 
naudojimo teisių įvertinimas, kuris patenka į Leidimų direktyvos 5 straipsnio 2 dalies taikymo 
sritį.

Pakeitimas 391
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, jis gali 
teikti pakartotinio tik tos radijo dažnių

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, 
įskaitant radijo ir transliavimo paslaugų 



PE407.631v01-00 58/105 AM\725138LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

dalies, kuri būtina tokiam tikslui pasiekti, 
įvertinimo paraišką. Tai radijo dažnių 
daliai, kuri nebūtina šiam tikslui pasiekti 
pritaikius 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, taikoma 
naujo paskyrimo procedūra pagal 
Leidimų direktyvos 7 straipsnio 2 dalį.

teikimą, teisė naudoti radijo dažnių dalį, 
kuri skirta tokiam tikslui pasiekti, galioja 
nepakitusi iki termino pabaigos. Tai 
radijo dažnių daliai, kuri gali tapti 
nebūtina šiam tikslui pasiekti, taikoma 
naujo paskyrimo procedūra pagal šios 
direktyvos 9 straipsnio 3 ir 4 dalis ir 
Leidimų direktyvos 7 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Radijo ir transliavimo operatoriai, perėję prie skaitmeninio režimo, turėtų galėti toliau teikti 
paslaugas ir net jas toliau plėtoti.

Pakeitimas 392
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas yra 
radijo arba televizijos transliacijų turinio 
paslaugų teikėjas, o teisė naudoti radijo 
dažnius buvo suteikta tam, kad būtų pasiektas 
bendrojo intereso tikslas, jis gali teikti 
pakartotinio tik tos radijo dažnių dalies, kuri 
būtina tokiam tikslui pasiekti, įvertinimo 
paraišką. Tai radijo dažnių daliai, kuri 
nebūtina šiam tikslui pasiekti pritaikius 9 
straipsnio 3 ir 4 dalis, taikoma naujo 
paskyrimo procedūra pagal Leidimų 
direktyvos 7 straipsnio 2 dalį.

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas yra 
radijo arba televizijos transliacijų turinio 
paslaugų teikėjas, o teisė naudoti radijo 
dažnius buvo suteikta tam, kad būtų pasiektas 
bendrojo intereso tikslas, įskaitant 
transliavimo paslaugų teikimą, teisė naudoti 
radijo dažnių dalį, kuri būtina tokiam tikslui 
pasiekti, galioja nepakitusi iki termino 
pabaigos. Tai radijo dažnių daliai, kurios 
naudojimas neatitinka šio tikslo, taikoma 
naujo paskyrimo procedūra pagal šios 
direktyvos 9 straipsnio 3 ir 4 dalis ir
Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų direktyvos)
7 straipsnio 2 dalį.

Or. en
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Pagrindimas

Transliavimo operatoriai, perėję prie skaitmeninio režimo, turėtų galėti toliau teikti 
transliavimo paslaugas ir net jas toliau plėtoti (t. y. kurti HDTV). Skaitmeninio dividendo 
dalis, kuri nebus naudojama transliavimo tikslams, pagal naujas taisykles turėtų būti 
perskirstyta kitiems tikslams.

Pakeitimas 393
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, jis gali 
teikti pakartotinio tik tos radijo dažnių
dalies, kuri būtina tokiam tikslui pasiekti, 
įvertinimo paraišką. Tai radijo dažnių 
daliai, kuri nebūtina šiam tikslui pasiekti
pritaikius 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, taikoma 
naujo paskyrimo procedūra pagal Leidimų 
direktyvos 7 straipsnio 2 dalį.

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, teisė 
naudoti radijo dažnių dalį, kuri būtina 
tokiam tikslui pasiekti, galioja nepakitusi 
iki termino pabaigos. Tai radijo dažnių 
daliai, kuri nebūtina šiam tikslui pasiekti,
taikoma naujo paskyrimo procedūra pagal 
šios direktyvos 9 straipsnio 3 ir 4 dalis ir
Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyvos) 7 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 394
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas yra 
radijo arba televizijos transliacijų turinio 
paslaugų teikėjas, o teisė naudoti radijo 
dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, jis gali 
teikti pakartotinio tik tos radijo dažnių
dalies, kuri būtina tokiam tikslui pasiekti, 
įvertinimo paraišką. Tai radijo dažnių 
daliai, kuri nebūtina šiam tikslui pasiekti
pritaikius 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, taikoma 
naujo paskyrimo procedūra pagal Leidimų 
direktyvos 7 straipsnio 2 dalį.

 2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas yra 
radijo arba televizijos transliacijų turinio 
paslaugų teikėjas, o teisė naudoti radijo 
dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, teisė 
naudoti radijo dažnių dalį, kuri būtina 
tokiam tikslui pasiekti, galioja nepakitusi 
iki termino pabaigos. Tai radijo dažnių 
daliai, kuri nebūtina šiam tikslui pasiekti,
taikoma naujo paskyrimo procedūra pagal 
šios direktyvos 9 straipsnio 3 ir 4 dalis ir
Direktyvos 2002/20/EB (Leidimų 
direktyvos) 7 straipsnio 2 dalį. Valstybės 
narės užtikrina, kad visos sąlygos, 
reikalingos norint greitai pasiekti 
9 straipsnio 7 dalyje numatytus tikslus, 
būtų įvykdytos ir kad būtų laikomasi šioje 
dalyje nurodyto laikotarpio.

Or. en

Pagrindimas

Papildomu tekstu užtikrinama, kad minėtas pakeitimas atitiktų 9 straipsnio 7 dalies pakeitimo 
tekstą.

Pakeitimas 395
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas yra 
radijo arba televizijos transliacijų turinio 
paslaugų teikėjas, o teisė naudoti radijo 
dažnius buvo suteikta tam, kad būtų pasiektas 

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas yra 
radijo arba televizijos transliacijų turinio 
paslaugų teikėjas, o teisė naudoti radijo 
dažnius buvo suteikta tam, kad būtų pasiektas 
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bendrojo intereso tikslas, jis gali teikti 
pakartotinio tik tos radijo dažnių dalies, kuri 
būtina tokiam tikslui pasiekti, įvertinimo 
paraišką. Tai radijo dažnių daliai, kuri 
nebūtina šiam tikslui pasiekti pritaikius 9 
straipsnio 3 ir 4 dalis, taikoma naujo 
paskyrimo procedūra pagal Leidimų 
direktyvos 7 straipsnio 2 dalį.

bendrojo intereso tikslas, jis gali teikti 
pakartotinio tik tos radijo dažnių dalies, kuri 
būtina tokiam tikslui pasiekti, įvertinimo 
paraišką. Tai radijo dažnių daliai, kuri 
nebūtina šiam tikslui pasiekti pritaikius 9 
straipsnio 3 ir 4 dalis, taikoma naujo 
paskyrimo procedūra pagal Leidimų 
direktyvos 7 straipsnio 2 dalį.  Valstybės 
narės užtikrina, kad visos sąlygos, 
reikalingos norint greitai pasiekti 
9 straipsnio 7 dalyje numatytus tikslus, būtų 
įvykdytos ir kad būtų laikomasi 9 straipsnio 
7 dalyje nurodyto laikotarpio.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad tikslas plėtoti plačiajuosčio judriojo ryšio paslaugas ir 
skatinti kultūrinę ir kalbų įvairovę nebūtų įgyvendintas per vėlai.

Pakeitimas 396
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, jis gali 
teikti pakartotinio tik tos radijo dažnių 
dalies, kuri būtina tokiam tikslui pasiekti, 
įvertinimo paraišką. Tai radijo dažnių 
daliai, kuri nebūtina šiam tikslui pasiekti
pritaikius 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, taikoma 
naujo paskyrimo procedūra pagal Leidimų 
direktyvos 7 straipsnio 2 dalį.

