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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Europos Komisija pasiūlyme dėl sprendimo pateikė pirmą Europos masto radijo dažnių 
politikos programą, pagal kurią strategiškai planuojamas ir derinamas radijo spektro 
naudojimas ES (toliau – radijo spektro politikos programa, RSPP).

2. Plėtoti radijo spektrą, reikalingą  belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui – tai pagrindinis 
uždavinys siekiant skaitmeninėje darbotvarkėje nurodyto tikslo, kad iki 2020 m. visiems 
Europos Sąjungos piliečiams būtų užtikrintas bent 30 Mb/s spartos plačiajuostis ryšys.

3. Radijo spektras yra viešoji gėrybė ir labai nedidelis išteklius. Jis būtinas norint atlikti 
įvairias visuomenines, kultūrines, socialines ir ekonomines užduotis. 2009 m. persvarsčius 
telekomunikacijų politiką, Komisija buvo įpareigota vienodai ir tinkamai atsižvelgti į 
šiuos spektro valdymo aspektus. Taigi RSPP pagrindą sudaro teisės aktų dėl 
telekomunikacijų nuostatos. Dėl to reikia užtikrinti, kad RSPP būtų įgyvendinama be 
jokių išlygų laikantis šių teisės aktų ir nebūtų pažeisti jose nustatyti principai.

4. Visų pirma turi būti užtikrinta, kad

a) pagal RSPP būtų paliekama pakankamai skaitmeninio antžeminio radijo ir mišriosios 
televizijos vystymo galimybių. Laisvai priimamų programų naudojant DVB-T ir 
DVB-T2 standartus paplitimas Europoje tapo neatsiejamu žiniasklaidos pliuralizmo 
ramsčiu. Be to, antžeminio transliavimo sistema yra vienintelė niekam nepriklausanti 
radijo signalų perdavimo sistema, kuria vienodai ir lygiomis teisėmis gali naudotis visi 
naudotojai. Reikia užtikrinti, kad atitinkamose radijo spektro juostuose galėtų drauge 
netrukdomai veikti mobilusis ir plačiajuostis ryšys, visų pirma ten, kur pagal 
skirtingus standartus veikiantys imtuvai erdvėje gali būti arti vienas kito. Kartais 
antžeminis radijas yra vienintelis ekonomiškai prasmingas nešiojamojo, mobilaus ir 
dėl to perspektyvaus skaitmeninio radijo ir skaitmeninės televizijos transliavimo 
būdas.

b) turimas radijo spektras būtų naudojamas veiksmingai. Dėl to reikia reguliariai vertinti, 
kaip naudojamas radijo spektras. Pagal teisės aktus dėl telekomunikacijų ši užduotis 
tenka valstybėms narėms. Prireikus galima koordinuoti Europos lygmeniu.

c) būtų kiek galima išvengta trikdžių ir trukdžių naujai paskirstant radijo spektrą. 

d) būtų taikomos investicijų į anksčiau naudotas radijo spektro sritis (pvz., DVB-T) ar 
investicijų, kurių reikia naujai paskirsčius radijo spektrą (pvz., radijo reportažų 
perdavimo srityje), kompensavimo priemonės.

5. Radijo spektras padeda patenkinti įvairiausius valstybių narių viešuosius interesus. Vis 
dėlto yra daugybė nacionalinių ir regioninių ypatumų, į kuriuos reikia atsižvelgti. 
Abejojama, ar ES gali taip pat gerai ir veiksmingai atsižvelgti į šiuos interesus, kaip jos 
valstybės narės. Dėl to (ir atsižvelgiant į Pagrindų direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą kompetencijos priskyrimą) atmetamas Europos lygmens radijo spektro 
planavimas ir valdymas. Taip pat itin skeptiškai vertinama nuostata suteikti Komisijai 
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atskirus įgaliojimus vykstant tarptautinėms deryboms. Palankiai vertinamas ES 
koordinuojamasis, papildomas ir ES valstybių narių remiamasis vaidmuo.

6. Taip pat reikėtų vengti skubotų sprendimų dėl radijo spektro dažnių skyrimo ir, taikant 
tinkamas priemones, turėtų būti užtikrinama, kad naujai paskirsčius radijo spektrą bus 
taikomi moksliškai pagrįsti signalų perdavimo standartai, pagal kuriuos būtų 
užtikrinama kuo didesnė paslaugos kokybė ir kuo mažesnės perdavimo išlaidos. 
Pavyzdžiui, jau dabar įrodyta, kad LTE standartas nėra veiksmingesnis už DVB-T2 
standartą.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva) 8a straipsnio 3 dalyje numatyta, 
kad Komisija gali teikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl 
teisės aktų, kuriais nustatomos daugiametės 
radijo spektro politikos programos, kuriose 
nustatomos naudojimosi radijo spektru 
strateginio planavimo ir derinimo pagal 
direktyvas, taikomas elektroninių ryšių 
tinklams ir paslaugoms, politikos kryptys ir 
tikslai.  Šios politikos kryptys ir tikslai 
turėtų būti susiję su radijo spektro, kurio 
reikia vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
prieinamumu ir efektyviu naudojimu. Šiuo 
sprendimu nepažeidžiami kiti galiojantys 
ES teisės aktai, visų pirma Direktyva 
1999/5/EB bei direktyvos 2002/20/EB ir 
2002/21/EB, taip pat Sprendimas 
Nr. 676/2002/EB. Juo taip pat 
nepažeidžiamos pagal ES teisės aktus 
nacionaliniu lygmeniu taikomos 

(1) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva)1 su pakeitimais, padarytais 
2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/140/EB, 8a straipsnio 3 dalyje 
numatyta, kad Komisija gali teikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl 
teisės aktų, kuriais nustatomos daugiametės 
radijo spektro politikos programos, kuriose 
nustatomos naudojimosi radijo spektru 
strateginio planavimo ir derinimo pagal 
direktyvas, taikomas elektroninių ryšių 
tinklams ir paslaugoms, politikos kryptys ir 
tikslai. Šios politikos kryptys ir tikslai 
turėtų būti susiję su radijo spektro, kurio 
reikia vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
prieinamumu ir efektyviu naudojimu. Be 
to, suvokiant, kad yra reali trukdžių 
grėsmė bendram garso ir vaizdo 
analoginiam ir skaitmeninio transliavimo 
priėmimui, tokia politika ir su ja susijusi 
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priemonės, kurių imtasi siekiant bendrojo 
intereso tikslų, ypač tikslų, susijusių su 
turinio reguliavimu ir garso bei vaizdo 
politika; nepažeidžiama ir valstybių narių 
teisė tvarkyti ir naudoti savo radijo 
spektrą viešosios tvarkos ir visuomenės 
saugumo tikslais ir gynybai.

rinka turi užtikrinti stiprią vartotojų teisių 
apsaugą ir tinkamą visuomenės 
informavimą apie ateities pokyčius.

