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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam 
paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti 
Bendrijoje
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0762),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0452/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimu Nr. 676/2002/EB 
dėl radijo spektro politikos teisinio 
reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje 
(toliau – Sprendimas dėl radijo spektro) 
Komisijai leidžiama priimti technines 
įgyvendinimo priemones, kad būtų 
užtikrintos suderintos radijo spektro 
juostos prieinamumo ir efektyvaus 
naudojimo sąlygos.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į Sprendimą 676/2002/EB dėl radijo spektro išbraukta, nes, jei ši nuoroda būtų 
taikoma, Europos Parlamentas neturėtų jokios galimybės taikyti veiksmingą tikrinimą, kai 
būtų daromi tolesni šios direktyvos pakeitimai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Komisijos paprašyta Europos pašto ir 
telekomunikacijų administracijų
konferencija (toliau – CEPT) parengė 
technines ataskaitas, kuriose įrodyta, kad 
UMTS ir GSM gali kartu funkcionuoti 900 
MHz juostoje, įskaitant vadinamąją 
išplitimo juostą (880–890 MHz ir 925–
935 MHz). Todėl 880–915 MHz ir 925–
960 MHz juostos turėtų būti atvertos 
UMTS, su GSM galinčiai funkcionuoti 
sistemai, taip pat kitoms sistemoms, kai tik 
gali būti įrodyta, kad jos gali funkcionuoti 
kartu su GSM, pagal Sprendime dėl radijo 
spektro nustatytą suderintų radijo spektro 
juostos prieinamumo ir efektyvaus 
naudojimo sąlygų priėmimo procedūrą.

(8) Komisijos paprašyta Europos pašto ir 
telekomunikacijų administracijų 
konferencija (toliau – CEPT) parengė 
technines ataskaitas, kuriose įrodyta, kad 
UMTS ir GSM gali kartu funkcionuoti 900 
MHz juostoje, įskaitant vadinamąją 
išplitimo juostą (880–890 MHz ir 925–
935 MHz). Todėl 880–915 MHz ir 925–
960 MHz juostos turėtų būti atvertos 
UMTS, su GSM galinčiai funkcionuoti 
sistemai.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į Sprendimą dėl radijo spektro išbraukta atsižvelgiant į ankstesnį pakeitimą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Reikėtų lanksčiau valdyti spektrą ir 
išplėsti prieigą prie spektro siekiant 
prisidėti prie elektroninių komunikacijų 
vidaus rinkos tikslų. Taigi 900 MHz  
juosta turėtų būti atvira kitoms sistemoms 
siekiant teikti kitas paneuropines 
paslaugas, jei tik įrodoma, kad minėtosios 
sistemos gali  funkcionuoti kartu su GSM. 

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas atverti 900 MHz juostą kitoms technologijoms ir paslaugoms, derančioms su 
dabartiniais šios juostos naudotojais, padės užtikrinti veiksmingesnį ir lankstesnį šių dažnių 
naudojimą ir gyventojams bus užtikrinama daugiau ir geresnių ryšių paslaugų.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Spektro paskyrimas konkrečioms 
technologijoms ar paslaugoms yra 
technologijos ir paslaugų neutralumo 
principo išimtis ir sumažina teikiamos 
paslaugos ar naudojamos technologijos 
pasirinkimo laisvę; bet kuris pasiūlymas 
suderinti 900MHz radijo spektro juostos 
paskyrimą kitoms nei GSM ir UMTS 
antžeminėms sistemoms turėtų būti 
skaidrus ir jam turėtų būti taikoma 
Europos Parlamento kontrolė.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal elektroninių ryšių teisinio reguliavimo pagrindus nustatyti technologijos ir paslaugų 
neutralumo principai. Nukrypimai nuo šių principų, pvz., suderintas tam tikrų juostų 
naudojimas konkrečioms paslaugoms arba technologijoms, turi būti visiškai skaidrus ir jiems 
turi būti taikoma Parlamento kontrolė.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti tvirtinamos 
vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. 
Tarybos sprendimu 1999/468/EB, 
nustatančiu Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad priimant derinimo priemones, pagal kurias leidžiama naudoti 900 MHz juostą 
naujoms paslaugoms ar technologijoms, būtų taikoma komitologijos procedūra pagal 
Sprendimą 1999/468/EB.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9d) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su suderintu juostų 
naudojimu kitoms antžeminėms 
sistemoms. Kadangi tos priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos papildyti šią 
direktyvą įtraukiant į ją naujas neesmines 
nuostatas, jos turi būti priimamos taikant 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
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numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Komitologijos procedūra, naudojama priimant sprendimus dėl suderinto naudojimo, turėtų 
būti reguliavimo procedūra su tikrinimu, nes šios  priemonės yra bendro pobūdžio, pagal 
kurias ši direktyva papildoma naujomis nuostatomis, o minėtoji procedūra yra vienintelė, 
pagal kurią garantuojama veiksmingos Parlamento kontrolės taikymas Komisijos 
sprendimams, kuriuos priimdama Komisija visiškai vadovaujasi savo nuožiūra.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 87/372/EEB
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi pagal Sprendimą 
676/2002/EB priimtų techninių 
įgyvendinimo sąlygų, valstybės narės 
suteikia 880–915 MHz ir 925–960 MHz 
radijo spektro juostas GSM sistemoms ir 
UMTS sistemoms, taip pat kitoms šioje 
dažnių juostoje su GSM sistemomis 
galinčioms funkcionuoti antžeminėms 
elektroninių ryšių paslaugų teikimo 
sistemoms.

