
AD\861423LT.doc PE458.565v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2010/0252(COD)

23.3.2011

NUOMONĖ
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma 
pirmoji radijo spektro politikos programa
(COM(2010)0471 – C7-0269/2010 – 2010/0252(COD))

Nuomonės referentė: Eija-Riitta Korhola



PE458.565v02-00 2/28 AD\861423LT.doc

LT

PA_Legam



AD\861423LT.doc 3/28 PE458.565v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Pirmoji radijo spektro politikos programa (RSPP) yra svarbus žingsnis siekiant užtikrinti 
veiksmingą ir optimalų šio riboto išteklio naudojimą. Radijo spektro politika – svarbiausia 
dalis Komisijos parengtos pavyzdinės Europos skaitmeninės darbotvarkės ir ji itin svarbi 
siekiant politikos tikslų, kurie nustatyti pažangaus, tvaraus ir visaapimančio augimo 
strategijoje „ES 2020“. Minėtoji programa – viena iš 50 prioritetinių veiklos programų, 
įtrauktų į Bendrosios rinkos aktą.

2. RSPP tikslas – sukurti konkurencingą ir dinamišką Europos pramonę siekiant, kad būtų 
teikiamos belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugos ir tiekiama įranga. Įgyvendinant šią 
programą siekiama sukurti aplinką, kurioje nevaržomai visos Europos mastu būtų teikiamos 
paslaugos.

3. Skirstant radijo spektrą – visuomeninį turtą – turėtų būti siekiama kuo labiau atsižvelgti į 
Europos piliečių interesus. Veiksmingai ir efektyviai skirstant radijo spektrą užtikrinama 
didesnė socialinė, kultūrinė ir ekonominė nauda, didesnis vartotojų pasirinkimas ir ilgalaikis 
Europos pramonės šakų konkurencingumas, taip pat prisidedama prie skaitmeninės vidaus 
rinkos kūrimo.

4. Naudojant radijo spektrą judriajam plačiajuosčiam ryšiui užtikrinti skatinama piliečių 
gerovė, o pastaraisiais metais labai išpopuliarėjo ir duomenų perdavimas judriojo ryšio 
tinklais. Šis procesas tęsiasi, kadangi toliau sparčiai auga išmaniųjų telefonų 
(angl. smartphones), mažų prisiliečiant prie ekrano valdomų kompiuterių (angl. tablet PC's) ir 
prietaisų elektroninių raktų (angl.  dongles) skaičius. Be to, judrusis plačiajuostis ryšys vis 
svarbesnis, pavyzdžiui, teikiant paslaugas ir vystant naujoves sveikatos priežiūros, švietimo, 
kultūros ir viešojo administravimo srityse.

5. Suderinus dažnius sumažėtų judriojo ryšio tinklų diegimo išlaidos, vartotojai mažiau 
mokėtų už judriojo ryšio prietaisus, padidėtų konkurencija, o vartotojai turėtų didesnį 
pasirinkimą. Be to, taip sumažėtų žalingųjų tarpvalstybinių trukdžių ir trikdžių.

6. Veiksmingai naudojant radijo spektrą galima iš esmės pagerinti visuotinę prieigą prie 
elektroninių ryšių, ypač piliečiams ir įmonėms, kurios dirba sunkiai pasiekiamose arba 
atokiose vietovėse, pavyzdžiui, kaimuose arba salose.

7. Suderinus radijo spektrą ir sudarius sąlygas plėtoti belaidžio judriojo plačiajuosčio ryšio 
paslaugas įgyjama naujų priemonių ir galimybių vystyti kultūros turiniui. Kartu labai svarbu 
užtikrinti esamas antžeminės transliacijos galimybes. Prireikus valstybės narės turi 
kompensuoti papildomas dažnių juostos atlaisvinimo išlaidas.

8. RSPP turi būti išdėstyti realistiški, tačiau ambicingi tikslai, kad Europos įmonės galėtų 
patikimiau konkuruoti pasaulio rinkoje. Nenusistačiusi šių ambicingų tikslų Europos Sąjunga 
rizikuoja atsilikti. Be to, norint siekti Europos skaitmeninėje darbotvarkėje išdėstytų prieigos 
prie sparčiojo interneto užtikrinimo ir kovos su skaitmenine atskirtimi tikslų, itin svarbu 
atlaisvinti 790–862 MHz (800 MHz) belaidžio spektro juostą. Atlaisvinimo procesas turėtų 
būti įvykdytas kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2013 m. Prie plačiajuosčio ryšio diegimo visoje 
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ES turėtų prisidėta skatinant e. valdžią, įskaitant elektroninių viešųjų pirkimų procedūrų 
vykdymą.