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 
turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, ir 
nebuvo įgyta komerciniu pagrindu, jis gali 
teikti pakartotinio tik tos radijo dažnių 
dalies, kuri būtina tokiam tikslui pasiekti, 
įvertinimo paraišką. Tai radijo dažnių 
daliai, kuri nebūtina šiam tikslui pasiekti
pritaikius 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, taikoma 
naujo paskyrimo procedūra pagal Leidimų 
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direktyvos 7 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Laikino galiojimo laikotarpis, kuriuo nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų būti 
įpareigotos leisti esamų teisių turėtojams pateikti paraišką dėl licencijos pakeitimo, yra 
tinkamas ir reikalingas tam, kad būtų sklandžiai pereinama nuo dabartinės prie naujai 
siūlomos spektro valdymo sistemos. Kadangi naujoje sistemoje gerokai pakeičiamas dažnių 
valdymo procesas ir tai turi didelį poveikį esamoms teisėms, manome, kad tinkamas laikas 
valstybėms narėms ir įmonėms prisitaikyti prie naujos tvarkos turėtų būti pratęstas ir susietas 
su administracinės peržiūros laiku. Kartu šių principų taikymas turėtų būti suderintas su 
tikslu rinkose skatinti konkurencijos neiškreipiančią sistemą ir sąžiningą konkurenciją. 

Pakeitimas 397
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam penkerių
metų laikotarpiui, valstybės narės imasi 
visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad 9 
straipsnio 3 ir 4 dalys būtų taikomos 
visiems likusiems radijo dažnių 
paskyrimams ir paskirstymams, kurie 
galiojo šios direktyvos įsigaliojimo dieną.

3. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam vienų
metų laikotarpiui, valstybės narės imasi 
visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad 9 
straipsnio 3 ir 4 dalys būtų taikomos 
visiems likusiems radijo dažnių 
paskyrimams ir paskirstymams, kurie 
galiojo šios direktyvos įsigaliojimo dieną.

Or. en
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Pakeitimas 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taikydamos šį straipsnį valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių 
sąžiningai konkurencijai užtikrinti.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Ši dalis nereikalinga, sąžiningos konkurencijos skatinimo priemonės – vienas 8 straipsnyje 
nurodytų tikslų.

Pakeitimas 399
Gianni De Michelis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taikydamos šį straipsnį valstybės narės 
imasi tinkamų priemonių sąžiningai 
konkurencijai užtikrinti.

4. Taikydamos šį straipsnį valstybės narės 
imasi tinkamų priemonių sąžiningai 
konkurencijai užtikrinti ir pasiekti, kad 
būtų visapusiškai atsižvelgiama į rinkos 
dalyvių padarytas investicijas įsigyjant 
radijo dažnius. 

Or. en
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Pagrindimas

Laikino galiojimo laikotarpis, kuriuo nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų būti 
įpareigotos leisti esamų teisių turėtojams pateikti paraišką dėl licencijos pakeitimo, yra 
tinkamas ir reikalingas tam, kad būtų sklandžiai pereinama nuo dabartinės prie naujai 
siūlomos spektro valdymo sistemos. Kadangi naujoje sistemoje gerokai pakeičiamas dažnių 
valdymo procesas ir tai turi didelį poveikį esamoms teisėms, manome, kad tinkamas laikas 
valstybėms narėms ir įmonėms prisitaikyti prie naujos tvarkos turėtų būti pratęstas ir susietas 
su administracinės peržiūros laiku. Kartu šių principų taikymas turėtų būti suderintas su 
tikslu rinkose skatinti konkurencijos neiškreipiančią sistemą ir sąžiningą konkurenciją. 

Pakeitimas 400
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9a straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūros ir žiniasklaidos 
politikos tikslų, pavyzdžiui, kultūrinės ir 
kalbų įvairovės ir žiniasklaidos 
pliuralizmo, skatinimo priemonių taikymo 
sritį, pobūdį ir trukmę pagal savo 
nacionalinę teisę.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti žodyno suderinamumą, nes 9 straipsnio 4 dalyje minimi ne „apribojimai“, 
o „priemonės“.
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Pakeitimas 401
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse be 
išankstinio nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimo.

1. Taikytinais atvejais valstybės narės 
užtikrina, kad įmonės galėtų kitoms 
įmonėms perduoti arba išnuomoti 
individualias radijo dažnių naudojimo 
teises.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu stengtis užtikrinti galimybę perduoti individualias naudojimo teises, bet šiuo tikslu 
Europos lygmeniu nereikia skirti konkrečių dažnių juostų ar derinti perdavimo sąlygų. Taip 
pat itin svarbu, kad kiekvienam perdavimui galėtų būti reikalaujama valstybės narės 
kompetentingos institucijos pritarimo.

Pakeitimas 402
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
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priimtose įgyvendinimo priemonėse be 
išankstinio nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimo.

priimtose įgyvendinimo priemonėse, jeigu 
toks perdavimas arba nuoma atitinka 
nacionalines procedūras ir nepakeičia 
toje radijo dažnių juostoje teikiamų 
paslaugų ar su naudojimo teisėmis 
susijusių pareigų.

Or. en

Pagrindimas

Pardavimo galimybė neturėtų sukelti paslaugų įvairovės pusiausvyros sutrikimų ar 
spekuliacijų ir turėtų apimti atvejus, kai spektro naudojimas gali būti nemokamas, bet susijęs 
su pareigomis. Nacionalinės procedūros taip pat neturėtų būti ignoruojamos, nes spektro 
valdymas ir toliau priklauso nacionalinei kompetencijai.

Pakeitimas 403
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse be 
išankstinio nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimo. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse, jeigu 
toks perdavimas arba nuoma atitinka 
nacionalines procedūras ir nepakeičia 
pagal nacionalines dažnių paskirstymo 
lenteles ir ITU radijo reglamentus toje 
radijo dažnio juostoje teikiamų paslaugų.

Or. en
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Pagrindimas

Už veiksmingą spektro valdymą atsakinga nacionalinė reguliavimo institucija (9 straipsnio 
1 dalis). Kai dėl teisių perdavimo ar nuomos pasikeičia naudojimas (t. y. technologija, 
savybės, struktūra), tai spektro naudotojų ir galiausiai galutinių vartotojų nenaudai gali 
gerokai padidinti žalingųjų trikdžių riziką.

Pakeitimas 404
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse be 
išankstinio nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimo.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
pagal nacionalines procedūras galėtų 
kitoms įmonėms perduoti arba išnuomoti 
individualias radijo dažnių naudojimo 
teises juostose, kuriose tai daryti numatyta 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse, su sąlyga, kad toks 
perdavimas arba išnuomojimas vykdomas 
pagal nacionalines procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Ribojant tos pačios paslaugos teikėjų prekybą bus panaikinta prekybos teikiama nauda ir 
pakenkta bendriesiems spektro reformų ketinimams.

Pakeitimas 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa



PE407.631v01-00 68/105 AM\725138LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse be 
išankstinio nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimo.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse ir 
valstybių narių įstatymuose numatytose 
procedūrose.

Or. es

Pagrindimas

Teisių perdavimas turėtų būti vykdomas laikantis valstybių narių įstatymuose numatytų
procedūrų. Siekiant užkirsti kelią tam tikriems rinkos dalyviams pasisavinti dažnius, gali 
prireikti išankstinio susitarimo.

Pakeitimas 406
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse be 
išankstinio nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimo.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
pagal nacionalines procedūras galėtų 
kitoms įmonėms perduoti arba išnuomoti 
individualias radijo dažnių naudojimo 
teises juostose, kuriose tai daryti numatyta 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse, su sąlyga, kad toks 
perdavimas arba išnuomojimas vykdomas 
pagal nacionalines procedūras.