1. Valstybės narės suteikia 880–915 MHz 
ir 925–960 MHz radijo spektro juostas 
GSM sistemoms ir UMTS sistemoms.

Or. en

Pagrindimas

Atskirta konkretus šios direktyvos tikslas (leisti UMTS technologijai naudoti 900 MHZ juostą) 
ir, 1a dalyje, papildomas tikslas padaryti šią teisinę priemonę pakankamai lanksčia, kad 
ateityje minėtoji juosta galėtų būti suteikiama naujiems naudotojams.  
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 87/372/EEB
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės taip pat gali suteikti 
880–915 MHz ir 925–960 MHz radijo 
spektro juostas kitoms su GSM sistemomis 
galinčioms funkcionuoti antžeminėms 
elektroninių ryšių paslaugų teikimo 
sistemoms.

Or. en

Pagrindimas

Atskirta konkretus šios direktyvos tikslas (leisti UMTS technologijai naudoti 900 MHZ juostą) 
ir, 1a dalyje, papildomas tikslas padaryti šią teisinę priemonę pakankamai lanksčia, kad 
ateityje minėtoji juosta galėtų būti suteikiama naujiems naudotojams.  

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 87/372/EEB
1 straipsnio 1b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisija, siekdama suderinti juostų, 
nurodytų 1 dalyje, paskyrimą kitoms 
antžeminėms sistemoms, suteikia 
įgaliojimus CEPT, nustatydama užduotis, 
kurias konferencija turi atlikti, ir šių 
užduočių atlikimo tvarkaraštį. Komisija 
laikosi 3a straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tvarkos.
Atsižvelgdama į užduotis, atliktas pagal 1 
pastraipą, Komisija gali priimti 
suderinimo įgyvendinimo priemones, 
laikydamasi 3a straipsnio 3 dalyje 
nurodytos tvarkos.
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Or. en

Pagrindimas

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro  sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 87/372/EEB
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Įrašomas šis straipsnis:
3a straipsnis

Komiteto procedūra
1. Komisijai talkina Direktyvos 
676/2002/EEB 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas Radijo spektro komitetas.
2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 
7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto 
sprendimo 8 straipsnio nuostatas.
3. Darant nuorodą į šią dalį, taikomos 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1-
4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 
straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Įrašyta nuorodą į komitologijos sprendimo straipsnius, susijusius su patariamąja procedūra 
ir reguliavimo procedūra su tikrinimu. Siekiant supaprastinti šių procedūrų taikymą, 
nesiūloma įsteigti naujo komiteto, o siūloma šias užduotis paskirti komitetui, įsteigtam pagal 
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Sprendimą dėl radijo spektro.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Veiksmingai Europos Sąjungos radijo spektro politikai užtikrinti reikia, kad valstybės narės 
imtųsi lankstaus valdymo ir koordinavimo priemonių, taip pat kad Bendrijos lygmeniu būtų 
suderinami dažniai dėl pagrįstų plataus masto ekonomikos ir priemonių bei paslaugų 
suderinamumo priežasčių. Tik įvykdžius šias sąlygas iš šios paprastos visuomeninės 
priemonės bus galima gauti didžiausią socialinę ir ekonominę naudą, susijusią su mažesnėmis 
operatorių kainomis ir didesnėmis elektroninio ryšio paslaugų tiekėjų verslo galimybėmis,
gausesnėmis ir geresnėmis ryšio paslaugomis vartotojams ir geresniu visuomeninių paslaugų 
tiekimu piliečiams.

