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Pakeitimas 24
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Radijo dažniai turėtų būti laikomi 
nedideliais viešaisiais ištekliais, turinčiais 
didelę viešojo sektoriaus ir rinkos vertę.
Visuomenė turi būti suinteresuota, kad 
spektras būtų valdomas kuo veiksmingiau 
ekonominėje, socialinėje ir aplinkos srityse 
ir kad būtų laipsniškai šalinamos 
veiksmingo spektro valdymo kliūtys.

(16) Radijo dažniai turėtų būti laikomi 
nedideliais viešaisiais ištekliais, turinčiais 
didelę viešojo sektoriaus ir ekonominę
vertę bei esančiais esminiais siekiant tam 
tikrų bendrojo intereso viešosios politikos 
tikslų. Todėl spektras turėtų būti valdomas 
veiksmingiau ir tinkamą dėmesį skiriant 
visuotinei svarbai ekonominėje, 
socialinėje, kultūros ir aplinkos srityse ir
turėtų būti laipsniškai šalinamos 
veiksmingo spektro valdymo kliūtys.

Or. en

Pagrindimas

Spektras iš tiesų yra viešasis išteklius ir negali būti laikomas kieno nors privačiu turtu. 
Tačiau jo veiksmingumas neturėtų ir negalėtų būti apibrėžiamas vien rinkos kriterijais. Ir į 
ekonominę vertę, ir į vertę visuomenei turi būti atsižvelgta atitinkamai ir laikantis 
pusiausvyros principo siekiant jį valdyti veiksmingai.

Pakeitimas 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Radijo dažniai turėtų būti laikomi 
nedideliais viešaisiais ištekliais, turinčiais 
didelę viešojo sektoriaus ir rinkos vertę. 
Visuomenė turi būti suinteresuota, kad 
spektras būtų valdomas kuo veiksmingiau
ekonominėje, socialinėje ir aplinkos 
srityse ir kad būtų laipsniškai šalinamos 
veiksmingo spektro valdymo kliūtys.

(16) Radijo dažniai yra valstybių narių 
nuosavybė. Jie turėtų būti laikomi 
nedideliais viešaisiais ištekliais, turinčiais 
didelę viešojo sektoriaus ir ekonominę
vertę. Visuomenė turi būti suinteresuota, 
kad spektras būtų valdomas kuo 
veiksmingiau socialinėje, kultūros, 
ekonomikos ir aplinkos srityse ir kad būtų 
laipsniškai šalinamos veiksmingo spektro 
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valdymo kliūtys.

Or. en

Pagrindimas

Neabejojama tuo, kad radijo spektras yra nedidelis viešasis išteklis. Tuti būti aišku, kad visų 
pirma valstybės narės yra atsakingos už radijo spektą.

Pakeitimas 26
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Spektro valdymo ir spektro prieigos 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius leidimus, kad spektro naudotojai 
galėtų pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas ir jas taikyti arba teikti dažnių
juostoje (toliau – technologijų ir paslaugų 
neutralumo principas). Atvejai, kai dėl 
technologijų ir paslaugų priimami
administraciniai sprendimai, turėtų tapti 
išimtiniai, jie turėtų būti aiškiai pagrįsti ir 
reguliariai peržiūrimi.

(20) Spektro valdymo ir spektro prieigos 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius leidimus, kad spektro naudotojai 
galėtų pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas ir jas taikyti arba teikti dažnių
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys, kaip nurodyta nacionalinėse dažnių 
paskirstymo lentelėse ir Tarptautinės 
Telekomunikacijų Sąjungos radijo 
reglamentuose, (toliau – technologijų ir 
paslaugų neutralumo principas).
Administraciniai sprendimai dėl 
technologijų ir paslaugų turi būti priimami
tuomet, kai kyla pavojus bendrojo intereso 
tikslams.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti teisinį nuoseklumą atsižvelgiant į siūlomą pagrindų direktyvos 9 straipsnio 4 
dalies 1 pastraipoje paslaugų neutralumo apibrėžtį.
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Pakeitimas 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Spektro valdymo ir spektro prieigos 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius leidimus, kad spektro naudotojai 
galėtų pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas ir jas taikyti arba teikti dažnių
juostoje (toliau – technologijų ir paslaugų 
neutralumo principas). Atvejai, kai dėl 
technologijų ir paslaugų priimami
administraciniai sprendimai, turėtų tapti 
išimtiniai, jie turėtų būti aiškiai pagrįsti ir 
reguliariai peržiūrimi.