1 OL L 337, 2009 12 18, p. 37.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Radijo spektras – vienas iš svarbiausių 
pagrindinių sektorių ir paslaugų, įskaitant 
judrųjį, belaidį plačiajuostį ir palydovinį 
ryšį, televizijos ir radijo transliacijas, 
transportą, radiolokaciją, taip pat tokias 
taikymo sritis kaip signalizacija, nuotolinis 
valdymas, klausos aparatai, mikrofonai ir 
medicinos įranga, išteklių.  Jo reikia 
viešosioms tarnyboms, pavyzdžiui, 
saugumo ir saugos tarnyboms, įskaitant 
civilinę saugą, taip pat mokslinei veiklai, 
pavyzdžiui, meteorologijai, Žemės 
stebėjimui, radioastronomijai ir kosmoso 
tyrimams. Todėl radijo spektro reguliavimo 
priemonės reikšmingos ekonomikos, 
saugos, sveikatos, viešojo intereso, 
kultūros, mokslo, socialinėje, aplinkos ir 
technikos srityse.

(2) Radijo spektras – tai didelę 
visuomeninę, kultūrinę, socialinę ir 
ekonominę vertę turintis viešasis turtas. 
Jis yra vienas iš svarbiausių pagrindinių 
sektorių ir paslaugų, įskaitant judrųjį, 
belaidį plačiajuostį ir palydovinį ryšį, 
televizijos ir radijo transliacijas, transportą, 
radiolokaciją, taip pat tokias taikymo sritis 
kaip signalizacija, nuotolinis valdymas, 
klausos aparatai, bevieliai mikrofonai ir 
medicinos įranga, išteklių. Jo reikia 
viešosioms paslaugoms, pavyzdžiui, 
saugumo ir saugos tarnyboms, įskaitant 
civilinę saugą, ryšių tarp piliečio ir 
valstybės skatinimą, taikant elektroninį 
valdymą, taip pat mokslinei veiklai, 
pavyzdžiui, meteorologijai, Žemės 
stebėjimui, radioastronomijai ir kosmoso 
tyrimams. Todėl radijo spektro reguliavimo 
priemonės reikšmingos ekonomikos, 
saugos, sveikatos, viešojo intereso, 
kultūros, mokslo, socialinėje, aplinkos ir 
technikos srityse.

Pakeitimas 3
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Sąjungos lygmeniu 
strategiškai planuojant ir derinant radijo 
spektro naudojimą turėtų būti sustiprinta 
belaidžio elektroninio ryšio ir įrangos 
vidaus rinka bei kita su radijo spektro 
naudojimu susijusi Europos Sąjungos 
politika, todėl būtų sukurta naujų 
galimybių diegti inovacijas ir prisidėta prie 
ekonomikos atsigavimo ir socialinės 
integracijos visoje Europos Sąjungoje, 
kartu atsižvelgiant į ypatingą socialinę, 
kultūrinę ir ekonominę radijo spektro vertę. 
Šiems dalykams įgyvendinti Europos 
Sąjungai reikia politikos programos, kuri 
vidaus rinkoje būtų įgyvendinama visose 
su radijo spektro naudojimu susijusiose 
Europos Sąjungos politikos srityse, 
pavyzdžiui, elektroninių ryšių, mokslinių 
tyrimų ir plėtros, transporto ir energetikos 
srityse.

(3) Europos Sąjungos lygmeniu 
strategiškai planuojant ir derinant radijo 
spektro naudojimą turėtų būti sustiprinta 
belaidžio elektroninio ryšio ir įrangos 
vidaus rinka bei kita su radijo spektro 
naudojimu susijusi Europos Sąjungos 
politika, todėl būtų sukurta naujų 
galimybių diegti inovacijas ir prisidėta prie 
ekonomikos atsigavimo ir socialinės 
integracijos visoje Europos Sąjungoje, 
kartu atsižvelgiant į ypatingą socialinę, 
kultūrinę ir ekonominę radijo spektro vertę. 
Šiems dalykams įgyvendinti Europos 
Sąjungai reikia politikos programos, kuri 
vidaus rinkoje būtų įgyvendinama visose 
su radijo spektro naudojimu susijusiose 
Europos Sąjungos politikos srityse, 
pavyzdžiui, elektroninių ryšių, mokslinių 
tyrimų ir plėtros, transporto, kultūros ir 
energetikos srityse.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pirmojoje programoje valstybėms 
narėms ir Europos Sąjungos institucijoms 
turėtų būti pateikti vadovaujamieji 
principai ir tikslai iki 2015 m., taip pat 
nustatytos konkrečios įgyvendinimo 
iniciatyvos.  Nors radijo spektro valdymas
vis dar iš esmės yra nacionalinės 
kompetencijos dalykas, jis turėtų būti 
vykdomas pagal galiojančius Europos 
Sąjungos teisės aktus ir taip, kad būtų 
galima įgyvendinti Europos Sąjungos 
politiką.

(5) Pirmojoje programoje valstybėms 
narėms ir Europos Sąjungos institucijoms 
turėtų būti pateikti vadovaujamieji 
principai ir tikslai iki 2015 m., taip pat 
nustatytos konkrečios įgyvendinimo 
iniciatyvos. Spektro valdymas yra 
nacionalinės kompetencijos dalykas ir 
privalo būti vykdomas pagal galiojančius
ES teisės aktus ir taip, kad būtų galima
priimti priemones siekiant vykdyti
Sąjungos spektro politiką. Pagal Pagrindų 
direktyvos 8a straipsnio 1 dalį valstybės 
narės privalo bendradarbiauti tarpusavyje 
ir su Komisija, kai strategiškai 
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planuojamas, koordinuojamas ir 
derinamas radijo spektro naudojimas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Programoje taip pat turėtų būti 
atsižvelgta į 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB dėl radijo spektro politikos 
teisinio reguliavimo pagrindų Europos 
bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) 
ir į Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT) 
techninę kompetenciją, kad nuo radijo 
spektro priklausoma Europos Parlamento ir 
Tarybos sutarta Europos Sąjungos politika 
galėtų būti įgyvendinta techninėmis 
įgyvendinimo priemonėmis, pabrėžiant 
tai, kad prireikus tokių priemonių galima 
imtis esamai Europos Sąjungos politikai 
įgyvendinti.