Or. en
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Pagrindimas

 Šiuo pakeitimu šiek tiek pakeičiamas pranešėjos pateiktas 30 pakeitimas. Paslaugų 
neutralumas svarbus tol, kol netrukdo siekti valstybių narių viešosios politikos tikslų. 
Nereikėtų specialiai uždrausti paslaugų neutralumo ir spektro prekybos.

Pakeitimas 407
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse be 
išankstinio nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimo.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
pagal nacionalines procedūras galėtų 
kitoms įmonėms perduoti arba išnuomoti 
individualias radijo dažnių naudojimo 
teises juostose, kuriose tai daryti numatyta 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse, su sąlyga, kad toks 
perdavimas arba išnuomojimas vykdomas 
pagal nacionalines procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinė lanksčių galimybių spektro naudotojams didinimo priežastis – patys naudotojai 
geriau negu valstybė gali nuspręsti, kokia palaugų pusiausvyra tinkama. Keičiamame tekste 
daroma prielaida, kad reguliavimo institucijos gali priimti geresnius sprendimus, kiek spektro 
panaudoti konkrečioms paslaugoms, negu tikrieji tų paslaugų teikėjai.
Licencijos perdavimas arba nuoma, aišku, neturi įtakos jokioms su licencija susijusioms 
sąlygoms, pvz., pareigai teikti tam tikrą paslaugą. Vis dėlto licencijų turėtojai, laikydamiesi tų 
licencijos sąlygose nurodytų reikalavimų, turėtų turėti teisę teikti bet kokią paslaugą, kurią 
teikiant, jų nuomone, veiksmingiausiai naudojamas spektras.
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Pakeitimas 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse be 
išankstinio nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimo.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
pagal nacionalines procedūras galėtų 
kitoms įmonėms perduoti arba išnuomoti 
individualias radijo dažnių naudojimo 
teises juostose, kuriose tai daryti numatyta 
įgyvendinimo priemonėse.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdamos į telekomunikacijų sektoriaus opumą nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų nustatyti perdavimo sistemą.

Pakeitimas 409
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse be 
išankstinio nacionalinės reguliavimo 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse,
turėdamos išankstinį nacionalinės 
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institucijos sutikimo. reguliavimo institucijos sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 410
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse be 
išankstinio nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimo.

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
galėtų kitoms įmonėms perduoti arba 
išnuomoti individualias radijo dažnių 
naudojimo teises juostose, kuriose tai 
daryti numatyta pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse.

Or. en

Pakeitimas 411
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad kitose 
juostose įmonės kitoms įmonėms perduotų 
arba išnuomotų individualias radijo 
dažnių naudojimo teises.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu stengtis užtikrinti galimybę perduoti individualias naudojimo teises, bet šiuo tikslu 
Europos lygmeniu nereikia skirti konkrečių dažnių juostų ar derinti perdavimo sąlygų. Taip 
pat itin svarbu, kad kiekvienam perdavimui galėtų būti reikalaujama valstybės narės 
kompetentingos institucijos pritarimo. Kompetentinga institucija spektro klausimais ne visada 
sutampa su Pagrindų direktyvoje apibrėžta nacionaline reguliavimo institucija.

Pakeitimas 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad kitose 
juostose įmonės kitoms įmonėms perduotų 
arba išnuomotų individualias radijo dažnių 
naudojimo teises.

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

Or. es

Pagrindimas

Teisių perdavimas turėtų būti vykdomas laikantis valstybių narių įstatymuose numatytų
procedūrų. Siekiant užkirsti kelią tam tikriems rinkos dalyviams pasisavinti dažnius, gali 
prireikti išankstinio susitarimo.

Pakeitimas 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad kitose 
juostose įmonės kitoms įmonėms perduotų 
arba išnuomotų individualias radijo dažnių 
naudojimo teises.

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdamos į telekomunikacijų sektoriaus opumą nacionalinės reguliavimo institucijos 
turėtų nustatyti perdavimo sistemą.

Pakeitimas 414
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad kitose 
juostose įmonės kitoms įmonėms perduotų 
arba išnuomotų individualias radijo dažnių 
naudojimo teises.

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

Or. en

Pagrindimas

Už veiksmingą spektro valdymą atsakinga nacionalinė reguliavimo institucija (9 straipsnio 
1 dalis). Kai dėl teisių perdavimo ar nuomos pasikeičia naudojimas (t. y. technologija, 
savybės, struktūra), tai spektro naudotojų ir galiausiai galutinių vartotojų nenaudai gali 
gerokai padidinti žalingųjų trikdžių riziką.
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Pakeitimas 415
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1 dalies 2a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vis dėlto kai taip perduodami ar 
išnuomojami dažniai, suteikti pagal 
apribojimą siekiant užtikrinti, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, kaip 
numatyta 9 straipsnio 4 dalyje, 
reikalaujama gauti išankstinį 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
sutikimą. Taikytinais atvejais valstybės 
narės gali reikalauti už garso ir vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas atsakingos 
nacionalinės institucijos leidimo arba 
nuomonės.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į valstybių narių kompetenciją nustatyti konkrečius paslaugų neutralumo 
apribojimus, logiška nustatyti tam tikrus dažnių perdavimo arba spektro prekybos 
apribojimus. Tai ypač akivaizdu, kai nustatomi kultūros ir žiniasklaidos politika grindžiami 
apribojimai. Jei šioje srityje vis dėlto bus leidžiama spektro prekyba, valstybės narės turi 
turėti teisę imtis reikiamų apsaugos priemonių, kad nebūtų trukdoma siekti jų garso ir vaizdo 
politikos tikslų.

Pakeitimas 416
<Members>Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges</Members>

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 1a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Radijo dažniai, suinteresuotiesiems 
subjektams skirti nemokamai, negali būti 
perduoti už atlygį.
Jeigu radijo dažniai skirti siekiant įvykdyti 
bendrojo intereso įpareigojimą, juos 
perduodant suinteresuotajam asmeniui 
perduodamas ir šis įpareigojimas.

Or. en

Pagrindimas

Nepriimtina, kad suinteresuotieji subjektai, gavę dažnius nemokamai, gautų pajamų juos 
parduodami. Visi su dažniais susieti įpareigojimai turėtų būti perduodami kartu su jais.

Pakeitimas 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius būtų pranešta nacionalinei 
reguliavimo institucijai, atsakingai už 
spektro paskyrimą, ir kad apie tokį 
ketinimą būtų paskelbta viešai. Jeigu radijo 
dažnio naudojimas buvo suderintas 
taikant Sprendimą dėl radijo spektro arba 
kitas Bendrijos priemones, toks perdavimas 
turi atitikti suderintą naudojimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius būtų pranešta nacionalinei 
reguliavimo institucijai, atsakingai už 
spektro paskyrimą, ir kad apie tokį 
ketinimą būtų paskelbta viešai. Jeigu 
valstybės narės lygmeniu nustatomos arba 
taikant Sprendimą dėl radijo spektro arba 
kitas Bendrijos priemones suderinamos 
konkrečios radijo dažnio naudojimo 
sąlygos, toks perdavimas turi atitikti 
nustatytas suderinto naudojimo sąlygas.

Or. es



PE407.631v01-00 76/105 AM\725138LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Perdavimai visais atvejais turi atitikti iš anksto valstybės narės arba Bendrijos lygmeniu 
nustatytas sąlygas.