(20) Spektro valdymo ir spektro prieigos 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius leidimus, kad spektro naudotojai 
galėtų pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas ir jas taikyti arba teikti dažnių
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys, kaip nurodyta nacionalinėse dažnių 
paskirstymo lentelėse ir Tarptautinės 
Telekomunikacijų Sąjungos radijo 
reglamentuose, (toliau – technologijų ir 
paslaugų neutralumo principas).
Administraciniai sprendimai dėl 
technologijų ir paslaugų turi būti priimami
tuomet, kai kyla pavojus bendrojo intereso 
tikslams.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti teisinį nuoseklumą atsižvelgiant paslaugų neutralumo apibrėžtį.

Pakeitimas 28
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Spektro valdymo ir spektro prieigos 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius leidimus, kad spektro naudotojai 
galėtų pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas ir jas taikyti arba teikti dažnių 
juostoje (toliau – technologijų ir paslaugų 

(20) Spektro valdymo ir spektro prieigos 
lankstumas turėtų būti didinamas naudojant 
technologijų ir paslaugų atžvilgiu 
neutralius leidimus, kad spektro naudotojai 
galėtų pasirinkti geriausias technologijas ir 
paslaugas ir jas taikyti arba teikti dažnių 
juostoje (toliau – technologijų ir paslaugų 
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neutralumo principas). Atvejai, kai dėl 
technologijų ir paslaugų priimami
administraciniai sprendimai, turėtų tapti 
išimtiniai, jie turėtų būti aiškiai pagrįsti ir 
reguliariai peržiūrimi.

neutralumo principas). Administraciniai 
sprendimai dėl technologijų ir paslaugų
turi būti priimami tuomet, kai kyla 
pavojus bendrojo intereso tikslams.

Or. en

Pakeitimas 29
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Technologijų neutralumo principo
išimčių turėtų būti mažai ir jos turėtų būti 
pagrįstos tam, kad būtų išvengta žalingųjų 
trikdžių, pavyzdžiui, reikalaujant naudoti 
spinduliavimo kaukes arba nustatant 
galingumo lygius, arba tam, kad būtų 
užtikrinama visuomenės sveikatos apsauga 
ribojant elektromagnetinių laukų poveikį 
visuomenei, arba tam, kad būtų užtikrintas 
teisingas spektro padalijimas pirmiausia 
kai jam naudoti reikalingi tik bendrieji 
leidimai arba kai griežtai reikalaujama, 
kad būtų laikomasi paslaugų neutralumo 
principo išimties.

(21) Technologijų neutralumo principo
apribojimai turėtų būti tinkami ir pagrįsti
tam, kad būtų išvengta žalingųjų trikdžių, 
pavyzdžiui, reikalaujant naudoti
spinduliavimo kaukes arba nustatant 
galingumo lygius, arba tam, kad būtų 
užtikrinama visuomenės sveikatos apsauga 
ribojant elektromagnetinių laukų poveikį 
visuomenei, arba tam, kad būtų užtikrintas 
teisingas spektro padalijimas pirmiausia 
kai jam naudoti reikalingi tik bendrieji 
leidimai arba tam, kad atitiktų Bendrijos 
teisėje įtvirtintą bendrojo intereso tikslą.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinama atitiktis direktyvos, kurioje, kai kalbama apie technologijos neutralumą, 
vartojamas žodis „apribojimai“, o ne„išimtys“, tekstui. Apribojimai turi apimti ne tik 
paslaugų neutralumo principo išimtis, bet jie taip pat turi atitikti bendrojo intereso tikslus. 

Adlib Express Watermark



AM\722479LT.doc 7/64 PE405.980v01-00

LT

Pakeitimas 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Technologijų neutralumo principo
išimčių turėtų būti mažai ir jos turėtų būti 
pagrįstos tam, kad būtų išvengta žalingųjų 
trikdžių, pavyzdžiui, reikalaujant naudoti 
spinduliavimo kaukes arba nustatant 
galingumo lygius, arba tam, kad būtų 
užtikrinama visuomenės sveikatos apsauga 
ribojant elektromagnetinių laukų poveikį 
visuomenei, arba tam, kad būtų užtikrintas 
teisingas spektro padalijimas pirmiausia 
kai jam naudoti reikalingi tik bendrieji 
leidimai arba kai griežtai reikalaujama, 
kad būtų laikomasi paslaugų neutralumo 
principo išimties.