(6) Programoje taip pat turėtų būti 
atsižvelgta į 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB dėl radijo spektro politikos 
teisinio reguliavimo pagrindų Europos 
bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) 
ir į Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT) 
techninę kompetenciją.  Nuo radijo spektro 
priklausoma Europos Parlamento ir 
Tarybos sutarta Europos Sąjungos politika 
galėtų būti įgyvendinta techninėmis 
įgyvendinimo nuostatomis. Šios nuostatos 
turi būti pagrįstos Pagrindų direktyvos 8a 
straipsnyje išdėstytais ES spektro politikos 
tikslais ir jos gairėmis. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Prekyba radijo spektro naudojimo 
teisėmis ir lankstesnės naudojimo sąlygos 
turėtų duoti nemažai naudos ekonomikos 
augimui. Todėl, jei Europos Sąjungos 
teisės aktais nustatytos dažnių juostų 
lankstesnio naudojimo sąlygos, turėtų būti 
nedelsiant leista prekiauti tų juostų 
naudojimo teisėmis pagal Pagrindų 
direktyvą. Be to, tokių prekinių teisių 
formato ir turinio bendrieji principai, taip 
pat bendrosios priemonės, kuriomis
siekiama neleisti kaupti radijo spektro 

(8) Prekyba radijo spektro naudojimo 
teisėmis ir lankstesnės naudojimo sąlygos 
turėtų duoti nemažai naudos ekonomikos 
augimui. Be to, tokių prekinių teisių 
formato ir turinio bendrieji principai, taip 
pat bendrosios priemonės, kuriomis 
siekiama neleisti kaupti radijo spektro 
naudojimo teisių (taip gali būti 
užsitikrinama dominuojamoji padėtis) arba 
nepagrįstai nenaudoti įsigyto radijo 
spektro, padėtų valstybėms narėms 
suderintai nustatyti šias priemones, o tokias 
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naudojimo teisių (taip gali būti 
užsitikrinama dominuojamoji padėtis) arba 
nepagrįstai nenaudoti įsigyto radijo 
spektro, padėtų valstybėms narėms 
suderintai nustatyti šias priemones, o tokias 
teises įsigyti bet kur Europos Sąjungoje 
būtų lengviau.

teises įsigyti bet kur Europos Sąjungoje 
būtų lengviau.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
pabrėžiama, kad belaidis plačiajuostis 
ryšys yra svarbi priemonė konkurencijai 
skatinti, vartotojų pasirinkimo galimybėms 
gerinti ir prieigai kaimo ir kitose vietovėse, 
kuriose diegti laidinį plačiajuostį ryšį 
sunku arba ekonomiškai neperspektyvu, 
plėtoti. Tačiau valdant radijo spektrą gali 
būti pakeistas rinkos dalyvių vaidmuo ir jų 
įtaka (pavyzdžiui, jei esami naudotojai 
įgyja nepelnytą konkurencinį pranašumą), 
o tai gali turėti poveikio konkurencijai.
Ribota radijo spektro prieiga, ypač kai 
nepakanka reikiamo radijo spektro išteklių, 
gali būti kliūtis į rinką patekti naujoms 
paslaugoms arba taikomosioms sistemoms 
ir stabdytų inovacijas ir konkurenciją.
Naujų naudojimo teisių įsigijimo būdai
(įskaitant prekybą radijo spektro 
naudojimo teisėmis arba kitokius 
naudotojų sandorius) ir nustatyti nauji 
lankstaus radijo spektro naudojimo 
kriterijai gali turėti poveikio esamai 
konkurencijai. Todėl valstybės narės turėtų 
imtis reikiamų ex ante arba ex post 
priemonių (pavyzdžiui, pakeisti 
galiojančias teises, neleisti įsigyti tam tikro 
radijo spektro naudojimo teisių, nustatyti 
sąlygas, susijusias su radijo spektro atsargų 
kaupimu ir efektyviu jo naudojimu, kokios 
nurodytos Pagrindų direktyvos 9 straipsnio 
7 dalyje, apriboti kiekvieno operatoriaus 

(9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
pabrėžiama, kad belaidis plačiajuostis 
ryšys yra svarbi priemonė konkurencijai 
skatinti, vartotojų pasirinkimo galimybėms 
gerinti ir prieigai kaimo ir kitose vietovėse, 
kuriose diegti laidinį plačiajuostį ryšį
sunku arba ekonomiškai neperspektyvu, 
plėtoti. Tačiau valdant radijo spektrą gali 
būti pakeistas rinkos dalyvių vaidmuo ir jų 
įtaka (pavyzdžiui, jei esami naudotojai 
įgyja nepelnytą konkurencinį pranašumą), 
o tai gali turėti poveikio konkurencijai.
Ribota radijo spektro prieiga, ypač kai 
nepakanka reikiamo radijo spektro išteklių, 
gali būti kliūtis į rinką patekti naujoms 
paslaugoms arba taikomosioms sistemoms 
ir stabdytų inovacijas ir konkurenciją.
Naujų naudojimo teisių įsigijimo būdai
(įskaitant prekybą radijo spektro 
naudojimo teisėmis arba kitokius 
naudotojų sandorius) ir nustatyti nauji 
lankstaus radijo spektro naudojimo 
kriterijai gali turėti poveikio esamai 
konkurencijai. Todėl valstybės narės turėtų 
imtis reikiamų ex ante arba ex post 
priemonių (pavyzdžiui, pakeisti 
galiojančias teises, neleisti įsigyti tam tikro 
radijo spektro naudojimo teisių, nustatyti 
sąlygas, susijusias su radijo spektro atsargų 
kaupimu ir efektyviu jo naudojimu, kokios 
nurodytos Pagrindų direktyvos 9 straipsnio 
7 dalyje, apriboti kiekvieno operatoriaus 
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naudojamo radijo spektro kiekį arba 
neleisti kaupti radijo spektro pertekliaus), 
kad išvengtų konkurencijos iškreipimo, 
pagal pagrindinius Direktyvos 2002/20/EB
(Leidimų direktyva) 5 straipsnio 6 dalies ir 
Direktyvos 87/372/EEB (GSM direktyva) 
1 straipsnio 2 dalies principus.

naudojamo radijo spektro kiekį arba 
neleisti kaupti radijo spektro pertekliaus), 
kad išvengtų konkurencijos iškreipimo, 
pagal pagrindinius Direktyvos 2002/20/EB
(Leidimų direktyva) su pakeitimais, 
padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. 
Direktyva 2009/140/EB, 5 straipsnio 6 
dalies ir Direktyvos 87/372/EEB (GSM 
direktyva) su pakeitimais, padarytais 
2009 m. rugsėjo 16 d. 
Direktyva 2009/114/EB, 1 straipsnio 2 
dalies principus.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant, kad radijo spektras būtų 
naudojamas optimaliai ir efektyviai, būtina 
nuolatinė pokyčių stebėsena ir naujausia 
skaidri informacija apie radijo spektro 
naudojimą visoje Europos Sąjungoje. Pagal 
Komisijos sprendimą 2007/344/EB dėl 
suderintų galimybių gauti informaciją apie 
radijo spektro naudojimą Bendrijoje 
valstybės narės turi skelbti naudojimosi 
teisių informaciją, tačiau Europos 
Sąjungoje būtina parengti išsamų esamo 
radijo spektro naudojimo aprašą ir 
efektyvią persvarstymo ir vertinimo 
metodiką siekiant pagerinti radijo spektro 
ir radijo įrangos naudojimo efektyvumą, 
ypač 300 MHz–3 GHz diapazone. Tai 
padėtų verslo ir viešajame sektoriuose 
nustatyti neefektyvias technologijas ir 
naudojimą, paskirtas radijo spektro dalis, 
kuriomis nesinaudojama, bendro 
naudojimo galimybes, taip pat įvertinti 
būsimus vartotojų ir verslo poreikius.