9. Turi būti prisiimti ilgalaikiai strateginiai įsipareigojimai, net ir po 2015 m. Kai veikla 
susijusi su tokiomis didelėmis investicijomis, svarbu užtikrinti konkretų reguliavimą.

Kai tai susiję su pasiūlymu dėl RSPP, pranešėjas pabrėžia, kad būtina:

a) sukurti suderintas radijo spektro juostas siekiant skatinti visos Europos mastu teikti 
paslaugas, mažinti administracinę naštą ir toliau stiprinti vidaus rinką;

b) stengtis, kad iki 2013 m. būtų atlaisvinta 790–862 MHz radijo spektro juosta judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui užtikrinti;

c) ieškoti galimybių toliau atlaisvinti radijo spektrą antrajame pojuostyje, kuris apima 
žemesnius nei 790 Mhz dažnius, kad būtų galima spręsti didėjančio duomenų srauto 
problemą;

d) skatinti dažnius, kurie naudojami siekiant užtikrinti didesnį pajėgumą, pavyzdžiui, 
2,3 GHz;

e) atsiminti, kad itin svarbu kuo greičiau patvirtinti RSPP. Ypač svarbus į konsensusą 
orientuotas principas, kuriuo vadovaujantis ypatingas dėmesys būtų skirtas pagrindiniams 
klausimais, pirmiausia – būtinybei užsitikrinti daugiau dažnių judriojo ryšio paslaugoms 
teikti.

Vidaus rinkos požiūriu pirmiau išvardyti tikslai – tai žingsnis pirmyn skatinant tvarų augimą 
ir darbo vietų kūrimą Europoje. Judriojo ryšio pramonė istoriškai buvo didesnės 
bendruomenės ekonominio vystymosi katalizatorius. Todėl svarbu sukurti aplinką, kurioje 
būtų skatinamos investicijos, užtikrinta erdvė augti, o Europa taptų pasaulio rinkos lydere.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 

(1) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl 
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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 
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.

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.
Pagal radijo spektro politikos programą 
remiami strategijoje „ES 2020“ ir 
skaitmeninėje darbotvarkėje apibrėžti 
tikslai ir pagrindiniai veiksmai. Tai viena 
iš 50 prioritetinių veiklos programų, 
išvardytų Bendrosios rinkos akte. Šiuo 
sprendimu nepažeidžiami kiti galiojantys 
ES teisės aktai, visų pirma 
Direktyva 1999/5/EB, direktyvos 
2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 
2009/140/EB, taip pat Sprendimas 
Nr. 676/2002/EB. Juo taip pat 
nepažeidžiamos pagal ES teisės aktus 
nacionaliniu lygmeniu taikomos 
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.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Radijo spektras yra visuomeninis 
turtas, kuris negali būti privati nuosavybė 
ir kurį turi reguliuoti valstybės, kad, 
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suteikdamos licenciją, pagal kurią 
užtikrinama teisė transliuoti, arba teisę 
naudotis be licencijos, palengvintų jo 
naudojimą;

Pakeitimas 3

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 – 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, viešųjų 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. Veiksmingai naudojant radijo 
spektrą galima užtikrinti visuotinę prieigą 
prie elektroninių ryšių, ypač piliečiams ir 
įmonėms, kurios dirba ne taip tankiai 
gyvenamose arba atokiose vietovėse, 
pavyzdžiui, kaimuose arba salose. Todėl 
radijo spektro reguliavimo priemonės 
reikšmingos ekonomikos, saugos, 
sveikatos, viešojo intereso, kultūros, 
mokslo, socialinėje, aplinkos ir technikos 
srityse.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Turėtų būti patvirtintas atnaujintas 
ekonominis ir socialinis radijo spektro 
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valdymo, skirstymo ir naudojimo 
principas, kurio laikantis ypatingas 
dėmesys būtų skirtas siekiui parengti 
reglamentą, pagal kurį būtų užtikrintas 
didesnis radijo spektro veiksmingumas, 
geresnis dažnių planavimas ir apsauginės 
priemonės, skirtos apsisaugoti nuo 
konkurencijai žalingų veiksmų ir nuo 
antivisuomeninių priemonių, susijusių su 
radijo spektro naudojimu.