Pakeitimas 418
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius būtų pranešta nacionalinei 
reguliavimo institucijai, atsakingai už 
spektro paskyrimą, ir kad apie tokį 
ketinimą būtų paskelbta viešai. Jeigu radijo 
dažnio naudojimas buvo suderintas 
taikant Sprendimą dėl radijo spektro arba 
kitas Bendrijos priemones, toks perdavimas 
turi atitikti suderintą naudojimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės perduodamas teises naudoti radijo 
dažnius būtų pranešta nacionalinei 
reguliavimo institucijai, atsakingai už 
spektro paskyrimą, ir kad apie tokį 
ketinimą būtų paskelbta viešai. Jeigu 
valstybės narės lygmeniu nustatomos arba 
taikant Sprendimą dėl radijo spektro arba 
kitas Bendrijos priemones suderinamos 
konkrečios radijo dažnio naudojimo 
sąlygos, toks perdavimas turi atitikti 
suderintą naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Už veiksmingą spektro valdymą atsakinga nacionalinė reguliavimo institucija (9 straipsnio 
1 dalis). Kai dėl teisių perdavimo ar nuomos pasikeičia naudojimas (t. y. technologija, 
savybės, struktūra), tai spektro naudotojų ir galiausiai galutinių vartotojų nenaudai gali 
gerokai padidinti žalingųjų trikdžių riziką.
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Pakeitimas 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius būtų pranešta nacionalinei
reguliavimo institucijai, atsakingai už 
spektro paskyrimą, ir kad apie tokį 
ketinimą būtų paskelbta viešai. Jeigu radijo 
dažnio naudojimas buvo suderintas taikant 
Sprendimą dėl radijo spektro arba kitas 
Bendrijos priemones, toks perdavimas turi 
atitikti suderintą naudojimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius, taip pat apie įvykusį jų 
perdavimą būtų pranešta kompetentingai
nacionalinei institucijai, atsakingai už 
spektro paskyrimą, ir kad apie tokį 
ketinimą būtų paskelbta viešai. Jeigu radijo 
dažnio naudojimas buvo suderintas taikant 
Sprendimą dėl radijo spektro arba kitas 
Bendrijos priemones, toks perdavimas turi 
atitikti suderintą naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija ne visada sutampa su Pagrindų direktyvoje apibrėžta nacionaline 
reguliavimo institucija.

Pakeitimas 420
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius būtų pranešta nacionalinei 
reguliavimo institucijai, atsakingai už 

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės perduodamas teises naudoti radijo 
dažnius būtų pranešta kompetentingai
institucijai, atsakingai už spektro 
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spektro paskyrimą, ir kad apie tokį 
ketinimą būtų paskelbta viešai. Jeigu radijo 
dažnio naudojimas buvo suderintas taikant 
Sprendimą dėl radijo spektro arba kitas 
Bendrijos priemones, toks perdavimas turi 
atitikti suderintą naudojimą.

paskyrimą, ir kad apie tokį ketinimą būtų 
paskelbta viešai. Jeigu radijo dažnio 
naudojimas buvo suderintas taikant 
Sprendimą dėl radijo spektro arba kitas 
Bendrijos priemones, toks perdavimas turi 
atitikti suderintą naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Užregistruoti reikia ne ketinimą, o tikrąjį perdavimą. Registruojant ketinimus reguliavimo 
būtų per daug, atsirastų nereikalingos biurokratijos. Radijo spektro sprendime numatytas 
svarbaus ir efektyvaus darbo pagrindas, kurį atlieka, pvz., Radijo spektro komitetas.

Pakeitimas 421
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius būtų pranešta nacionalinei 
reguliavimo institucijai, atsakingai už 
spektro paskyrimą, ir kad apie tokį 
ketinimą būtų paskelbta viešai. Jeigu radijo 
dažnio naudojimas buvo suderintas taikant 
Sprendimą dėl radijo spektro arba kitas 
Bendrijos priemones, toks perdavimas turi 
atitikti suderintą naudojimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius būtų pranešta 
kompetentingai institucijai, atsakingai už 
spektro paskyrimą, ir kad apie tokį 
ketinimą būtų paskelbta viešai. Jeigu radijo 
dažnio naudojimas buvo suderintas taikant 
Sprendimą dėl radijo spektro arba kitas 
Bendrijos priemones, toks perdavimas turi 
atitikti suderintą naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Užregistruoti reikia ne ketinimą perduoti teises, o tikrąjį jų perdavimą. Registruojant 
ketinimus reguliavimo gali būti per daug, atsirastų nereikalingos biurokratijos. Radijo 
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spektro sprendime numatytas svarbaus ir efektyvaus darbo pagrindas, kurį atlieka, pvz., 
Radijo spektro komitetas.

Pakeitimas 422
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius būtų pranešta nacionalinei
reguliavimo institucijai, atsakingai už 
spektro paskyrimą, ir kad apie tokį 
ketinimą būtų paskelbta viešai. Jeigu radijo 
dažnio naudojimas buvo suderintas taikant 
Sprendimą dėl radijo spektro arba kitas 
Bendrijos priemones, toks perdavimas turi 
atitikti suderintą naudojimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
įmonės ketinimą perduoti teises naudoti 
radijo dažnius būtų pranešta nacionalinei
institucijai, atsakingai už spektro 
paskyrimą, ir kad apie tokį ketinimą būtų 
paskelbta viešai. Jeigu radijo dažnio 
naudojimas buvo suderintas taikant 
Sprendimą dėl radijo spektro arba kitas 
Bendrijos priemones, toks perdavimas turi 
atitikti suderintą naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu stengtis užtikrinti galimybę perduoti individualias naudojimo teises, bet šiuo tikslu 
Europos lygmeniu nereikia skirti konkrečių dažnių juostų ar derinti perdavimo sąlygų. Taip 
pat itin svarbu, kad kiekvienam perdavimui galėtų būti reikalaujama valstybės narės 
kompetentingos institucijos pritarimo. Kompetentinga institucija spektro klausimais ne visada 
sutampa su Pagrindų direktyvoje apibrėžta nacionaline reguliavimo institucija.

Pakeitimas 423
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9c straipsnis Išbraukta.
Radijo dažnių valdymo derinimo 

priemonės
Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime 
ir tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, Komisija gali priimti tinkamas 
įgyvendinimo priemones:
a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių 
naudojimo teises, nustatymą;
b) suderinti su šiomis teisėmis 
pateikiamas sąlygas ir tokiems 
perdavimams arba nuomai taikomas 
sąlygas, procedūras, ribas, apribojimus, 
panaikinimus ir pereinamojo laikotarpio 
taisykles,
c) suderinti specifines priemones, kad 
būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, 
kai perduodamos individualios teisės,
d) nustatyti išimtį iš paslaugų ir 
technologijų neutralumo principo, taip 
pat suderinti išimčių iš šių principų 
taikymo sritį ir pobūdį pagal 9 straipsnio 3 
ir 4 dalis, išskyrus išimtis, kuriomis 
siekiama užtikrinti kultūrinės ir kalbų 
įvairovės bei žiniasklaidos pliuralizmo 
skatinimą.
Ši priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
22 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą. Įgyvendinti šios dalies 
nuostatas Komisijai gali padėti Institucija 
pagal Reglamento [.../EB] 10 straipsnį.

Or. de
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Pagrindimas

Taikant Komisijos siūlomą reguliavimo procedūra su tikrinimu grindžiamą gairių priėmimo 
kompetenciją būtų iš esmės ribojamos Europos Parlamento teisės, todėl ją reikia atmesti.