(10) Siekiant, kad radijo spektras būtų 
naudojamas optimaliai ir efektyviai, būtina 
nuolatinė pokyčių stebėsena ir naujausia 
skaidri informacija apie radijo spektro 
naudojimą visoje Europos Sąjungoje. Pagal 
Komisijos sprendimą 2007/344/EB dėl 
suderintų galimybių gauti informaciją apie 
radijo spektro naudojimą Bendrijoje 
valstybės narės turi skelbti naudojimosi 
teisių informaciją, tačiau Europos 
Sąjungoje būtina parengti išsamų esamo 
radijo spektro naudojimo aprašą ir 
efektyvią persvarstymo ir vertinimo 
metodiką siekiant pagerinti radijo spektro 
ir radijo įrangos naudojimo efektyvumą, 
ypač 300 MHz–3 GHz diapazone. Tai 
padėtų privačiame ir viešajame sektoriuose 
nustatyti neefektyvias technologijas ir 
naudojimą, paskirtas radijo spektro dalis, 
kuriomis nesinaudojama, bendro 
naudojimo galimybes, taip pat įvertinti 
būsimus vartotojų ir verslo poreikius.

Pagrindimas

Būtina patikslinti. Spektras naudojamas ir privačiame, ir komerciniame sektoriuose.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 1999 m. kovo 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir 
telekomunikacijų galinių įrenginių bei 
abipusio jų atitikties pripažinimo darnieji 
standartai būtini siekiant efektyviai naudoti 
radijo spektrą ir turėtų atitikti nustatytas 
teisines bendro naudojimo sąlygas.
Europos elektros ir elektroninės ne radijo 
įrangos ir tinklų standartuose turėtų būti 
taip pat numatyta vengti trikdyti radijo 
spektro naudojimą. Belaidžių įrenginių, 
taikomųjų sistemų, kurių skaičius ir tankis 
didėja, ir radijo spektro naudojimo tikslų 
įvairovės suminis poveikis toks, kad 
dabartinių trukdžių valdymo metodų 
nepakanka. Šie metodai, taip pat imtuvų 
charakteristikos ir tobulesni trukdžių 
išvengimo mechanizmai turėtų būti 
išnagrinėti ir dar kartą įvertinti.

(11) 1999 m. kovo 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir 
telekomunikacijų galinių įrenginių bei 
abipusio jų atitikties ir būsimų 
suderinimų, susijusių su elektronikos 
tinklais ir belaidžiais įrenginiais,
pripažinimo darnieji standartai būtini 
siekiant efektyviai naudoti radijo spektrą ir 
turėtų užtikrinti dabartinių ir naujų 
taikomųjų sistemų bendrą veikimą.
Europos elektros ir elektroninės ne radijo 
įrangos ir tinklų standartuose turėtų būti 
taip pat numatyta vengti trikdyti radijo 
spektro naudojimą. Belaidžių įrenginių, 
taikomųjų sistemų, kurių skaičius ir tankis 
didėja, ir radijo spektro naudojimo tikslų 
įvairovės suminis poveikis toks, kad 
dabartinių trukdžių valdymo metodų 
nepakanka. Šie metodai, taip pat imtuvų 
charakteristikos pvz., imtuvų patikimumo 
didinimas ir atitinkamas siųstuvų 
galingumo lygis, tobulesni trukdžių 
išvengimo mechanizmai turėtų būti 
išnagrinėti ir dar kartą įvertinti.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Naujos ilgalaikės raidos (angl. 
LTE) plačiajuosčio judriojo ryšio tinklai 
yra diegiami įvairiose valstybėse narėse. 
Šiuose tinkluose naudojama 790–862 
MHz dažnių juosta. Kai kurie radijo 
mikrofonai šiuo metu veikia šiame 
intervale, galbūt sukeldami trukdžius. Tai 
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gali turėti įtakos ir įrenginiams, 
naudojamiems mokyklose, teatruose ir 
konferencijų vietose bei naudojamiems 
kitų komercinių, viešųjų ar privačių 
naudotojų. Reikalingas jau veikiančios 
įrangos techninis priderinimas bus 
pasiekiamas tik skyrus gerokai lėšų, todėl 
būtina paaiškinti, kam šiuo atveju tenka 
atsakomybė.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal 
Sprendimą 2010/267/EB ir 2009 m. 
spalio 28 d. Komisijos rekomendacija, 
kurioje raginama antžeminį analoginį 
transliavimą nutraukti iki 2012 m. 
sausio 1 d., bei atsižvelgiant į sparčius 
nacionalinio reguliavimo pokyčius, ši 
juosta elektroniniams ryšiams Europos 
Sąjungoje turėtų būti iš esmės suteikta iki 
2013 m. Ilguoju laikotarpiu galėtų būti 
taip pat numatyta papildomai skirti radijo 
spektro žemiau 790 MHz, atsižvelgiant į 
patirtį ir radijo spektro kitose tinkamos 
aprėpties juostose stoką. Atsižvelgiant į 
800 MHz juostos perdavimo dideliais 
atstumais galimybes, teisės turėtų būti
siejamos su aprėpties įpareigojimais.

(13) 800 MHz juosta gali būti naudojama
didelių plotų aprėpčiai, pvz., belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis.  
Remiantis techninių sąlygų derinimu pagal 
Sprendimą 2010/267/EB ir 2009 m. 
spalio 28 d. Komisijos rekomendacija, 
kurioje raginama antžeminį analoginį 
transliavimą nutraukti iki 2012 m. 
sausio 1 d., bei atsižvelgiant į sparčius 
nacionalinio reguliavimo pokyčius, ši 
juosta elektroniniams ryšiams Europos 
Sąjungoje turėtų būti iš esmės suteikta ne 
vėliau kaip 2015 m. Atsižvelgiant į 
800 MHz juostos perdavimo dideliais 
atstumais galimybes, teisės bus siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Daugiau radijo spektro gali prireikti 
kituose, pavyzdžiui, transporto (saugos, 