(21) Technologijų neutralumo principo
apribojimai turėtų būti tinkami ir pagrįsti
tam, kad būtų išvengta žalingųjų trikdžių, 
pavyzdžiui, reikalaujant naudoti 
spinduliavimo kaukes arba nustatant 
galingumo lygius, arba tam, kad būtų 
užtikrinama visuomenės sveikatos apsauga 
ribojant elektromagnetinių laukų poveikį 
visuomenei, arba tam, kad būtų užtikrintas 
teisingas spektro padalijimas pirmiausia 
kai jam naudoti reikalingi tik bendrieji 
leidimai arba tam, kad atitiktų Bendrijos 
teisėje įtvirtintą bendrojo intereso tikslą.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinama atitiktis direktyvos, kurioje, kai kalbama apie technologijos neutralumą, 
vartojamas žodis „apribojimai“, o ne„išimtys“, tekstui. Apribojimai turi apimti ne tik 
paslaugų neutralumo principo išimtis, bet jie taip pat turi atitikti bendrojo intereso tikslus.

Pakeitimas 31
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Technologijų neutralumo principo
išimčių turėtų būti mažai ir jos turėtų būti 
pagrįstos tam, kad būtų išvengta žalingųjų 
trikdžių, pavyzdžiui, reikalaujant naudoti 
spinduliavimo kaukes arba nustatant 
galingumo lygius, arba tam, kad būtų 
užtikrinama visuomenės sveikatos apsauga 

(21) Technologijų neutralumo principo
apribojimai turėtų būti tinkami ir pagrįsti
tam, kad būtų išvengta žalingųjų trikdžių, 
pavyzdžiui, reikalaujant naudoti 
spinduliavimo kaukes arba nustatant 
galingumo lygius, arba tam, kad būtų 
užtikrinama visuomenės sveikatos apsauga 
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ribojant elektromagnetinių laukų poveikį 
visuomenei, arba tam, kad būtų užtikrintas 
teisingas spektro padalijimas pirmiausia 
kai jam naudoti reikalingi tik bendrieji 
leidimai arba kai griežtai reikalaujama, kad 
būtų laikomasi paslaugų neutralumo 
principo išimties.

ribojant elektromagnetinių laukų poveikį 
visuomenei, arba tam, kad būtų užtikrintas 
teisingas spektro padalijimas pirmiausia 
kai jam naudoti reikalingi tik bendrieji 
leidimai arba kai griežtai reikalaujama, kad 
būtų laikomasi paslaugų neutralumo 
principo išimties.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinama atitiktis direktyvos, kurioje, kai kalbama apie technologijos neutralumą, 
vartojamas žodis „apribojimai“, o ne„išimtys“, tekstui.

Pakeitimas 32
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 
reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo.  Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės ir kalbų įvairovės
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę. Išskyrus tuos 
atvejus, kai reikia užtikrinti gyvybės 
apsaugą, išimtys neturėtų būti išskirtinai 
naudojamos tam tikroms paslaugoms teikti; 
išimtys turėtų būti prioritetas, tačiau turėtų 

(22) Spektro naudotojai turėtų turėti 
galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Kita vertus, spektro 
naudojimas taip pat gali būti aiškiai 
priskiriamas prie teikiamos specifinės 
paslaugos arba įdiegus specifinę 
technologiją siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Šie tikslai apima kultūros ir 
žiniasklaidos politikos tikslus, pavyzdžiui,
kultūrinės ir kalbų įvairovės skatinimą ir 
žiniasklaidos pliuralizmą, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę. Išskyrus tuos atvejus, kai 
reikia užtikrinti gyvybės apsaugą, išimtys 
neturėtų būti išskirtinai naudojamos tam 
tikroms paslaugoms teikti; išimtys turėtų 
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būti palikta kuo daugiau galimybių teikti 
kitas paslaugas ir naudoti kitas 
technologijas toje pačioje juostoje. Tam, 
kad leidimo turėtojas galėtų laisvai 
pasirinkti veiksmingiausias priemones 
teikti radijo dažniais teikiamų paslaugų 
turinį, leidime naudoti radijo dažnius 
turinys neturėtų būti reguliuojamas.

būti prioritetas, tačiau turėtų būti palikta 
kuo daugiau galimybių teikti kitas 
paslaugas ir naudoti kitas technologijas toje 
pačioje juostoje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas papildo pranešėjo 5 pakeitimą.  Transliuotojams suteikiamos individualios 
teisės, mainais jie turi vykdyti įsipareigojimus, susijusius su turinio reguliavimu. Taigi, turi 
būti įmonanoma užtikrinti individualių leidimų ir turinio reguliavimo sąsają, atsižvelgiant į 
valstybių narių kompetenciją skatinti kultūrinę ir kalbų įvairovę bei žiniasklaidos pliuralizmą. 