Pakeitimas 424
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9c straipsnis Išbraukta.
Radijo dažnių valdymo derinimo 

priemonės
Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime 
ir tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, Komisija gali priimti tinkamas 
įgyvendinimo priemones:
a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių 
naudojimo teises, nustatymą;
b) suderinti su šiomis teisėmis 
pateikiamas sąlygas ir tokiems 
perdavimams arba nuomai taikomas 
sąlygas, procedūras, ribas, apribojimus, 
panaikinimus ir pereinamojo laikotarpio 
taisykles,
c) suderinti specifines priemones, kad 
būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, 
kai perduodamos individualios teisės,
d) nustatyti išimtį iš paslaugų ir 
technologijų neutralumo principo, taip 
pat suderinti išimčių iš šių principų 
taikymo sritį ir pobūdį pagal 9 straipsnio 3 
ir 4 dalis, išskyrus išimtis, kuriomis 
siekiama užtikrinti kultūrinės ir kalbų 
įvairovės bei žiniasklaidos pliuralizmo 
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skatinimą.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl 
neišvengiamų skubos priežasčių Komisija 
gali taikyti 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą. Įgyvendinti šios dalies 
nuostatas Komisijai gali padėti Institucija 
pagal Reglamento [.../EB] 10 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nors dabartines koordinavimo sistemas galima tobulinti, nėra garantijos, kad Europoje kyla 
tokio masto ir pobūdžio derinimo ar koordinavimo problemų, kad būtų pateisinamas 
radikalus institucinės sandaros keitimas.

Pakeitimas 425
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies įvadinė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime ir 
tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, Komisija gali priimti tinkamas 
įgyvendinimo priemones:

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime ir 
tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, laikomasi 9d straipsnio ir 
Radijo spektro sprendimo nuostatų, 
Komisija gali priimti tinkamas 
įgyvendinimo priemones:

Or. en
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Pagrindimas

Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti palikta teisė valstybės narės lygmeniu 
nustatyti sąlygas, kuriomis radijo spektrą galima perduoti ar išnuomoti, nes būtent šios 
institucijos galiausiai atsakingos už veiksmingą spektro valdymą.

Pakeitimas 426
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies įvadinė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime ir 
tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, Komisija gali priimti tinkamas
įgyvendinimo priemones: 

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime, 
nedarydama poveikio 8a straipsnio 
nuostatų taikymui ir siekdama, kad būtų 
įgyvendinti šio straipsnio principai, 
Komisija gali imtis tinkamų techninių
įgyvendinimo priemonių: 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas teisinis suderinamumas su 8a straipsniu (nauju) ir paslaugų bei 
technologijų neutralumo apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 9 straipsnyje. Taip pat reikia 
užtikrinti teisinį suderinamumą su Radijo spektro sprendimu (676/2002/Komisija), ypač 
kalbant apie straipsnio, susijusio su techninėmis įgyvendinimo priemonėmis ir bendrojo 
intereso tikslais (naujas d punktas, atitinkantis Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį),
taikymo sritį.   Bet koks suderintas sprendimas dėl tolesnių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo išimčių yra esminis šios direktyvos elementas ir turėtų būti keičiamas 
teisės aktų leidybos būdu.
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Pakeitimas 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies įvadinė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime ir 
tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, Komisija gali priimti tinkamas
įgyvendinimo priemones: 

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime, 
nedarydama poveikio 8a straipsnio 
nuostatų taikymui ir siekdama, kad būtų 
įgyvendinti šio straipsnio principai, 
Komisija gali imtis tinkamų techninių
įgyvendinimo priemonių: 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas teisinis suderinamumas su 8a straipsniu (nauju) ir paslaugų bei 
technologijų neutralumo apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 9 straipsnyje. Taip pat reikia 
užtikrinti teisinį suderinamumą su Radijo spektro sprendimu (676/2002/Komisija), ypač 
kalbant apie straipsnio, susijusio su techninėmis įgyvendinimo priemonėmis ir bendrojo 
intereso tikslais (naujas d punktas, atitinkantis Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį), 
taikymo sritį.   Bet koks suderintas sprendimas dėl tolesnių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo išimčių yra esminis šios direktyvos elementas ir turėtų būti keičiamas 
teisės aktų leidybos būdu.

Pakeitimas 428
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies įvadinė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime ir 
tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, Komisija gali priimti tinkamas 

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime, 
nedarydama poveikio 8a straipsnio 
nuostatų taikymui ir siekdama, kad būtų 
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įgyvendinimo priemones: įgyvendinti šio straipsnio principai, 
Komisija gali priimti tinkamas technines 
įgyvendinimo priemones: 

Or. en

Pagrindimas

Radijo spektro sprendime Komisijai numatytas įgyvendinimo galias integruojant į Pagrindų 
direktyvą į ją reikia įtraukti išlygą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį. 
Kadangi valstybės narės yra kompetentingos kultūros ir žiniasklaidos politikos srityje, 
Komisija neturėtų nurodyti transliavimo dažnių juostų, kurių naudojimo teises galima 
perduoti ar nuomoti. Remiantis 9b straipsniu individualių teisių perdavimui ar nuomai 
taikomos nacionalinės procedūros ir Komisija neturėtų jų derinti.

Pakeitimas 429
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies įvadinė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime ir 
tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, Komisija gali priimti tinkamas
įgyvendinimo priemones: 

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime, 
nedarydama poveikio 8a straipsnio 
nuostatų taikymui ir siekdama, kad būtų 
įgyvendinti šio straipsnio principai, 
Komisija gali imtis tinkamų techninių
įgyvendinimo priemonių: 

Or. en

Pagrindimas

 Turėtų būti užtikrintas teisinis suderinamumas su 8a straipsniu (nauju) ir paslaugų bei 
technologijų neutralumo apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 9 straipsnyje. Taip pat reikia 
užtikrinti teisinį suderinamumą su Radijo spektro sprendimu (676/2002/EB), ypač kalbant 
apie straipsnio, susijusio su techninėmis įgyvendinimo priemonėmis ir bendrojo intereso 
tikslais, taikymo sritį.  Bet koks suderintas sprendimas dėl tolesnių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo išimčių yra esminis šios direktyvos elementas ir turėtų būti keičiamas 
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teisės aktų leidybos būdu.

Pakeitimas 430
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies įvadinė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime ir 
tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, Komisija gali priimti tinkamas 
įgyvendinimo priemones: 

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime, 
nedarydama poveikio 8a straipsnio 
nuostatų taikymui ir siekdama, kad būtų 
įgyvendinti šio straipsnio principai, 
Komisija gali priimti tinkamas technines 
įgyvendinimo priemones: 

Or. en

Pagrindimas

Radijo spektro sprendime Komisijai numatytas įgyvendinimo galias integruojant į Pagrindų 
direktyvą į ją reikia įtraukti išlygą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį. 
Kadangi valstybės narės yra kompetentingos kultūros ir žiniasklaidos politikos srityje, 
Komisija neturėtų nurodyti transliavimo dažnių juostų, kurių naudojimo teises galima 
perduoti ar nuomoti. Remiantis 9b straipsniu, individualių teisių perdavimui ar nuomai 
taikomos nacionalinės procedūros ir Komisija neturėtų jų derinti.

Pakeitimas 431
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) suderinti taisykles dėl radijo dažnių 
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prieinamumo ir veiksmingo naudojimo 
IIa priede nustatyta tvarka,

Or. en

Pagrindimas

Radijo spektro sprendime Komisijai numatytas įgyvendinimo galias integruojant į Pagrindų 
direktyvą į ją reikia įtraukti išlygą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį. 
Kadangi valstybės narės yra kompetentingos kultūros ir žiniasklaidos politikos srityje, 
Komisija neturėtų nurodyti transliavimo dažnių juostų, kurių naudojimo teises galima 
perduoti ar nuomoti. Remiantis 9b straipsniu, individualių teisių perdavimui ar nuomai 
taikomos nacionalinės procedūros ir Komisija neturėtų jų derinti.