(15) Daugiau radijo spektro gali prireikti 
kituose, pavyzdžiui, transporto (saugos, 
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informacijos ir valdymo sistemoms), 
mokslinių tyrimų ir plėtros, visuomenės 
apsaugos ir pagalbos ištikus nelaimėms, 
e. sveikatos ir e. įtraukties, sektoriuose. 
Radijo spektro politikos ir mokslinių 
tyrimų ir plėtros sinergijos efekto 
optimizavimas, taip pat įvairių radijo 
spektro naudotojų radijo suderinamumo 
tyrimai turėtų skatinti inovacijas. 
Komisijos Jungtinis tyrimų centras turėtų 
padėti techniniais radijo spektro teisinio 
reguliavimo aspektais, visų pirma suteikti 
bandymo priemones, kad būtų patikrinti 
trukdžių modeliai, kuriems taikytini 
Europos Sąjungos teisės aktai. Be to, 
atsižvelgiant į mokslinių tyrimų, atliktų 
pagal Septintąją bendrąją programą, 
rezultatus būtina išnagrinėti, kiek radijo 
spektro reikia didelių ekonominių arba 
investicinių galimybių projektams, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
pavyzdžiui, kognityviosios radijo įrangos 
arba e. sveikatos projektams. Kad 
moksliniai tyrimai ir plėtra nenutrūktų, 
turėtų būti taip pat užtikrinta tinkama 
apsauga nuo žalingųjų trukdžių.

informacijos ir valdymo sistemoms), 
mokslinių tyrimų ir plėtros, visuomenės 
apsaugos ir pagalbos ištikus nelaimėms, 
e. sveikatos, e. įtraukties ir kultūros, 
sektoriuose. Radijo spektro politikos ir 
mokslinių tyrimų ir plėtros sinergijos 
efekto optimizavimas, taip pat įvairių 
radijo spektro naudotojų radijo 
suderinamumo tyrimai turėtų skatinti 
inovacijas. Komisijos Jungtinis tyrimų 
centras turėtų padėti techniniais radijo 
spektro teisinio reguliavimo aspektais, visų 
pirma suteikti bandymo priemones, kad 
būtų patikrinti trukdžių modeliai, kuriems 
taikytini Europos Sąjungos teisės aktai. Be 
to, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų, atliktų 
pagal Septintąją bendrąją programą, 
rezultatus būtina išnagrinėti, kiek radijo 
spektro reikia didelių ekonominių arba 
investicinių galimybių projektams, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
pavyzdžiui, kognityviosios radijo įrangos 
arba e. sveikatos projektams. Kad 
moksliniai tyrimai ir plėtra nenutrūktų, 
turėtų būti taip pat užtikrinta tinkama 
apsauga nuo žalingųjų trukdžių.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Be to, pirmiau minėtuose 
sektoriuose plečiant spektrą visuomenė 
turėtų būti informuojama apie papildomą 
spektro naudojimą, taip pat turėtų būti 
rengiamos mokymo programos, kad 
piliečiai galėtų išplėtoti atitinkamas 
oficialias iniciatyvas ir būtų galima iš 
tikrųjų sutelkti visuomenę.



AD\858991LT.doc 13/28 PE454.499v02-00

LT

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Radijo spektro reguliavimui būdingi 
svarbūs tarpvalstybiniai arba tarptautiniai 
aspektai, susiję su sklidimo 
charakteristikomis, tarptautiniu rinkų, 
priklausomų nuo radijo ryšiu grindžiamų 
paslaugų, pobūdžiu ir būtinybe išvengti 
tarpvalstybinių žalingųjų trukdžių. Be to, į 
direktyvas 2002/21/EB ir 2002/20/EB su 
pakeitimais įtrauktos nuorodos į 
tarptautinius susitarimus reiškia, kad 
valstybės narės neprisiima tarptautinių 
įsipareigojimų, dėl kurių jos negalėtų arba 
kurie joms trukdytų įgyvendinti Europos 
Sąjungos lygmens įsipareigojimus.
Valstybės narės pagal teismo praktiką 
turėtų remti visas būtinas pastangas, kad
Europos Sąjunga būtų tinkamai 
atstovaujama jos kompetencijos srities 
klausimais tarptautinėse organizacijose, 
atsakingose už radijo spektro 
koordinavimą. Sprendžiant esminius 
Europos Sąjungos politikos arba 
kompetencijos srities klausimus Europos 
Sąjunga turėtų imtis politinės iniciatyvos 
pasirengti deryboms ir dalyvauti 
daugiašalėse derybose (įskaitant derybas 
Tarptautinėje telekomunikacijų 
sąjungoje), atitinkančiose jos 
atsakomybės radijo spektro klausimais 
lygmenį pagal Europos Sąjungos teisės 
aktus.

(19) Radijo spektro reguliavimui būdingi 
svarbūs tarpvalstybiniai arba tarptautiniai 
aspektai, susiję su sklidimo 
charakteristikomis, tarptautiniu rinkų, 
priklausomų nuo radijo ryšiu grindžiamų 
paslaugų, pobūdžiu ir būtinybe išvengti 
tarpvalstybinių žalingųjų trukdžių. Be to, į 
direktyvas 2002/21/EB ir 2002/20/EB su 
pakeitimais įtrauktos nuorodos į 
tarptautinius susitarimus reiškia, kad 
valstybės narės neprisiima tarptautinių 
įsipareigojimų, dėl kurių jos negalėtų arba 
kurie joms trukdytų įgyvendinti Europos 
Sąjungos lygmens įsipareigojimus.
Valstybės narės pagal teismo praktiką ir 
bendradarbiaudamos su Komisija turėtų
išnagrinėti, kaip galėtų būti užtikrinama,
kad tarptautinėse organizacijose, 
atsakingose už radijo spektro 
koordinavimą, būtų tinkamai 
atstovaujama bendriems Sąjungos
interesams, ir turėtų nedelsdamos 
praktiškai pritaikyti atitinkamas išvadas.  

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Jei Pasaulinėje radijo ryšio (20) Komisija, sutarusi su Parlamentu ir 
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konferencijoje arba kitose daugiašalėse 
derybose aptariami principai ir politikos 
klausimai, turintys reikšmingų Europos 
Sąjungai aspektų, laikydamasi dabartinės 
praktikos ir remdamasi 1992 m. vasario 
3 d. Tarybos išvadose dėl procedūrų,
kurių turi būti laikomasi 1992 m. 
Pasaulio vykdomojoje radijo ryšio 
konferencijoje, nustatytais principais 
Europos Sąjunga turėtų turėti galimybę 
nustatyti naujas procedūras, kad apgintų 
savo interesus daugiašalėse derybose ir 
įgyvendintų ilgojo laikotarpio tikslą – tapti
tokia Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos nare, kokios yra valstybės narės; 
todėl Komisija, atsižvelgdama į Radijo 
spektro politikos grupės (RSPG) 
nuomonę, Europos Parlamentui ir 
Tarybai gali taip pat siūlyti bendrus 
politikos tikslus, kaip numatyta 
Direktyvoje 2002/21/EB.