Todėl šio pasiūlymo tikslas – gauti daugiau naudos iš 900 MHz dažnio juostos, siekiant 
sudaryti galimybes ją naudoti ne tik GSM judriojo ryšio technologijoms, bet ir UMTS 
technologijoms, teikiančioms pažangesnes paslaugas. Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT) atlikti techniniai tyrimai patvirtino, kad abiejų tipų 
technologijos gali veikti minėto dažnio juostoje be jokių trukdžių.

Taip pat judriojo ryšio paslaugų tiekėjai sutartinai tvirtina ir reiškia būtinybę leisti vėl naudoti 
šią dažnio juostą, kadangi taip bus galima sumažinti UMTS infrastruktūros plėtros kainas ir 
pasiūlyti klientams pažangesnes paslaugas už prieinamesnę kainą. Todėl kai kurios šalys 
narės jau nusprendė leisti naudoti šios dažnio juostos technologijas ir laukia Bendrijos 
sprendimo, kad galėtų galutinai teisiškai pagrįsti savo sprendimą.

Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, pranešėjai belieka patvirtinti, be abejo, atlikus viešą 
apklausą, kad daliniai teisės akto pakeitimai, sudarantys galimybes vėl naudoti šią priemonę 
siekiant teikti piliečiams įvairiapusiškesnes ir kokybiškesnes judriojo ryšio paslaugas už 
mažesnę kainą, buvo naudingi.

Pranešėja džiaugiasi, kad Europos Parlamentui atmetus pradinį Komisijos pasiūlymą 
panaikinti šią direktyvą bei pakeisti jos turinį dėl 900 MHz dažnio juostos naudojimo pagal 
Komisijos sprendimą, remiantis komitologijos procedūra, Komisija pakeitė pradinę savo 
nuomonę ir dabar siūlo teisinę procedūrą. Taip atstatoma institucinė pusiausvyra išvengiant 
teisės aktų leidėjo sprendimo pakeitimo be jo pritarimo.

Be to, Komisijos pasiūlyme numatytas direktyvos pakeitimas, kuriuo siekiama ateityje 
vystantis technologijoms leisti vėl naudoti 900 MHz dažnio juostą. Šiai lankstumo sąlygai 
pritariama, tačiau to negalima pasakyti apie Komisijos pasiūlytą reguliavimo procedūrą, pagal 
kurią atsisakoma veiksmingos parlamentinės kontrolės. Atsižvelgdama į tai, kad pirmasis 
pakeitimas dėl dažnio juostos naudojimo priimamas taikant teisines priemones, pranešėja 
nesupranta, kodėl sprendimo dėl tolimesnio naudojimo atveju atsisakoma parlamentinės 
kontrolės.

Siekiant užtikrinti teisinės priemonės lankstumą prisitaikant prie naujos technologinės 
pažangos, nepaisant reikalaujamos parlamentinės kontrolės, pranešėja siūlo kompromisą –
reguliavimo procedūrą su tikrinimu priimant sprendimus dėl šios dažnio juostos naudojimo iš 
naujo. Ši nauja procedūra, kuri užtikrina didesnes parlamentinės kontrolės galimybes, 
grindžiama siūlomomis pataisomis ir su ja supažindinama rezoliucinėje dalyje.
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Apibendrinant galima teigti, jog siekiant padidinti judriojo ryšio sektoriaus konkurencingumą 
ir taip užtikrinti įvairiapusiškesnių ir kokybiškesnių paslaugų teikimą piliečiams, pritariama 
leidimui lanksčiai naudoti šią dažnio juostą, bet kartu, siekiant užtikrinti aiškumą ir nepažeisti 
institucinės pusiausvyros, pabrėžiama būtinybė užtikrinti galimų būsimų sprendimų dėl 
papildomo šios juostos naudojimo parlamentinę kontrolę.
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