Pakeitimas 432
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) suderinti taisykles dėl radijo dažnių 
prieinamumo ir veiksmingo naudojimo 
IIa priede nustatyta tvarka,

Or. en

Pagrindimas

Radijo spektro sprendime Komisijai numatytas įgyvendinimo galias integruojant į Pagrindų 
direktyvą į ją reikia įtraukti išlygą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį. 
Kadangi valstybės narės yra kompetentingos kultūros ir žiniasklaidos politikos srityje, 
Komisija neturėtų nurodyti transliavimo dažnių juostų, kurių naudojimo teises galima 
perduoti ar nuomoti. Remiantis 9b straipsniu, individualių teisių perdavimui ar nuomai 
taikomos nacionalinės procedūros ir Komisija neturėtų jų derinti.
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Pakeitimas 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) suderinti taisykles dėl radijo dažnių 
prieinamumo ir veiksmingo naudojimo 
remiantis 9 straipsniu,

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas teisinis suderinamumas su 8a straipsniu (nauju) ir paslaugų bei 
technologijų neutralumo apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 9 straipsnyje. Taip pat reikia 
užtikrinti teisinį suderinamumą su Radijo spektro sprendimu (676/2002/Komisija), ypač 
kalbant apie straipsnio, susijusio su techninėmis įgyvendinimo priemonėmis ir bendrojo 
intereso tikslais (naujas d punktas, atitinkantis Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį), 
taikymo sritį.   Bet koks suderintas sprendimas dėl tolesnių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo išimčių yra esminis šios direktyvos elementas ir turėtų būti keičiamas 
teisės aktų leidybos būdu.

Pakeitimas 434
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) suderinti taisykles dėl radijo dažnių 
prieinamumo ir veiksmingo naudojimo 
remiantis 9 straipsniu,

Or. en
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Pagrindimas

 Turėtų būti užtikrintas teisinis suderinamumas su 8a straipsniu (nauju) ir paslaugų bei 
technologijų neutralumo apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 9 straipsnyje. Taip pat reikia 
užtikrinti teisinį suderinamumą su Radijo spektro sprendimu (676/2002/EB), ypač kalbant 
apie straipsnio, susijusio su techninėmis įgyvendinimo priemonėmis ir bendrojo intereso 
tikslais, taikymo sritį.  Bet koks suderintas sprendimas dėl tolesnių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo išimčių yra esminis šios direktyvos elementas ir turėtų būti keičiamas 
teisės aktų leidybos būdu.

Pakeitimas 435
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) suderinti taisykles dėl radijo dažnių 
prieinamumo ir veiksmingo naudojimo 
remiantis 9 straipsniu,

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas teisinis suderinamumas su 8a straipsniu (nauju) ir paslaugų bei 
technologijų neutralumo apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 9 straipsnyje. Taip pat reikia 
užtikrinti teisinį suderinamumą su Radijo spektro sprendimu (676/2002/Komisija), ypač
kalbant apie straipsnio, susijusio su techninėmis įgyvendinimo priemonėmis ir bendrojo 
intereso tikslais (naujas d punktas, atitinkantis Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį), 
taikymo sritį.   Bet koks suderintas sprendimas dėl tolesnių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo išimčių yra esminis šios direktyvos elementas ir turėtų būti keičiamas 
teisės aktų leidybos būdu.
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Pakeitimas 436
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) užtikrinti, kad informacija apie radijo 
dažnių paskirstymą, prieinamumą ir 
naudojimą IIa priede nurodyta tvarka 
būtų suderinta ir teikiama laiku,

Or. en

Pagrindimas

Radijo spektro sprendime Komisijai numatytas įgyvendinimo galias integruojant į Pagrindų 
direktyvą į ją reikia įtraukti išlygą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį. 
Kadangi valstybės narės yra kompetentingos kultūros ir žiniasklaidos politikos srityje, 
Komisija neturėtų nurodyti transliavimo dažnių juostų, kurių naudojimo teises galima 
perduoti ar nuomoti. Remiantis 9b straipsniu, individualių teisių perdavimui ar nuomai 
taikomos nacionalinės procedūros ir Komisija neturėtų jų derinti.

Pakeitimas 437
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) užtikrinti, kad informacija apie radijo 
dažnių paskirstymą, prieinamumą ir 
naudojimą IIa priede nurodyta tvarka 
būtų suderinta ir teikiama laiku,

Or. en
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Pagrindimas

Radijo spektro sprendime Komisijai numatytas įgyvendinimo galias integruojant į Pagrindų 
direktyvą į ją reikia įtraukti išlygą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį. 
Kadangi valstybės narės yra kompetentingos kultūros ir žiniasklaidos politikos srityje, 
Komisija neturėtų nurodyti transliavimo dažnių juostų, kurių naudojimo teises galima 
perduoti ar nuomoti. Remiantis 9b straipsniu, individualių teisių perdavimui ar nuomai 
taikomos nacionalinės procedūros ir Komisija neturėtų jų derinti.

Pakeitimas 438
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) užtikrinti, kad informacija apie radijo 
dažnių paskirstymą, prieinamumą ir 
naudojimą būtų suderinta ir teikiama 
laiku,

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas teisinis suderinamumas su 8a straipsniu (nauju) ir paslaugų bei 
technologijų neutralumo apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 9 straipsnyje. Taip pat reikia 
užtikrinti teisinį suderinamumą su Radijo spektro sprendimu (676/2002/Komisija), ypač 
kalbant apie straipsnio, susijusio su techninėmis įgyvendinimo priemonėmis ir bendrojo 
intereso tikslais (naujas d punktas, atitinkantis Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį), 
taikymo sritį.   Bet koks suderintas sprendimas dėl tolesnių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo išimčių yra esminis šios direktyvos elementas ir turėtų būti keičiamas 
teisės aktų leidybos būdu.
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Pakeitimas 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) užtikrinti, kad informacija apie radijo 
dažnių paskirstymą, prieinamumą ir 
naudojimą būtų suderinta ir teikiama 
laiku,

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas teisinis suderinamumas su 8a straipsniu (nauju) ir paslaugų bei 
technologijų neutralumo apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 9 straipsnyje. Taip pat reikia 
užtikrinti teisinį suderinamumą su Radijo spektro sprendimu (676/2002/Komisija), ypač 
kalbant apie straipsnio, susijusio su techninėmis įgyvendinimo priemonėmis ir bendrojo 
intereso tikslais (naujas d punktas, atitinkantis Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį), 
taikymo sritį.   Bet koks suderintas sprendimas dėl tolesnių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo išimčių yra esminis šios direktyvos elementas ir turėtų būti keičiamas 
teisės aktų leidybos būdu.

Pakeitimas 440
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) užtikrinti, kad informacija apie radijo 
dažnių paskirstymą, prieinamumą ir 
naudojimą būtų suderinta ir teikiama 
laiku,
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Or. en

Pagrindimas

 Turėtų būti užtikrintas teisinis suderinamumas su 8a straipsniu (nauju) ir paslaugų bei 
technologijų neutralumo apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 9 straipsnyje. Taip pat reikia 
užtikrinti teisinį suderinamumą su Radijo spektro sprendimu (676/2002/EB), ypač kalbant 
apie straipsnio, susijusio su techninėmis įgyvendinimo priemonėmis ir bendrojo intereso 
tikslais, taikymo sritį.  Bet koks suderintas sprendimas dėl tolesnių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo išimčių yra esminis šios direktyvos elementas ir turėtų būti keičiamas 
teisės aktų leidybos būdu.