Taryba, turėtų pateikti pasiūlymą, kaip 
Sąjungos institucijos galėtų tinkamai 
atstovauti Sąjungos bendriems interesams
Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje arba 
kitose daugiašalėse derybose, kuriose
aptariami principai ir politikos klausimai, 
turintys reikšmingų Europos Sąjungai 
aspektų. Taip pat, suderinus su Taryba,
turėtų būti apsvarstyta ir prireikus 
įgyvendinta Sąjungos galimybė tapti 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
nare, kokios yra valstybės narės.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisija turėtų pateikti ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio 
sprendimo įgyvendinimo rezultatus, taip 
pat apie planuojamus būsimus veiksmus.

(24) Komisija pateiks ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šio sprendimo 
įgyvendinimo rezultatus, taip pat apie 
planuojamus būsimus veiksmus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
25 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Šiuo sprendimu nedaroma žalos 
rinkos dalyvių apsaugai, suteikiamai 
pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/140/EB, iš dalies keičiančią 
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Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios 
reguliavimo sistemos, Direktyvą 
2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir susijusių priemonių sujungimo ir 
prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
leidimo1.
---------------
1 OL L 337, 2009 12 18, p. 37.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas Tikslas ir taikymo sritis

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu nustatoma radijo spektro 
politikos programa, pagal kurią strategiškai 
planuojamas ir derinamas radijo spektro 
naudojimas siekiant užtikrinti vidaus 
rinkos veikimą.

Šiuo sprendimu bei laikantis Pagrindų 
direktyvos ir direktyvų 2002/20/EB ir 
2002/19/EB su pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2009/140/EB, Direktyvos 
2002/22/EB su pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2009/136/EB, ir Sprendimo 
Nr. 67/2002/EB nuostatų nustatoma radijo 
spektro politikos programa, pagal kurią 
strategiškai planuojamas ir derinamas 
radijo spektro naudojimas siekiant 
užtikrinti vidaus rinkos veikimą.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu nepažeidžiami ES 
galiojantys teisės aktai ir pagal ES teisės 
aktus nacionaliniu lygmeniu taikomos 
priemonės, kurių imtasi siekiant bendrojo 
intereso tikslų, ypač tikslų, susijusių su 
turinio reguliavimu ir audiovizualine 
politika, taip pat nepažeidžiama valstybių 
narių teisė tvarkyti ir naudoti savo radijo 
spektrą viešosios tvarkos ir visuomenės 
saugumo tikslais ir gynybai.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinamas efektyvus radijo spektro 
naudojimas, kad būtų kuo geriau 
patenkintas vis didėjantis radijo dažnių 
naudojimo poreikis;

a) skatinamas efektyvus radijo spektro 
naudojimas, kad būtų kuo geriau 
patenkintas vis didėjantis radijo dažnių 
naudojimo poreikis, ir drauge 
atsižvelgiama į visuomeninę, kultūrinę ir 
ekonominę spektro kaip visumos vertę;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) radijo spektrą naudojant elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnį ir, jei įmanoma, taip 
pat kituose sektoriuose ir kitoms 
taikomosioms sistemoms, laikomasi 
technologijų ir paslaugų neutralumo 

b) radijo spektrą naudojant elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) su pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2009/140/EB, 9 straipsnį ir, jei 
įmanoma, taip pat kituose sektoriuose ir 
kitoms taikomosioms sistemoms, laikomasi 



AD\858991LT.doc 17/28 PE454.499v02-00

LT

siekiant skatinti efektyvų radijo spektro 
naudojimą (visų pirma nustatant 
lankstesnes naudojimo sąlygas) ir 
inovacijas;

technologijų ir paslaugų neutralumo 
siekiant skatinti efektyvų radijo spektro 
naudojimą (visų pirma nustatant 
lankstesnes naudojimo sąlygas) ir 
inovacijas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kuo paprastesnė leidimų sistema 
taikoma taip, kad radijo spektro naudojimo 
sąlygos būtų kuo lankstesnės, o 
efektyvumas kuo didesnis;

c) tinkamiausia leidimų sistema taikoma 
taip, kad radijo spektro naudojimo sąlygos 
būtų kuo lankstesnės, o efektyvumas kuo 
didesnis;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) garantuojamas vidaus rinkos veikimas, 
visų pirma užtikrinant veiksmingą 
konkurenciją.

d) garantuojamas vidaus rinkos veikimas, 
visų pirma užtikrinant veiksmingą 
konkurenciją, kad būtų skatinama kultūrų 
įvairovė ir žiniasklaidos pliuralizmas 
pagal Pagrindų direktyvą, iš dalies 
pakeistą Direktyva 2009/140/EB, bei 
socialinė ir teritorinė sanglauda.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laiku suteikti tinkamo radijo spektro 
tiek, kiek reikia Europos Sąjungos 
politikos tikslams įgyvendinti;

a) laiku suteikti tinkamo radijo spektro 
tiek, kiek reikia Europos Sąjungos spektro
politikos tikslams įgyvendinti, ir drauge 
atsižvelgti į radijo transliacijų plėtros 
galimybes;
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis;

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis. Tačiau valstybės narės gali 
taikyti priemones, kuriomis nukrypstama 
nuo šio principo, jeigu atitinkamos 
priemonės reikalingos Pagrindų 
direktyvos 9 straipsnio 4 dalies a–d 
punktuose nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) efektyviau naudoti radijo spektrą 
teikiant pirmenybę technologijoms, kurios 
naudoja nedidelį spektrą; papildomai 
naudoti technologines prietaikas, pvz., 
belaidės prieigos taškus (angl. hotspot) ir 
Wi-Fi, kurioms nereikia spektro;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) efektyvų radijo spektro naudojimą 
skatinti naudojantis bendrųjų leidimų 
privalumais ir plačiau taikant tokios rūšies 
leidimus;

c) efektyvų radijo spektro naudojimą 
skatinti naudojantis bendrųjų leidimų 
privalumais ir plačiau taikant tokios rūšies 
leidimus, taip pat pagerinti vartotojų 
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padėtį turint mintyje senų ir naujų 
taikomųjų sistemų bendrą veikimą;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio f punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vengti kitų radijo arba ne radijo
prietaisų žalingųjų trukdžių arba trikdžių, 
sukuriant kuo geresnes sąlygas parengti 
standartus, pagal kuriuos radijo spektrą 
būtų galima naudoti lanksčiai ir efektyviai, 
ypač atsižvelgiant į radijo prietaisų ir 
taikomųjų sistemų suminį poveikį ir vis 
didesnį jų tankį;

f) vengti prietaisų tarpusavio žalingųjų 
trukdžių arba trikdžių, sukuriant kuo 
geresnes sąlygas parengti standartus, pagal 
kuriuos radijo spektrą būtų galima naudoti 
lanksčiai ir efektyviai ir būtų galima 
padidinti imtuvų atsparumą trukdžiams
arba atitinkamai reguliuoti jų galingumą, 
ypač atsižvelgiant į radijo prietaisų ir 
taikomųjų sistemų vis didesnio galingumo 
ir tankio suminį poveikį ;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų 
direktyva) valstybės narės iki 2013 m. 
sausio 1 d. priima leidimo ir paskyrimo 
priemones, kokių reikia plačiajuosčio ryšio 
paslaugų plėtrai, kad atitinkami operatoriai, 
jei įmanoma ir remiantis konsultacijomis 
pagal 11 straipsnį, turėtų tiesioginę arba 
netiesioginę prieigą prie gretutinių ne 
mažiau kaip 10 MHz radijo spektro blokų.  

1. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų 
direktyva) su pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2009/140/EB, valstybės narės 
iki 2013 m. sausio 1 d. priima leidimo ir 
paskyrimo priemones, kokių reikia 
plačiajuosčio ryšio paslaugų plėtrai, kad 
atitinkami operatoriai, jei įmanoma ir 
remiantis konsultacijomis pagal 11 
straipsnį, turėtų tiesioginę arba netiesioginę 
prieigą prie gretutinių ne mažiau kaip 
10 MHz radijo spektro blokų.

Pakeitimas 31
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad atrankos 
sąlygomis ir procedūromis būtų skatinamos 
investicijos ir efektyvus radijo spektro 
naudojimas.

4. Valstybės narės užtikrina, kad atrankos 
sąlygomis ir procedūromis būtų skatinamos 
investicijos ir efektyvus radijo spektro 
naudojimas bei galutiniams naudotojams 
ir vartotojams naudingas naujų ir 
dabartinių paslaugų bei prietaisų bendras 
veikimas.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkurencija Konkurencijos elektroninių komunikacijų 
srityje reguliavimo principai

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės išlaiko ir skatina 
veiksmingą konkurenciją ir užtikrina, kad 
konkurencija vidaus rinkoje arba didelėje 
jos dalyje nebūtų iškreipta.

Išbraukta.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos įvykdyti 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, visų prima užtikrinti, kad 
konkurencija nebūtų iškreipta kaupiant, 

2. Siekdamos apsaugoti ir skatinti 
veiksmingą konkurenciją vidaus rinkoje ir 
laikydamosi Pagrindų direktyvos 9 
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perduodant arba keičiant radijo dažnių 
naudojimo teises, valstybės narės gali 
priimti, inter alia, šias konkurencijos 
taisyklių taikymo nepažeidžiančias 
priemones:

straipsnio 7 dalies ir Leidimų direktyvos 5 
straipsnio 6 dalies nuostatų, valstybės 
narės gali priimti, inter alia, šias 
konkurencijos taisyklių taikymo 
nepažeidžiančias priemones:

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagal Direktyvos 2002/20/EB 14 
straipsnį valstybės narės gali keisti 
galiojančias teises, jei taisomosiomis ex-
post priemonėmis reikia užtikrinti, kad tam 
tikri ekonominės veiklos vykdytojai 
nekauptų pernelyg daug radijo spektro 
dažnių, nes tai gerokai trikdo konkurenciją.

d) pagal Leidimų direktyvos 14 straipsnį 
valstybės narės gali keisti galiojančias 
teises, jei taisomosiomis ex-post 
priemonėmis reikia užtikrinti, kad tam tikri 
ekonominės veiklos vykdytojai nekauptų 
pernelyg daug radijo spektro dažnių, nes tai 
gerokai trikdo konkurenciją.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras ir kad jomis būtų skatinama
veiksminga konkurencija.

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų
nepagrįstai vėluojama vykdyti leidimų ir 
atrankos procedūras, kad jomis būtų 
skatinama veiksminga konkurencija ir kad 
jas vykdant būtų atsižvelgiama į vartotojų 
padėtį turint mintyje skirtingų taikomųjų 
sistemų bendrą veikimą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 

3. Iki 2015 m. birželio 17 d. valstybės 
narės suteikia 800 MHz juostą elektroninių 
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paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių.  
Pagal Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras žemiau 
1 GHz, ir įvertina, ar galima atlaisvinti 
daugiau radijo spektro naujoms 
taikomosioms sistemoms.

ryšių paslaugoms pagal suderintas 
technines sąlygas, nustatytas remiantis 
Sprendimu Nr. 676/2002/EB. Komisija
rekomenduoja iki 2013 m. sausio 1 d. 
suteikti šią juostą valstybėse narėse, 
kuriose perėjimo prie skaitmeninio 
transliavimo procesas yra jau gerokai 
pažengęs ar baigtas ir kuriose laiku gali 
būti perkeltos jau teikiamos paslaugos.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
turinio ir paslaugų teikimas naudojant 790–
862 MHz (800 MHz) juostą būtų 
skatinamas, visų pirma nustatant aprėpties 
įpareigojimus; jos nagrinėja įvairius 
skatinimo būdus ir prireikus imasi 
atitinkamų priemonių siekdamos 
užtikrinti, kad 800 MHz juostos 
atlaisvinimas neturėtų neigiamo poveikio 
naudotojams programų kūrimo ir 
specialiųjų renginių (angl. PMSE) srityse.

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
turinio ir paslaugų teikimas naudojant 790–
862 MHz (800 MHz) juostą būtų 
skatinamas, visų pirma nustatant aprėpties 
įpareigojimus; kartu jos užtikrina, kad 
800 MHz juostos atlaisvinimas neturėtų 
neigiamo poveikio naudotojams programų 
kūrimo ir specialiųjų renginių (angl. 
PMSE) srityse bei dabartiniam ir 
būsimam radijo transliavimui, taip pat, 
kad būtų imtasi reikiamų priemonių 
kompensuojant esamų naudotojų 
dabartines ir būsimas sąnaudas, 
susijusias su perėjimu. Naujai paskirstant 
800 MHz juostą valstybės narės užtikrina, 
kad galutiniai naudotojai galėtų be 
trukdžių naudotis imtuvais.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės bendradarbiaudamos 
su Komisija užtikrina, kad būtų 
įgyvendintos būtinos techninės ir 
reguliavimo priemonės, kad 800 MHz 
dažnių juosta teikiamos elektroninių ryšių 
paslaugos netrukdytų programų kūrimo ir 
specialiųjų renginių įrangos, veikiančios 
žemesniu nei 790 MHz dažniu, 
naudotojams.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija raginama visų pirma priimti 
reikiamas priemones pagal Direktyvos 
2002/21/EB 9b straipsnio 3 dalį, siekiant 
užtikrinti, kad valstybės narės leistų 
Europos Sąjungoje prekiauti suderintų 
radijo spektro juostų (790–862 MHz
(„800 MHz juosta“), 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–
1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–
2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–
2,69 GHz ir 3,4–3,8 GHz) naudojimo 
teisėmis.