Pakeitimas 5

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.
Radijo spektro naudojimo suderinimas 
taip pat svarbus norint užtikrinti 
elektroninių ryšių paslaugų kokybę ir 
sukurti masto ekonomiją, kurios 
sąlygomis mažėtų judriojo ryšio tinklų 
diegimo išlaidos ir kaina, kurią už 
judriojo ryšio prietaisus moka vartotojai.
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. Dabartinių radijo spektro teisių 
turėtojų susirūpinimas savo galimomis 
teisėmis jokiu būdu neturėtų būti 
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reikalingų reformų atidėliojimo priežastis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Šia pirmąja programa visų pirma turėtų 
būti remiama pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija 
„Europa 2020“, atsižvelgiant didžiules 
belaidžio ryšio paslaugų galimybes skatinti 
informacija grindžiamą ekonomiką, kurti ir 
remti nuo informacinių ir ryšio 
technologijų priklausomus sektorius ir 
įveikti skaitmeninę atskirtį. Ji taip pat yra 
vienas iš svarbiausių Europos skaitmeninės 
darbotvarkės4, kurioje numatyta užtikrinti 
spartųjį plačiajuostį interneto ryšį būsimoje 
tinklais grindžiamoje žinių ekonomikoje, 
nustačius plataus užmojo tikslą – iki 
2020 m. visiems europiečiams garantuoti 
visuotinę bent 30 Mb/s spartos 
plačiajuosčio ryšio aprėptį ir taip 
užsitikrinti ekonominę ir socialinę 
bendrosios skaitmeninės rinkos naudą, 
punktų. Šia programa turėtų būti remiama 
ir skatinama kituose sektoriuose 
įgyvendinama Europos Sąjungos politika, 
pavyzdžiui, tvari aplinka ir ekonominė bei 
socialinė visų Europos Sąjungos piliečių 
įtrauktis. Atsižvelgiant į belaidžių 
taikomųjų sistemų svarbą inovacijoms, ši 
programa taip pat yra viena iš svarbiausių 
Europos Sąjungos inovacijų politikos 
rėmimo iniciatyvų.

(4) Šia pirmąja programa visų pirma turėtų 
būti remiama pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija 
„Europa 2020“, atsižvelgiant didžiules 
belaidžio ryšio paslaugų galimybes skatinti 
informacija grindžiamą ekonomiką, 
skatinti, kurti ir remti nuo informacinių ir 
ryšio technologijų priklausomus sektorius,
pavyzdžiui, e. prekybą, ir įveikti 
skaitmeninę atskirtį. Ji taip pat yra vienas 
iš svarbiausių Europos skaitmeninės 
darbotvarkės4, kurioje numatyta užtikrinti 
spartųjį plačiajuostį interneto ryšį būsimoje 
tinklais grindžiamoje žinių ekonomikoje, 
nustačius plataus užmojo tikslą – iki 
2020 m. visiems europiečiams garantuoti 
visuotinę bent 30 Mb/s spartos 
plačiajuosčio ryšio aprėptį ir taip 
užsitikrinti ekonominę ir socialinę 
bendrosios skaitmeninės rinkos naudą, 
punktų. Visų pirma, remiantis šia 
programa skatinamas naujų rinkų ir 
naujų MVĮ skirtų paslaugų vystymas, taip 
pat naujų darbo vietų kūrimas. Remiantis 
ja taip pat skatinama konkurencija ir 
sudaroma galimybė vartotojams 
pasinaudoti didesniu pasirinkimu ir 
geresnėmis prekių ir paslaugų kainomis.
Diegiant plačiajuostį ryšį, įskaitant 
elektronines viešųjų pirkimų procedūras,  
turėtų dalyvauti e. valdžia. Šia programa 
turėtų būti remiama ir skatinama kituose 
sektoriuose įgyvendinama Europos 
Sąjungos politika, pavyzdžiui, tvari aplinka 
ir ekonominė bei socialinė visų Europos 
Sąjungos piliečių, ypač neįgaliųjų ir 
atokių vietovių gyventojų, įtrauktis.
Atsižvelgiant į belaidžių taikomųjų sistemų 
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svarbą inovacijoms, ši programa taip pat 
yra viena iš svarbiausių Europos Sąjungos 
inovacijų politikos rėmimo iniciatyvų.