Pakeitimas 441
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, nustatymą,

a) nustatyti juostas, kuriose įmonės gali 
tiesiogiai perduoti arba išnuomoti dažnių 
naudojimo teises, išskyrus radijo dažnius, 
kuriuos valstybės narės planuoja naudoti 
transliavimo paslaugoms,

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas teisinis suderinamumas su 8a straipsniu (nauju) ir paslaugų bei 
technologijų neutralumo apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 9 straipsnyje. Taip pat reikia 
užtikrinti teisinį suderinamumą su Radijo spektro sprendimu (676/2002/Komisija), ypač 
kalbant apie straipsnio, susijusio su techninėmis įgyvendinimo priemonėmis ir bendrojo 
intereso tikslais (naujas d punktas, atitinkantis Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį), 
taikymo sritį.   Bet koks suderintas sprendimas dėl tolesnių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo išimčių yra esminis šios direktyvos elementas ir turėtų būti keičiamas 
teisės aktų leidybos būdu.
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Pakeitimas 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, nustatymą,

a) nustatyti juostas, kuriose įmonės gali 
tiesiogiai perduoti arba išnuomoti dažnių 
naudojimo teises, išskyrus dažnius, 
kuriuos valstybės narės planuoja naudoti 
transliavimo paslaugoms,

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, kurias siūloma priimti komitologijos tvarka, yra daug platesnės negu vien 
„neesminiai direktyvos elementai“. Vis dėlto daug derinimo gali būti atlikta ir jau yra 
sėkmingai atlikta remiantis dabartiniu Radijo spektro sprendimu (676/2002/EB).  Todėl šio 
straipsnio b ir c punktus reikėtų išbraukti. Kaip nurodyta 23 konstatuojamojoje dalyje, 
valstybės narės yra kompetentingos apibrėžti žiniasklaidos politiką.

Pakeitimas 443
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, nustatymą,

a) nustatyti juostas, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, išskyrus radijo dažnius, kuriuos 
valstybės narės paskirstė ar planuoja 
naudoti transliavimo paslaugoms,

Or. en
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Pagrindimas

Radijo spektro sprendime Komisijai numatytas įgyvendinimo galias integruojant į Pagrindų 
direktyvą į ją reikia įtraukti išlygą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį. 
Kadangi valstybės narės yra kompetentingos kultūros ir žiniasklaidos politikos srityje, 
Komisija neturėtų nurodyti transliavimo dažnių juostų, kurių naudojimo teises galima 
perduoti ar nuomoti. Remiantis 9b straipsniu, individualių teisių perdavimui ar nuomai 
taikomos nacionalinės procedūros ir Komisija neturėtų jų derinti.

Pakeitimas 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, nustatymą,

a) nustatyti juostas, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, išskyrus dažnius, kuriuos valstybės 
narės skyrė radijo ir televizijos 
paslaugoms,

Or. es

Pagrindimas

b ir c punktai išbraukti motyvuojant tuo, kad šio perdavimo sąlygos, procedūros ir 
laikotarpiai turi būti nustatyti remiantis subsidiarumo principu.

Siekiant užtikrinti suderinamumą su 9 straipsnio pakeitime taikoma koncepcija, už 
technologijų ir paslaugų neutralumo principų įgyvendinimą, kai tik įmanoma, turėtų būti 
atsakingos valstybės narės – šį įgyvendinimą jos turėtų užtikrinti nacionaliniu lygmeniu 
koordinuotai valdydamos spektrą. Derinimo lygmeniu nustatytos ir dažnių juostos, kurioms 
būtinai turi būti taikomi ES neutralumo principai.
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Pakeitimas 445
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, nustatymą,

a) nustatyti juostas, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, išskyrus radijo dažnius, kuriuos 
valstybės narės paskirstė ar planuoja 
naudoti transliavimo paslaugoms,

Or. en

Pagrindimas

Radijo spektro sprendime Komisijai numatytas įgyvendinimo galias integruojant į Pagrindų 
direktyvą į ją reikia įtraukti išlygą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį. 
Kadangi valstybės narės yra kompetentingos kultūros ir žiniasklaidos politikos srityje, 
Komisija neturėtų nurodyti transliavimo dažnių juostų, kurių naudojimo teises galima 
perduoti ar nuomoti. Remiantis 9b straipsniu, individualių teisių perdavimui ar nuomai 
taikomos nacionalinės procedūros ir Komisija neturėtų jų derinti.

Pakeitimas 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, nustatymą,

a) nustatyti juostas, kuriose įmonės gali 
tiesiogiai perduoti arba išnuomoti dažnių 
naudojimo teises, išskyrus radijo dažnius, 
kuriuos valstybės narės planuoja naudoti 
transliavimo paslaugoms,
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas teisinis suderinamumas su 8a straipsniu (nauju) ir paslaugų bei 
technologijų neutralumo apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 9 straipsnyje. Taip pat reikia 
užtikrinti teisinį suderinamumą su Radijo spektro sprendimu (676/2002/Komisija), ypač 
kalbant apie straipsnio, susijusio su techninėmis įgyvendinimo priemonėmis ir bendrojo 
intereso tikslais (naujas d punktas, atitinkantis Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį), 
taikymo sritį.   Bet koks suderintas sprendimas dėl tolesnių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo išimčių yra esminis šios direktyvos elementas ir turėtų būti keičiamas 
teisės aktų leidybos būdu.

Pakeitimas 447
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, nustatymą,

a) nustatyti juostas, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, išskyrus dažnius, kuriuos valstybės 
narės planuoja naudoti transliavimo 
paslaugoms,

Or. en

Pagrindimas

 Turėtų būti užtikrintas teisinis suderinamumas su 8a straipsniu (nauju) ir paslaugų bei 
technologijų neutralumo apibrėžtimi, pateikta šios direktyvos 9 straipsnyje. Taip pat reikia 
užtikrinti teisinį suderinamumą su Radijo spektro sprendimu (676/2002/EB), ypač kalbant 
apie straipsnio, susijusio su techninėmis įgyvendinimo priemonėmis ir bendrojo intereso 
tikslais, taikymo sritį.  Bet koks suderintas sprendimas dėl tolesnių paslaugų ir technologijų 
neutralumo principo išimčių yra esminis šios direktyvos elementas ir turėtų būti keičiamas 
teisės aktų leidybos būdu.
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Pakeitimas 448
<Members>Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges</Members>

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, nustatymą,

a) nustatyti juostas, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, išskyrus radijo transliavimo 
dažnius,

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės liktų kompetentingos apibrėžti su pradinių licencijų, skirtų 
perduodamiems ar nuomojamiems dažniams, išdavimu susijusias konkrečias teises ir 
pareigas. Tai leis atsižvelgti į konkrečius įpareigojimus, pvz., aprėpties ar erdvės planavimo 
įpareigojimus. Neginčijama, kad reikia užtikrinti sąžiningą konkurenciją, bet tai priklauso 
nuo konkrečių nacionalinio lygmens priemonių, kuriomis reikia atsižvelgti į konkrečią padėtį 
įvairiose valstybėse narėse.

Pakeitimas 449
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) suderinti juostų, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises, nustatymą,

a) nustatyti juostas, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
teises,

Or. en
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Pagrindimas

Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti palikta teisė valstybės narės lygmeniu 
nustatyti sąlygas, kuriomis radijo spektrą galima perduoti ar išnuomoti, nes būtent šios 
institucijos galiausiai atsakingos už veiksmingą spektro valdymą.