Pakeitimas 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti 
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 
reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės
aktuose pagal Bendrijos teisę. Išskyrus tuos 
atvejus, kai reikia užtikrinti gyvybės 

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Be to, spektro 
naudojimas taip pat gali būti aiškiai 
priskiriamas prie teikiamos specifinės 
paslaugos arba įdiegus specifinę 
technologiją siekiant įgyvendinti aiškiai 
apibrėžtus bendrojo intereso tikslus, kaip 
antai užtikrinti gyvybės apsaugą, skatinti 
socialinę, regioninę ir teritorinę sanglaudą, 
arba kad būtų išvengta neveiksmingo 
spektro panaudojimo, jei tokios priemonės 
reikalingos ir proporcingos. Į šiuos tikslus 
įeina kultūros ir žiniasklaidos politikos 
tikslai, pavyzdžiui, kultūrinės ir kalbų 
įvairovės skatinimas ir žiniasklaidos 
pliuralizmas, kaip apibrėžta 
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apsaugą, išimtys neturėtų būti išskirtinai 
naudojamos tam tikroms paslaugoms teikti; 
išimtys turėtų būti prioritetas, tačiau turėtų 
būti palikta kuo daugiau galimybių teikti 
kitas paslaugas ir naudoti kitas 
technologijas toje pačioje juostoje. Tam, 
kad leidimo turėtojas galėtų laisvai 
pasirinkti veiksmingiausias priemones 
teikti radijo dažniais teikiamų paslaugų 
turinį, leidime naudoti radijo dažnius 
turinys neturėtų būti reguliuojamas. Tam, 
kad leidimo turėtojas galėtų laisvai 
pasirinkti veiksmingiausias priemones 
teikti radijo dažniais teikiamų paslaugų 
turinį, leidime naudoti radijo dažnius 
turinys neturėtų būti reguliuojamas.

nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę. Išskyrus tuos atvejus, kai 
reikia užtikrinti gyvybės apsaugą, išimtys 
neturėtų būti išskirtinai naudojamos tam 
tikroms paslaugoms teikti; išimtys turėtų 
būti prioritetas, tačiau turėtų būti palikta 
kuo daugiau galimybių teikti kitas 
paslaugas ir naudoti kitas technologijas toje 
pačioje juostoje.  

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pagrindų direktyvos 5 konstatuojamąją dalį, transliavimo ir turinio 
reglamentavimo atskyrimas neturi trukdyti atsižvelgti į šių dalykų esamus ryšius, ypač 
siekiant užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą, kultūros įvairovę ir vartotojų apsaugą. Taigi 
valstybės narės turi išsaugoti galimybę susieti teikiamas individualias teises naudotis dažniais
ir įpareigojimus, susijusius su tam tikro turinio teikimu.

Pakeitimas 34
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 
reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 

(22) Spektro naudotojai turėtų turėti 
galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Kita vertus, spektro 
naudojimas taip pat gali būti aiškiai 
priskiriamas prie teikiamos specifinės 
paslaugos arba įdiegus specifinę 
technologiją siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
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gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės ir kalbų įvairovės
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę. Išskyrus tuos 
atvejus, kai reikia užtikrinti gyvybės 
apsaugą, išimtys neturėtų būti išskirtinai 
naudojamos tam tikroms paslaugoms teikti; 
išimtys turėtų būti prioritetas, tačiau turėtų 
būti palikta kuo daugiau galimybių teikti 
kitas paslaugas ir naudoti kitas 
technologijas toje pačioje juostoje. Tam, 
kad leidimo turėtojas galėtų laisvai 
pasirinkti veiksmingiausias priemones 
teikti radijo dažniais teikiamų paslaugų 
turinį, leidime naudoti radijo dažnius 
turinys neturėtų būti reguliuojamas.

gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Šie tikslai apima kultūros ir 
žiniasklaidos politikos tikslus, pavyzdžiui,
kultūrinės ir kalbų įvairovės skatinimą ir 
žiniasklaidos pliuralizmą, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę. Išskyrus tuos atvejus, kai 
reikia užtikrinti gyvybės apsaugą, išimtys 
neturėtų būti išskirtinai naudojamos tam 
tikroms paslaugoms teikti; išimtys turėtų 
būti prioritetas, tačiau turėtų būti palikta 
kuo daugiau galimybių teikti kitas 
paslaugas ir naudoti kitas technologijas toje 
pačioje juostoje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas papildo mano 5 pakeitimą. Transliuotojams suteikiamos individualios teisės, 
mainais jie turi vykdyti įsipareigojimus, susijusius su turinio reguliavimu. Taigi, turi būti 
įmonanoma užtikrinti individualių leidimų ir turinio reguliavimo sąsają, atsižvelgiant į 
valstybių narių kompetenciją skatinti kultūrinę ir kalbų įvairovę bei žiniasklaidos pliuralizmą. 

Pakeitimas 35
Marielle De Sarnez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti 
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti 
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 
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reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę. Išskyrus tuos 
atvejus, kai reikia užtikrinti gyvybės 
apsaugą, išimtys neturėtų būti išskirtinai 
naudojamos tam tikroms paslaugoms teikti; 
išimtys turėtų būti prioritetas, tačiau turėtų 
būti palikta kuo daugiau galimybių teikti 
kitas paslaugas ir naudoti kitas 
technologijas toje pačioje juostoje. Tam, 
kad leidimo turėtojas galėtų laisvai 
pasirinkti veiksmingiausias priemones 
teikti radijo dažniais teikiamų paslaugų 
turinį, leidime naudoti radijo dažnius 
turinys neturėtų būti reguliuojamas.

reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę. Taigi 
leidimo turėtojo individuali naudojimo 
teisė gali būti susieta su įsipareigojimais 
dėl konkrečių paslaugų turinio pasiūlos.
Išskyrus tuos atvejus, kai reikia užtikrinti 
gyvybės apsaugą, išimtys neturėtų būti 
išskirtinai naudojamos tam tikroms 
paslaugoms teikti; išimtys turėtų būti 
prioritetas, tačiau turėtų būti palikta kuo 
daugiau galimybių teikti kitas paslaugas ir 
naudoti kitas technologijas toje pačioje 
juostoje.

Or. fr

Pakeitimas 36
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti 
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 
reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 

(22) Spektro naudotojai taip pat turėtų 
turėti galimybę laisvai pasirinkti paslaugas, 
kurias jie nori siūlyti teikti pasinaudodami 
spektru pagal pereinamojo laikotarpio 
priemones, kad galėtų naudotis anksčiau 
įgytomis teisėmis. Prireikus turėtų būti 
leidžiama daryti proporcingas paslaugų 
neutralumo principo išimtis, pagal kurias 
reikalaujama, kad būtų teikiama specifinė 
paslauga siekiant įgyvendinti bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai užtikrinti 
gyvybės apsaugą, skatinti socialinę, 
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regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę. Išskyrus 
tuos atvejus, kai reikia užtikrinti gyvybės 
apsaugą, išimtys neturėtų būti išskirtinai 
naudojamos tam tikroms paslaugoms 
teikti; išimtys turėtų būti prioritetas, 
tačiau turėtų būti palikta kuo daugiau 
galimybių teikti kitas paslaugas ir naudoti 
kitas technologijas toje pačioje juostoje. 
Tam, kad leidimo turėtojas galėtų laisvai 
pasirinkti veiksmingiausias priemones 
teikti radijo dažniais teikiamų paslaugų 
turinį, leidime naudoti radijo dažnius 
turinys neturėtų būti reguliuojamas.

regioninę ir teritorinę sanglaudą, arba kad 
būtų išvengta neveiksmingo spektro 
panaudojimo. Į šiuos tikslus turėtų būti 
įtrauktas kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas, 
kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės 
aktuose pagal Bendrijos teisę.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindų direktyvos 5 konstatuojamoje dalyje visapusiškai pripažįstama, kad atskiriant 
perdavimo reguliavimą ir turinio reguliavimą turi būti atsižvelgiama į esamas jų sąsajas. 
Taigi, valstybėms narėms turi būti palikta galimybė susieti individualių dažnių naudojimo 
teisių skyrimą su tam tikro turinio teikimo prievole.

Pakeitimas 37
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Valstybės narės yra kompetentingos 
apibrėžti visų kultūrinės ir kalbų įvairovės 
ir žiniasklaidos pliuralizmo skatinimo 
išimčių taikymo sritį ir pobūdį pagal savo 
nacionalinę teisę.