Pakeitimas 7

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. Nors radijo spektro valdymas 
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. Kad nekiltų 
sunkumų Europos rinkose, turi būti 
vengiama specialių nacionalinių su radijo 
spektro naudojimu susijusių priemonių, 
nors sprendimai dėl naudojimosi teisių ir 
toliau turėtų būti priimami nacionaliniu 
lygmeniu ir atsižvelgiant į galiojančius 
nacionalinius verslo modelius.

Pakeitimas 8

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 

(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 
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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 
teises įsigyti bet kur Europos Sąjungoje 
būtų lengviau.

formato ir turinio bendrieji principai, 
bendrosios priemonės, kuriomis siekiama 
neleisti kaupti radijo spektro naudojimo 
teisių (taip gali būti užsitikrinama 
dominuojamoji padėtis) arba nepagrįstai 
nenaudoti įsigyto radijo spektro, ir bendri 
šių suteiktų teisių panaikinimo standartai
padėtų valstybėms narėms suderintai 
nustatyti šias priemones, o tokias teises 
įsigyti bet kur Europos Sąjungoje būtų 
lengviau.

Pakeitimas 9

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 

(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.
Naudojimo teisių suteikimo sąlygos turėtų 
būti nustatomos taip, kad aprėpties 
požiūriu būtų užtikrintos vienodos 
konkurencijos sąlygos ir naujiems 
dalyviams nebūtų trukdoma patekti į 
rinką. Pagal tą patį principą naujosioms 
technologijoms neturėtų būti taikomos 
prastesnės sąlygos tik todėl, kad jos vėliau 
pateiktos į rinką. 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 
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sąlygas, susijusias su radijo spektro atsargų 
kaupimu ir efektyviu jo naudojimu, kokios 
nurodytos Pagrindų direktyvos 9 straipsnio 
7 dalyje, apriboti kiekvieno operatoriaus 
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.

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 
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.

Pakeitimas 10

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 

(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–6 GHz diapazone. Tai 
padėtų verslo ir viešajame sektoriuose 
nustatyti neefektyvias technologijas ir 
naudojimą, paskirtas radijo spektro dalis, 
kuriomis nesinaudojama, bendro 
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naudojimo galimybes, taip pat įvertinti 
būsimus vartotojų ir verslo poreikius.

naudojimo galimybes, taip pat įvertinti 
būsimus vartotojų ir verslo poreikius.
Norint siekti šio tikslo, į aprašą taip pat 
turėtų būti įtraukta priemonių, kurias 
valstybės narės taikė įgyvendindamos ES 
lygio sprendimus dėl konkrečių dažnių 
juostų naudojimo suderinimo, ataskaitą.

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 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. Kai susiduriama su sunkumais, 
kuriuos lemia išskirtinės vietos 
aplinkybės, Komisija, atsižvelgdama į 
tinkamai pagrįstus valstybių narių 
prašymus, gali leisti iki 2015 m. taikyti 
specialias išimtis. Ilguoju laikotarpiu 
turėtų būti taip pat numatyta papildomai 
skirti radijo spektro ultraaukštųjų dažnių 
(UAD) juostoje, atsižvelgiant į šiuo metu 
naudojamo radijo spektro aprašą ir 
Sąjungos radijo spektro reikmes ateityje ir 
į faktinius rinkos poreikius, socialinius ir 
kultūrinius tikslus, patirtį ir radijo spektro 
kitose tinkamos aprėpties juostose stoką.
Be to, itin svarbu greitai įgyvendinti GSM 
direktyvą vadovaujantis konkurencijos 
principais.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Kadangi bendras metodas ir masto 
ekonomija turi lemiamos reikšmės 
plėtojant plačiajuostį ryšį visoje Europos 
Sąjungoje bei užkertant kelią 
konkurencijos iškreipimui ir rinkos 
suskaidymui tarp valstybių narių, valstybės 
narės tarpusavyje ir drauge su Komisija, 
veikdamos suderintai, galėtų nustatyti tam 
tikras leidimo ir procedūrines sąlygas.
Sąlygos galėtų būti: aprėpties 
įpareigojimas, radijo spektro bloko dydis,
teisių suteikimo terminas, prieiga 
virtualiųjų judriojo ryšio tinklų 
operatoriams ir naudojimo teisių galiojimo 
trukmė. Atsižvelgiant į prekybos radijo 
spektru svarbą didesniam radijo spektro 
naudojimo efektyvumui ir belaidės įrangos 
ir paslaugų vidaus rinkos plėtrai, šios 
sąlygos turėtų būti taikomos belaidžiam 
ryšiui paskirtoms radijo spektro juostoms, 
kurių naudojimo teisės gali būti perduotos 
arba išnuomotos.