5. Komisija raginama visų pirma priimti 
reikiamas priemones pagal Pagrindų 
direktyvos 9b straipsnio 3 dalį, siekiant 
užtikrinti, kad valstybės narės leistų 
Europos Sąjungoje prekiauti suderintų 
radijo spektro juostų (790–862 MHz
(„800 MHz juosta“), 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–
1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–
2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–
2,69 GHz ir 3,4–3,8 GHz) naudojimo 
teisėmis.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prireikus Komisija užtikrina, kad būtų
prieinamos papildomos radijo spektro 
juostos suderintoms palydovinio ryšio 
paslaugoms, kuriomis užtikrinama visoje 
Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant 
atokiausias vietoves, veikianti plačiajuostė 

6. Prireikus Komisija užtikrina, kad būtų
nuolat prieinamas radijo spektras
suderintoms palydovinio ryšio paslaugoms, 
kuriomis užtikrinama visoje Europos 
Sąjungos teritorijoje, įskaitant atokiausias 
vietoves, veikianti plačiajuostė prieiga, 



PE454.499v02-00 24/28 AD\858991LT.doc

LT

prieiga, kuria naudojantis internetas būtų 
pasiekiamas už kainą, prilygstančią 
antžeminio ryšio kainai.

kuria naudojantis internetas būtų 
pasiekiamas.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant remti naujoviškų 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, 
ypač atsirandančių perėjus prie 
skaitmeninės televizijos, plėtrą ateityje 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija ir atsižvelgdamos į vidaus 
skaitmeninės rinkos ekonominę ir 
socialinę naudą, užtikrina spektro 
prieinamumą audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugoms ir saugo joms 
būtinus radijo dažnius.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus Komisija užtikrina, kad 
pakankamai radijo spektro suderintomis 
sąlygomis būtų suteikta skatinti saugos 
paslaugų plėtrą ir laisvą susijusių prietaisų 
apyvartą, taip pat inovacinių sąveikiųjų 
visuomenės saugos ir apsaugos, civilinės 
saugos ir pagalbos teikimo ištikus 
nelaimėms sprendimų kūrimą.

3. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija, užtikrina, kad pakankamai 
radijo spektro suderintomis sąlygomis būtų 
suteikta skatinti saugos paslaugų plėtrą ir 
laisvą susijusių prietaisų apyvartą, taip pat 
inovacinių sąveikiųjų visuomenės saugos ir 
apsaugos, civilinės saugos ir pagalbos 
teikimo ištikus nelaimėms sprendimų 
kūrimą.  Radijo transliacijų spektras 
neliečiamas.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės ir Komisija svarsto 
mokslo bendruomenės radijo spektro 
poreikius ir su ja bendradarbiauja; nustato 
mokslinių tyrimų ir plėtros iniciatyvas ir 
inovacines taikomąsias sistemas, kurios 
galėtų turėti svarbaus socialinio ir 
ekonominio poveikio ir (arba) yra 
susijusios su galimybėmis investuoti, ir 
pasirengia tokioms taikomosioms 
sistemoms skirti pakankamai radijo spektro 
suderintomis techninėmis sąlygomis ir 
taikant kuo paprastesnius administracinius 
reikalavimus.

4. Valstybės narės ir Komisija svarsto 
mokslo ir akademinės bendruomenės 
radijo spektro poreikius ir su ja 
bendradarbiauja; nustato mokslinių tyrimų 
ir plėtros iniciatyvas ir inovacines 
taikomąsias sistemas, kurios galėtų turėti 
svarbaus socialinio ir ekonominio poveikio 
ir (arba) yra susijusios su galimybėmis 
investuoti, ir pasirengia tokioms 
taikomosioms sistemoms skirti pakankamai 
radijo spektro suderintomis techninėmis
sąlygomis ir taikant kuo paprastesnius 
administracinius reikalavimus.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamus radijo spektro naudojimo aprašas 
ir naujo radijo spektro poreikio stebėjimas

Išsamus radijo spektro naudojimo ir naujo 
radijo spektro poreikio aprašas

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo ir 
būsimo radijo spektro poreikio Europos 
Sąjungoje, visų pirma 300 MHz–3 GHz 
diapazone, aprašą.

1. Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo 
nacionalinės kompetencijos sistemas,
parengia išsamų dabartinio radijo spektro 
naudojimo ir būsimo radijo spektro 
poreikio atitinkamose savo teritorijose, 
visų pirma 300 MHz–3 GHz diapazone, 
aprašą. Valstybės narės taip pat įvertina 
dažnių, naudojamų naujoms paslaugoms 
teikti, techninį efektyvumą.

Pakeitimas 47
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Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalyje nurodytą aprašą galima 
įvertinti techninį dabartinio radijo spektro 
naudojimo efektyvumą, nustatyti 
neefektyvias technologijas ir taikomąsias 
sistemas, nenaudojamą arba neefektyviai 
naudojamą radijo spektrą, taip pat radijo 
spektro pasidalijamojo naudojimo 
galimybes. Sudarant aprašą atsižvelgiama į 
būsimą radijo spektro poreikį, grindžiamą 
vartotojų ir operatorių reikmėmis, taip pat į 
tų reikmių patenkinimo galimybes.

2. Pagal 1 dalyje nurodytą aprašą galima 
įvertinti techninį dabartinio radijo spektro 
naudojimo efektyvumą, nustatyti 
neefektyvias technologijas ir taikomąsias 
sistemas, nenaudojamą arba neefektyviai 
naudojamą radijo spektrą, taip pat radijo 
spektro pasidalijamojo naudojimo 
galimybes. Taip pat užtikrinama, kad, kai 
naudojimas nėra optimalus, būtų imtasi 
būtinų priemonių siekiant kuo labiau 
padidinti naudojimo efektyvumą. Sudarant 
aprašą atsižvelgiama į būsimą radijo 
spektro poreikį, grindžiamą vartotojų ir 
operatorių reikmėmis, taip pat į tų reikmių 
patenkinimo galimybes.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad apgintų savo interesus, Europos 
Sąjunga dalyvauja tarptautinėse derybose 
radijo spektro klausimais, veikdama pagal 
Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius, 
be kitų dalykų, su Europos Sąjungos 
vidaus ir išorės kompetencijos principais.

Išbraukta.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
tarptautines taisykles dažnių juostas būtų 
galima visapusiškai naudoti Europos 
Sąjungos teisės aktuose numatytais tikslais 

3. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
tarptautines taisykles dažnių juostas būtų 
galima visapusiškai naudoti 
nacionaliniuose ir Europos Sąjungos 
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ir kad tinkamai apsaugoto radijo spektro 
pakaktų Europos Sąjungos įvairių sektorių 
politikai įgyvendinti.

teisės aktuose numatytais tikslais ir kad 
tinkamai apsaugoto radijo spektro pakaktų 
Europos Sąjungos įvairių sektorių politikai 
įgyvendinti.
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