(23) Valstybės narės, užtikrindamos  
kultūros ir žiniasklaidos politikos tikslų, 
pvz., kultūrinės ir kalbų įvairovės ir 
žiniasklaidos pliuralizmo, siekį, yra 
kompetentingos nustatyti visų skirtų 
radijo dažnių taikymo sritį ir pobūdį pagal 
savo nacionalinę teisę, tarptautinius radijo 
dažnių planus ir bendruosius Bendrijos 
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teisyno principus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti teisinį teksto nuoseklumą atsižvelgiant į pasiūlytą pagrindų direktyvos 9 
straipsnio 4 dalies pakeitimą. Šis pakeitimas papildo pranešėjo 6 pakeitimą.

Pakeitimas 38
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kadangi spektro specifinėms 
technologijoms arba paslaugoms skyrimas 
yra technologijų ir paslaugų neutralumo 
principo išimtis ir sumažina teikiamų 
paslaugų arba naudojamų technologijų 
pasirinkimo laisvę, toks spektro skyrimo 
pasiūlymas turėtų būti skaidrus ir 
aptariamas surengus viešąsias 
konsultacijas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti teisinį nuoseklumą atsižvelgiant į 6 straipsnio 1 dalies pakeitimą. 

Pakeitimas 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kadangi spektro specifinėms 
technologijoms arba paslaugoms skyrimas 

Išbraukta.
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yra technologijų ir paslaugų neutralumo 
principo išimtis ir sumažina teikiamų 
paslaugų arba naudojamų technologijų 
pasirinkimo laisvę, toks spektro skyrimo 
pasiūlymas turėtų būti skaidrus ir 
aptariamas surengus viešąsias 
konsultacijas.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti teisinį nuoseklumą atsižvelgiant į technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus. 

Pakeitimas 40
Ignasi Guardans Cambó

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) Jeigu įgyvendinant Bendrijos 
elektroninių ryšių ir spektro politiką 
reikia priimti derinimo priemones, 
susijusias ne tik su techninio 
įgyvendinimo priemonėmis, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
teisėkūros pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Derinimo priemonės, susijusios su reguliavimo sistemos papildymu naujomis svarbiomis 
nuostatomis, turėtų būti nagrinėjamos kartu su teisėkūros pasiūlymu. Komitologijos 
procedūros gali būti taikomos tik tada, kai tiesiogiai taikomos nustatytos sistemos taisyklės 
arba nustatomi papildomi neesminiai reikalavimai.
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Pakeitimas 41
Helga Trüpel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) Jeigu įgyvendinant Bendrijos 
elektroninių ryšių ir spektro politiką 
reikia priimti derinimo priemones, 
susijusias ne tik su techninio 
įgyvendinimo priemonėmis, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
teisėkūros pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

(C. Trautmann 6 pakeitimas. Iš dalies pakeistas pagrindimas). Pakeitimas, kuriuo siekiama 
užtikrinti teisinį nuoseklumą atsižvelgiant į Sprendimo 1999/468/EB 7a konstatuojamąją dalį 
ir 1 straipsnio 2 dalį.  Derinimo priemonės, susijusios su reguliavimo sistemos papildymu 
naujomis svarbiomis nuostatomis, turėtų būti nagrinėjamos kartu su teisėkūros pasiūlymu. 
Komitologijos procedūros gali būti taikomos tik tada, kai nustatomi neesminiai reikalavimai. 
Spektro derinimas nėra neesminis šios direktyvos  reikalavimas.

Pakeitimas 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) Jeigu įgyvendinant Bendrijos 
elektroninių ryšių ir spektro politiką 
reikia priimti derinimo priemones, 
susijusias ne tik su techninio 
įgyvendinimo priemonėmis, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
teisėkūros pasiūlymą.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas, kuriuo siekiama užtikrinti teisinį nuoseklumą, atsižvelgiant į Sprendimo 
1999/468/EB 7a konstatuojamąją dalį ir 1 straipsnio 2 dalį.  Derinimo priemonės, susijusios 
su reguliavimo sistemos papildymu naujomis svarbiomis nuostatomis, turėtų būti 
nagrinėjamos kartu su teisėkūros pasiūlymu. Komitologijos procedūros gali būti taikomos tik 
tada, kai nustatomi neesminiai reikalavimai. 