(14) Kadangi bendras metodas ir masto 
ekonomija turi lemiamos reikšmės
plėtojant plačiajuostį ryšį visoje Europos 
Sąjungoje bei užkertant kelią 
konkurencijos iškreipimui ir rinkos 
suskaidymui tarp valstybių narių, valstybės 
narės tarpusavyje ir drauge su Komisija, 
veikdamos suderintai, galėtų nustatyti tam 
tikras leidimo ir procedūrines sąlygas. 
Sąlygos galėtų būti: teisių suteikimo 
terminas, naudojimo teisių galiojimo 
trukmė ir sąlygos, kuriomis teisės gali būti 
panaikintos arba perkeltos. Atsižvelgiant į 
prekybos radijo spektru svarbą didesniam 
radijo spektro naudojimo efektyvumui ir 
belaidės įrangos ir paslaugų vidaus rinkos 
plėtrai, šios sąlygos turėtų būti taikomos 
belaidžiam ryšiui paskirtoms radijo spektro 
juostoms, kurių naudojimo teisės gali būti 
perduotos arba išnuomotos.

Pakeitimas 13

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 turėtų reguliariai teikti 
ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šio sprendimo įgyvendinimo 
rezultatus, taip pat apie planuojamus 
būsimus veiksmus.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Nė viena šio sprendimo nuostata 
nesiekiama sumažinti ekonominės veiklos 
vykdytojų apsaugos, kuri užtikrinama 
pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2009/140/EB, iš dalies 
keičiančią 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 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas Tikslas ir taikymo sritis

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

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.

1. Šiuo sprendimu nustatoma radijo spektro
politikos programa, pagal kurią strategiškai 
planuojamas ir derinamas radijo spektro 
naudojimas siekiant užtikrinti vidaus 
rinkos veikimą.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis sprendimas nepažeidžia 2009 m.
lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
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 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis sprendimas nepažeidžia 
galiojančių ES teisės aktų ir nacionaliniu 
lygmeniu taikomų priemonių, kurios 
taikomos atsižvelgiant į ES teisės 
nuostatas ir kurių imtasi siekiant 
visuotinės svarbos tikslų, ypač tų, kurie 
susiję su turinio reguliavimu ir 
audiovizualine politika; jis taip pat 
nepažeidžia valstybių narių teisės tvarkyti 
ir naudoti savo radijo spektrą viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos 
tikslais.
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Pakeitimas 19

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 veiksmingiau 
visose srityse patenkintas vis didėjantis 
radijo dažnių naudojimo poreikis, 
gerinama paslaugų kokybė ir užtikrinama 
visuotinė prieiga prie elektroninių ryšių 
įveikiant dabartinius geografinius 
skirtumus ir kartu atsižvelgiant į svarbią 
socialinę, kultūrinę ir ekonominę radijo 
spektro vertę. Šio tikslo turi būti siekiama 
užtikrinant vienodas galimybes ir 
nediskriminuojamą konkurenciją ir 
išsaugant nacionalinę verslo modelių 
specifiką;

Pakeitimas 20

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 nediskriminuojamo 
pobūdžio ir kuo paprastesnė leidimų 
sistema taikoma siekiant, kad radijo 
spektro naudojimo sąlygos būtų kuo 
lankstesnės, o efektyvumas kuo didesnis;

Pakeitimas 21

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 ir veiksmingą radijo spektro 
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derinimo bei standartizacijos 
koordinavimą.

Pakeitimas 22

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 
politikos tikslams įgyvendinti, didžiausią 
prioritetą teikiant plačiajuosčio ryšio 
paslaugų užtikrinimui, ypač veiksmingai 
įgyvendinant GSM direktyvą, taip pat 
skatinti vystyti elektroniniais ryšiais 
grindžiamą ekonominę veiklą, pvz., 
e. prekybą, tose srityse, kuriose šiuo metu 
nenaudojamas plačiajuostis ryšys. Šio 
tikslo turi būti siekiama užtikrinant 
konkurenciją ir atsižvelgiant į visuotinės 
svarbos tikslus, pvz., į kultūrų įvairovę ir 
žiniasklaidos pliuralizmą, taip pat į 
įvairaus radijo spektro vartotojų 
interesus;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veiksmingą konkurenciją, ypač 
elektroninių ryšių paslaugų srityje, išlaikyti 
ir plėtoti prevencinėmis ex ante arba 
taisomosiomis ex post priemonėmis 
užtikrinant, kad tam tikri ekonominės 
veiklos vykdytojai nekauptų pernelyg daug 
radijo dažnių, nes tai kenkia konkurencijai;