Pakeitimas 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suderinti su šiomis teisėmis 
pateikiamas sąlygas ir tokiems 
perdavimams arba nuomai taikomas 
sąlygas, procedūras, ribas, apribojimus, 
panaikinimus ir pereinamojo laikotarpio 
taisykles,

b) nustatyti išimtį iš paslaugų ir 
technologijų neutralumo principo, taip 
pat suderinti išimčių iš šių principų 
taikymo sritį ir pobūdį pagal 9 straipsnio 3 
ir 4 dalis, išskyrus išimtis, kuriomis 
siekiama užtikrinti kultūrinės ir kalbų 
įvairovės bei žiniasklaidos pliuralizmo 
skatinimą, taip pat transliavimo 
paslaugas,

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, kurias siūloma priimti komitologijos tvarka, yra daug platesnės negu vien 
„neesminiai direktyvos elementai“. Vis dėlto daug derinimo gali būti atlikta ir jau yra 
sėkmingai atlikta remiantis dabartiniu Radijo spektro sprendimu (676/2002/EB).  Todėl šio 
straipsnio b ir c punktus reikėtų išbraukti. Kaip nurodyta 23 konstatuojamojoje dalyje, 
valstybės narės yra kompetentingos apibrėžti žiniasklaidos politiką.
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Pakeitimas 451
<Members>Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges</Members>

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suderinti su šiomis teisėmis 
pateikiamas sąlygas ir tokiems 
perdavimams arba nuomai taikomas 
sąlygas, procedūras, ribas, apribojimus, 
panaikinimus ir pereinamojo laikotarpio 
taisykles,

d) nustatyti išimtį iš paslaugų ir 
technologijų neutralumo principo, taip 
pat suderinti išimčių iš šių principų 
taikymo sritį ir pobūdį pagal 9 straipsnio 3 
ir 4 dalis, išskyrus išimtis, kuriomis 
siekiama užtikrinti kultūrinės ir kalbų 
įvairovės bei žiniasklaidos pliuralizmo 
skatinimą,

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės liktų kompetentingos apibrėžti su pradinių licencijų, skirtų 
perduodamiems ar nuomojamiems dažniams, išdavimu susijusias konkrečias teises ir 
pareigas. Tai leis atsižvelgti į konkrečius įpareigojimus, pvz., aprėpties ar erdvės planavimo 
įpareigojimus. Neginčijama, kad reikia užtikrinti sąžiningą konkurenciją, bet tai priklauso 
nuo konkrečių nacionalinio lygmens priemonių, kuriomis reikia atsižvelgti į konkrečią padėtį 
įvairiose valstybėse narėse.

Pakeitimas 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suderinti su šiomis teisėmis 
pateikiamas sąlygas ir tokiems 
perdavimams arba nuomai taikomas 

Išbraukta.
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sąlygas, procedūras, ribas, apribojimus, 
panaikinimus ir pereinamojo laikotarpio 
taisykles,

Or. es

Pagrindimas

b ir c punktai išbraukti motyvuojant tuo, kad šio perdavimo sąlygos, procedūros ir 
laikotarpiai turi būti nustatyti remiantis subsidiarumo principu.

Siekiant užtikrinti suderinamumą su 9 straipsnio pakeitime taikoma koncepcija, už 
technologijų ir paslaugų neutralumo principų įgyvendinimą, kai tik įmanoma, turėtų būti 
atsakingos valstybės narės – šį įgyvendinimą jos turėtų užtikrinti nacionaliniu lygmeniu 
koordinuotai valdydamos spektrą. Derinimo lygmeniu nustatytos ir dažnių juostos, kurioms 
būtinai turi būti taikomi ES neutralumo principai.

Pakeitimas 453
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suderinti su šiomis teisėmis 
pateikiamas sąlygas ir tokiems 
perdavimams arba nuomai taikomas 
sąlygas, procedūras, ribas, apribojimus, 
panaikinimus ir pereinamojo laikotarpio 
taisykles,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti palikta teisė valstybės narės lygmeniu 
nustatyti sąlygas, kuriomis radijo spektrą galima perduoti ar išnuomoti, nes būtent šios 
institucijos galiausiai atsakingos už veiksmingą spektro valdymą.
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Pakeitimas 454
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suderinti su šiomis teisėmis pateikiamas 
sąlygas ir tokiems perdavimams arba 
nuomai taikomas sąlygas, procedūras, 
ribas, apribojimus, panaikinimus ir 
pereinamojo laikotarpio taisykles,

b) suderinti su šiomis teisėmis pateikiamas 
sąlygas,

Or. en

Pagrindimas

Radijo spektro sprendime Komisijai numatytas įgyvendinimo galias integruojant į Pagrindų 
direktyvą į ją reikia įtraukti išlygą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį. 
Kadangi valstybės narės yra kompetentingos kultūros ir žiniasklaidos politikos srityje, 
Komisija neturėtų nurodyti transliavimo dažnių juostų, kurių naudojimo teises galima 
perduoti ar nuomoti. Remiantis 9b straipsniu, individualių teisių perdavimui ar nuomai 
taikomos nacionalinės procedūros ir Komisija neturėtų jų derinti.

Pakeitimas 455
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suderinti su šiomis teisėmis pateikiamas 
sąlygas ir tokiems perdavimams arba 
nuomai taikomas sąlygas, procedūras, 
ribas, apribojimus, panaikinimus ir 
pereinamojo laikotarpio taisykles,

b) suderinti su šiomis teisėmis pateikiamas 
sąlygas,
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Or. en

Pagrindimas

Radijo spektro sprendime Komisijai numatytas įgyvendinimo galias integruojant į Pagrindų 
direktyvą į ją reikia įtraukti išlygą, atitinkančią Radijo spektro sprendimo 1 straipsnio 4 dalį. 
Kadangi valstybės narės yra kompetentingos kultūros ir žiniasklaidos politikos srityje, 
Komisija neturėtų nurodyti transliavimo dažnių juostų, kurių naudojimo teises galima 
perduoti ar nuomoti. Remiantis 9b straipsniu, individualių teisių perdavimui ar nuomai 
taikomos nacionalinės procedūros ir Komisija neturėtų jų derinti.

Pakeitimas 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) suderinti specifines priemones, kad 
būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, 
kai perduodamos individualios teisės,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, kurias siūloma priimti komitologijos tvarka, yra daug platesnės negu vien 
„neesminiai direktyvos elementai“. Vis dėlto daug derinimo gali būti atlikta ir jau yra 
sėkmingai atlikta remiantis dabartiniu Radijo spektro sprendimu (676/2002/EB).  Todėl šio 
straipsnio b ir c punktus reikėtų išbraukti. Kaip nurodyta 23 konstatuojamojoje dalyje, 
valstybės narės yra kompetentingos apibrėžti žiniasklaidos politiką.
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Pakeitimas 457
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) suderinti specifines priemones, kad 
būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, 
kai perduodamos individualios teisės,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti palikta teisė valstybės narės lygmeniu 
nustatyti sąlygas, kuriomis radijo spektrą galima perduoti ar išnuomoti, nes būtent šios 
institucijos galiausiai atsakingos už veiksmingą spektro valdymą.

Pakeitimas 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) suderinti specifines priemones, kad 
būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, 
kai perduodamos individualios teisės,

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

b ir c punktai išbraukti motyvuojant tuo, kad šio perdavimo sąlygos, procedūros ir 
laikotarpiai turi būti nustatyti remiantis subsidiarumo principu.
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Siekiant užtikrinti suderinamumą su 9 straipsnio pakeitime taikoma koncepcija, už 
technologijų ir paslaugų neutralumo principų įgyvendinimą, kai tik įmanoma, turėtų būti 
atsakingos valstybės narės – šį įgyvendinimą jos turėtų užtikrinti nacionaliniu lygmeniu 
koordinuotai valdydamos spektrą. Derinimo lygmeniu nustatytos ir dažnių juostos, kurioms 
būtinai turi būti taikomi ES neutralumo principai.

Pakeitimas 459
<Members>Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges</Members>

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) suderinti specifines priemones, kad 
būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, 
kai perduodamos individualios teisės,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės liktų kompetentingos apibrėžti su pradinių licencijų, skirtų 
perduodamiems ar nuomojamiems dažniams, išdavimu susijusias konkrečias teises ir 
pareigas. Tai leis atsižvelgti į konkrečius įpareigojimus, pvz., aprėpties ar erdvės planavimo 
įpareigojimus. Neginčijama, kad reikia užtikrinti sąžiningą konkurenciją, bet tai priklauso 
nuo konkrečių nacionalinio lygmens priemonių, kuriomis reikia atsižvelgti į konkrečią padėtį 
įvairiose valstybėse narėse.
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