Pakeitimas 43
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) Pirmiausia Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pagal Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje numatytu 
pranešimu, su derinimu, atliekamu spektro 
ir numeracijos srityse, taip pat tinklų ir 
paslaugų saugumo klausimais, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu, ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu. 
Taip pat turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti įgyvendinimo priemones, skirtas 
atnaujinti Leidimų direktyvos I ir II priedus 
pagal rinkos raidą ir technologinę pažangą 
ir suderinti elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų leidimų išdavimo taisykles, 
procedūras ir sąlygas. Kadangi šios 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos papildyti šias direktyvas įrašant 
naujas neesmines nuostatas, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tais 
atvejais, kai dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių neįmanoma laikytis šiai 
procedūrai įprastai taikomo laikotarpio, 
Komisija turėtų galėti taikyti pirmiau 
minėto sprendimo 5a straipsnio 6 dalyje 
numatytą skubos procedūrą,

(60) Pirmiausia Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pagal Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje numatytu 
pranešimu, su derinimu, atliekamu spektro 
ir numeracijos srityse, taip pat tinklų ir 
paslaugų saugumo klausimais, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu, ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu. 
Taip pat turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti įgyvendinimo priemones, skirtas 
atnaujinti Leidimų direktyvos I ir II priedus 
pagal rinkos raidą ir technologinę pažangą 
ir suderinti elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų leidimų išdavimo taisykles, 
procedūras ir sąlygas. Kadangi šios 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos papildyti šias direktyvas įrašant 
naujas neesmines nuostatas, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
Atsižvelgiant į tai, kad reguliavimo 
procedūra su tikrinimu laikantis įprastai 
taikomo laikotarpio gali tam tikromis 
išimtinėmis aplinkybėmis sukliudyti laiku 
priimti įgyvendinimo priemones, Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų
veikti nedelsdami ir užtikrinti, kad šios 
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priemonės būtų priimtos laiku.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neišvengiamų ir pagrįstų skubos priežasčių Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų veikti nedelsdami ir užtikrinti, kad komitologijos priemonės būtų priimtos laiku.

Pakeitimas 44
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) Pirmiausia Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pagal Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje numatytu 
pranešimu, su derinimu, atliekamu spektro 
ir numeracijos srityse, taip pat tinklų ir 
paslaugų saugumo klausimais, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu, ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu.
Taip pat turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti įgyvendinimo priemones, skirtas 
atnaujinti Leidimų direktyvos I ir II 
priedus pagal rinkos raidą ir technologinę 
pažangą ir suderinti elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų leidimų išdavimo 
taisykles, procedūras ir sąlygas. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos papildyti šias direktyvas įrašant 
naujas neesmines nuostatas, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tais 
atvejais, kai dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių neįmanoma laikytis šiai 
procedūrai įprastai taikomo laikotarpio, 
Komisija turėtų galėti taikyti pirmiau 
minėto sprendimo 5a straipsnio 6 dalyje 

(60) Pirmiausia Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su pagal Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnyje numatytu 
pranešimu, su derinimu, atliekamu 
numeracijos srityje, taip pat tinklų ir 
paslaugų saugumo klausimais, su 
tarpvalstybinių rinkų nustatymu, su 
standartų įgyvendinimu, ir su suderintu 
reguliavimo sistemos nuostatų taikymu. 
Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos papildyti šias 
direktyvas įrašant naujas neesmines 
nuostatas, jos turi būti patvirtintos taikant 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Atsižvelgiant į tai, kad 
reguliavimo procedūra su tikrinimu 
laikantis įprastai taikomo laikotarpio gali 
tam tikromis išimtinėmis aplinkybėmis 
sukliudyti laiku priimti įgyvendinimo 
priemones, Europos Parlamentas, Taryba 
ir Komisija turėtų veikti nedelsdami ir 
užtikrinti, kad šios priemonės būtų 
priimtos laiku.
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numatytą skubos procedūrą,

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti teisinį nuoseklumą atsižvelgiant į siūlomus pagrindų direktyvos naujo 8a 
straipsnio ir direktyvos, susijusios su leidimais, 6a straipsnio pakeitimus. Derinimo 
priemonės, susijusios su reguliavimo sistemos papildymu naujomis svarbiomis nuostatomis, 
turėtų būti nagrinėjamos kartu su teisėkūros pasiūlymu. Komitologijos procedūros gali būti 
taikomos tik tada, kai nustatomi neesminiai reikalavimai. Dėl neišvengiamų ir pagrįstų 
skubos priežasčių Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų veikti nedelsdami ir 
užtikrinti, kad komitologijos priemonės būtų priimtos laiku.