d) veiksmingą konkurenciją, ypač 
elektroninių ryšių paslaugų srityje, išlaikyti 
ir plėtoti prevencinėmis ex ante arba 
taisomosiomis ex post priemonėmis 
užtikrinant, kad tam tikri ekonominės 
veiklos vykdytojai nekauptų pernelyg daug 
radijo dažnių, nes tai kenkia konkurencijai,
t. y. panaikinant dažnių naudojimo teises 
arba taikant kitas priemones;
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) apibrėžiant radijo spektro sritis, 
kurias būtų galima naudoti be licencijos 
ir (arba) kurios būtų rezervuotos 
moksliniams tyrimams;

Pakeitimas 25

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) valstybės narės iki 2013 m.
sausio 1 d. priima leidimo ir paskyrimo 
priemones, kokių reikia plačiajuosčio ryšio 
paslaugų plėtrai.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės ir Komisija 
bendradarbiauja, kad parengtų ir suderintų 
radijo įrangos ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių, taip pat elektrinės ir elektroninės 
įrangos ir tinklų standartus, prireikus 
naudodamosi atitinkamoms 
standartizavimo įstaigoms Komisijos 

3. Valstybės narės ir Komisija 
bendradarbiauja, kad parengtų ir suderintų 
radijo įrangos ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių, taip pat elektrinės ir elektroninės 
įrangos ir tinklų standartus, prireikus 
naudodamosi atitinkamoms 
standartizavimo įstaigoms Komisijos 
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suteikiamais standartizavimo įgaliojimais. suteikiamais standartizavimo įgaliojimais.
Ypatingas dėmesys turi būti skirtas 
įrangos, kuria naudosis neįgalieji, 
standartams, tačiau, jeigu neįgalus asmuo 
linkęs rinktis nestandartinę įrangą, jam 
turi būti sudarytos sąlygos naudotis ir šia 
įranga. Todėl itin svarbu veiksmingai 
koordinuoti spektro derinimą ir 
standartizaciją, kad vartotojai visoje 
vidaus rinkoje galėtų nevaržomai 
naudotis radijo spektru grindžiamomis 
programomis.

Pakeitimas 27

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,
kaip visuomeninio turto, naudojimas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Vadovaujantis iš dalies pakeista GSM 
direktyva ir taikant konkurencijos 
skatinimo metodus artimiausiu metu be 
atvertos 900 MHz juostos turi būti 
pradėtos taikyti ir 1 dalyje nurodytos 
priemonės. Taikant šias priemones neturi 
būti diskriminuojama, be to, negali būti 
iškraipoma konkurencija rinkoje jau 
dominuojančių ekonominės veiklos 
vykdytojų naudai.
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Pakeitimas 29

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, 
perduodant arba keičiant radijo dažnių 
naudojimo teises, valstybės narės gali 
priimti, inter alia, šias konkurencijos 
taisyklių taikymo nepažeidžiančias 
priemones:

2. Siekdamos įvykdyti 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, visų prima užtikrinti, kad 
konkurencija nebūtų iškreipta kaupiant, 
perduodant arba keičiant radijo dažnių 
naudojimo teises, valstybės narės, 
planuodamos skirti radijo spektrą, atidžiai 
įvertina, ar, atsižvelgiant į esamus radijo 
spektro paskyrimo jų teritorijoje 
konkuruojantiems judriojo ryšio 
operatoriams atvejus, atlikus šį numatomą 
radijo spektro paskyrimą susijusiose 
judriojo ryšio rinkose galėtų būti apribota 
ar iškraipyta konkurencija. Jei 
atsižvelgiant į esamus radijo spektro 
paskyrimo atvejus nustatoma, kad atlikus 
planuojamą radijo spektro paskyrimą 
būtų apribota ar iškraipyta konkurencija, 
valstybės sprendžia šią apribojimo ar 
iškraipymo problemą priimdamos bent 
vieną iš šių konkurencijos taisyklių 
taikymo nepažeidžiančių priemonių:

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Valstybės narės gali imtis veiksmų, 
kad tolygiau paskirstytų radijo spektrą 
ekonominės veiklos vykdytojams, pvz., 
rezervuodamos radijo spektrą naujiems 
dažnio juostos ar panašiomis ypatybėmis 
pasižyminčių dažnių juostų grupės 
naudotojams arba rezervuodamos radijo 
spektrą naudoti šiose juostose be 
licencijos;
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Pakeitimas 31

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 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras, kad jas vykdant nebūtų 
diskriminuojama ir kad jomis būtų 
skatinama veiksminga konkurencija.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai valstybės narės nori priimti bet 
kurias 2 dalyje nurodytas priemones, jos 
tai daro nustatydamos sąlygas pagal 
Leidimų direktyvos 6 straipsnį, 
vadovaudamosi šių sąlygų nustatymo ar 
keitimo procedūrų, kurios išdėstytos 
2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/140/EB, iš dalies 
keičiančioje 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.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – suderinti tekstą atsižvelgiant į telekomunikacijų reguliavimo sistemą.
Visų pirma, neaišku, ar remiantis šiuo sprendimu (5 straipsnio 2 dalimi) nacionalinėms 
reguliavimo tarnyboms suteikiami nauji įgaliojimai, taip pat ar žalos atitaisymo ir apsaugos 
priemonės siejamos su galiojančiais teisės aktais. Ypač svarbu užtikrinti, kad nacionalinės 
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reguliavimo tarnybos negalėtų nepaisyti rinkos tyrimo proceso (įskaitant Pagrindų direktyvos 
7 straipsnį), ir nustatyti prieigos įpareigojimus ten, kur anksčiau to nebuvo galima padaryti.

Pakeitimas 33

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 
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.

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, kurios, remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB, nustatytos Sprendime 
Nr. 2010/267/ES. 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 
naudojama UAD juosta (t. y. 300 MHz–
3 GHz radijo spektras), ir įvertina, ar 
galima atlaisvinti daugiau radijo spektro 
naujoms taikomosioms sistemoms. 
Pirmiausia, ilgainiui turėtų būti 
svarstoma galimybė naudoti antrąjį 
„skaitmeninį dividendą“.

Pakeitimas 34

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 

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; jos nagrinėja įvairius 
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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.

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.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija, imasi techninių ir 
reguliavimo priemonių, kurios būtinos 
siekiant užkirsti kelią žalingiems judriojo 
ryšio paslaugų ir transliavimo bei 
programų kūrimo ir specialiųjų renginių 
įrangos naudotojų savitarpio trukdžių.
Valstybės narės per tinkamą laikotarpį 
užtikrina pakankamą finansavimą 
migracijos išlaidoms, susijusioms su 
800 MHz juostos atlaisvinimu ir apsaugos 
nuo trukdžių priemonėmis, padengti.

Pakeitimas 36

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

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 
prieiga, kuria naudojantis būtų pasiekiamas 
internetas.
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Pagrindimas

Laikomasi nuomonės, jog pagal šio sprendimo taikymo sritį nenumatyta, kad Komisija turėtų 
užtikrinti suderintoms palydovinio ryšio paslaugoms veikiančią plačiajuostę prieigą, „kuria 
naudojantis internetas būtų pasiekiamas už kainą, prilygstančią antžeminio ryšio kainai“, ir 
kad S juostos radijo spektras, kuriam 2009 m. išduota Europos lygmens licencija, atitinka 
suderinto palydovinio ryšio paslaugoms veikiančios plačiajuostės prieigos reikalavimus.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Siekiant remti tolesnį novatoriškų 
audiovizualinių žiniasklaidos ir kitų 
Europos piliečiams skirtų paslaugų 
vystymą, valstybės narės, atsižvelgdamos į 
ekonominę ir socialinę skaitmeninės 
bendrosios rinkos naudą ir 
bendradarbiaudamos su Komisija, 
užtikrina, kad radijo spektras būtų 
pakankamai prieinamas šioms 
paslaugoms teikti naudojant palydovinį ir 
antžeminį ryšį.

Pagrindimas

Siekiant visuotinio intereso tikslų pakankamas radijo spektras būtinas ne tik antžeminėms 
transliacijoms. Palydovams taip pat būtinas pakankamas radijo spektras, kad būtų galima 
toliau kurti ir diegti novatoriškas technologijas, kurias taikant būtų skatinamos pažangios 
skaitmeninės paslaugos, įskaitant tokias naujas aukštos kokybės audiovizualines paslaugas, 
kaip raiškioji televizija (HDTV) ir trimatė skaitmeninė televizija (3DTV). Sprendžiant radijo 
spektro naudojimo klausimą svarbu vadovautis visapusišku požiūriu ir skatinti visas 
piliečiams ir įmonėms ekonominiu ir socialiniu požiūriais naudingas technologijas ir taip 
prisidėti prie visapusiškai funkcionalios skaitmeninės bendrosios rinkos kūrimo.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalis
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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. 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.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
Sąjungos tikslus gerinti vidaus rinkos 
integraciją ir kultūros prieinamumą ir 
bendradarbiaudamos su Komisija, siekia 
nustatyti minimalų programų kūrimo ir 
specialiųjų renginių įrangai Sąjungoje 
skirtų suderintų pagrindinių juostų 
rinkinį. Šios suderintos juostos turėtų būti 
1 GHz arba didesnio dažnio.

Pagrindimas

Į gastroles vykstantys atlikėjai ir muzikos grupės šiuo metu susiduria su problemomis, nes 
belaidžiams mikrofonams suteikti skirtingi dažniai. Su šia problema susiduriama ne tik 
skirtingose valstybėse narėse, bet ir skirtinguose miestuose bei regionuose. Programų kūrimo 
ir specialiųjų renginių įrangai nebūtina didelė teritorinė aprėptis, todėl didesnis negu 1 GHz 
dažnis būtų idealu.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad radijo spektrą būtų galima naudoti 
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radijo dažnio atpažinimo (RDA) ir kitoms 
daiktų interneto (DI) bevielio ryšio 
technologijoms ir stengiasi standartizuoti 
radijo spektro paskirstymą DI ryšiui 
visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 41

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. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo ir 
būsimo suderinto radijo spektro poreikio 
Europos Sąjungoje aprašą. Iš pradžių į šį 
aprašą bus įtraukti 300 MHz–6 GHz 
diapazono dažniai. Į aprašą taip pat turėtų 
būti įtraukta priemonių, kurias valstybės 
narės taikė įgyvendindamos ES lygmens 
sprendimus dėl konkrečių dažnių juostų 
naudojimo suderinimo, ataskaitą.

Pakeitimas 42

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, 
remiantis aiškiai apibrėžtais ir skaidriais 
kriterijais ir metodais, 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, įmonių ir operatorių reikmėmis, 
taip pat į tų reikmių patenkinimo 
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galimybes.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei įmanoma, Komisija į 1 dalyje 
nurodytą aprašą taip pat įtraukia 
informaciją apie radijo spektro naudojimą 
valstybės narės kaimynystėje esančiose 
trečiosiose šalyse partnerėse, kuris galėtų 
tiesiogiai ar netiesiogiai veikti radijo 
spektro naudojimą Sąjungoje.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybės narės prašo, Europos 
Sąjunga teikia joms politinę ir techninę 
paramą dvišalėse jų derybose su Europos 
Sąjungai nepriklausančiomis kaimyninėmis 
šalimis, įskaitant valstybes kandidates ir 
stojančiąsias valstybes, kad būtų išspręsti 
radijo spektro koordinavimo klausimai, dėl 
kurių valstybės narės negali įgyvendinti 
savo įsipareigojimų pagal Europos 
Sąjungos teisės aktus dėl radijo spektro 
politikos ir valdymo. Siekdama užtikrinti 
Europos Sąjungos radijo spektro politikos 
tikslus, Europos Sąjunga remia trečiųjų 
šalių pastangas radijo spektro valdymą 
įgyvendinti taip, kad jis būtų suderinamas 
su Europos Sąjungos radijo spektro 
valdymu.

4. Europos Sąjunga teikia valstybėms 
narėms politinę ir techninę paramą 
dvišalėse ir daugiašalėse jų derybose su 
Europos Sąjungai nepriklausančiomis 
kaimyninėmis šalimis, įskaitant valstybes 
kandidates ir stojančiąsias valstybes, kad
būtų išspręsti radijo spektro koordinavimo 
klausimai, dėl kurių valstybės narės negali 
įgyvendinti savo įsipareigojimų pagal 
Europos Sąjungos teisės aktus dėl radijo 
spektro politikos ir valdymo. Siekdama 
užtikrinti Europos Sąjungos radijo spektro 
politikos tikslus, Europos Sąjunga remia 
trečiųjų šalių pastangas radijo spektro 
valdymą įgyvendinti taip, kad jis būtų 
suderinamas su Europos Sąjungos radijo 
spektro valdymu.
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