Pakeitimas 45
Helga Trüpel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus atvejus, kai taikoma 7 straipsnio 
10 dalis, 20 ar 21 straipsnis, ir atvejus, kai 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse numatyta kitaip, valstybės 
narės užtikrina, kad tais atvejais, kai 
nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 
šią direktyvą ar specifines direktyvas 
ketina taikyti priemones, darančias didelį 
poveikį atitinkamai rinkai, arba kai jos 
ketina numatyti apribojimus pagal 9 
straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį,
suinteresuotoms šalims jos suteiktų 
galimybę per pagrįstai nustatytą laiką 
pateikti pastabas dėl planuojamos 
priemonės.

Išskyrus atvejus, kai taikoma 7 straipsnio 
10 dalis, 20 ar 21 straipsnis, ir atvejus, kai 
pagal 9c straipsnį priimtose įgyvendinimo 
priemonėse numatyta kitaip, valstybės 
narės užtikrina, kad tais atvejais, kai 
nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 
šią direktyvą ar specifines direktyvas 
ketina taikyti priemones, darančias didelį 
poveikį atitinkamai rinkai, suinteresuotoms 
šalims jos suteiktų galimybę per pagrįstai 
nustatytą laiką pateikti pastabas dėl 
planuojamos priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma atsižvelgti ir į spektro ekonominę vertę, ir į jo vertę visuomenei laikantis 
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pusiausvyros principo siekiant jį valdyti veiksmingai. Taigi tai, kad dalis spektro skirta 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslus, nėra siūlomo paslaugų neutralumo principo 
apribojimas ar išimtis, bet – papildymas. Taigi, būtų nepagrįsta taikyti papildomų 
konsultacijų  procedūrų.    

Pakeitimas 46
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/21/EB
7 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) taikant 16 straipsnį kartu su Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 5 ir 9–13 
straipsniais ir Direktyvos 2002/22/EB
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį nustatyti, iš dalies pakeisti arba 
panaikinti operatoriaus įpareigojimą,

(c) taikant 16 straipsnį kartu su Direktyvos 
2002/19/EB (Prieigos direktyva) 5
straipsniu, išskyrus 1b dalį, ir 9–13 
straipsniais ir Direktyvos 2002/22/EB
(Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 
straipsnį nustatyti, iš dalies pakeisti arba 
panaikinti operatoriaus įpareigojimą,

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, numatytos direktyvos 2002/19/EB (Prieigos Direktyvos) 5 straipsnio 1b dalyje, 
skirtos žiniasklaidos pliuralizmui ir kultūrų įvairovei skaitmeninės televizijos srityje išlaikyti, 
taigi aiškiai priklauso valstybių narių kompetencijai. 

Pakeitimas47
Guy Bono

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto e papunktis
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 4 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) taikydamos principą, pagal kurį 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų prieigą 
prie bet kokio teisėto turinio, galėtų jį 

g) taikydamos principą, pagal kurį 
galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę gauti 
bet kokį turinį (išbraukta) ir jį platinti, taip 
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platinti, taip pat galėtų naudoti teisėtą
programinę įrangą ir (arba) rinktis 
paslaugas.

pat naudoti (išbraukta) programinę įrangą 
ir (arba) rinktis paslaugas, laikydamiesi 
nacionalinių baudžiamosios teisės aktų, 
grindžiamų su viešąja tvarka, visuomenės 
saugumu ir morale susijusiais 
sumetimais.

Or. fr

Pagrindimas

Vartojant būdvardžius „teisėtas“ po žodžių „turinys“ ir „paslauga“ neapimama galima 
informatinio sukčiavimo veikla, kuria galėtų užsiimti galutiniai vartotojai, todėl atsiranda 
painiavos. Taigi reikėtų paaiškinti, kad nacionalinė valdžios institucija rūpinasi, kad visa 
veikla, kuriai taikomos šios nuostatos, būtų įmanoma, jeigu vartotojas nepažeidžia 
nacionalinių baudžiamųjų teisės aktų (ypač susijusių su pedofilinio ir pornografinio bei 
rasistinio pobūdžio turinio perdavimu).

Pakeitimas48
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto e papunktis
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 4 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) užtikrindamos įmonių, kurios teikia 
elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas, ir 
sektorių, kurie saugo ir skatina naudoti 
teisėtą turinį elektroninių ryšių tinkluose 
ir teikiant paslaugas, bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto e papunktis
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 4 dalies ga punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) užtikrindamos įmonių, kurios teikia 
elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas, ir 
sektorių, kurie saugo ir skatina naudoti 
teisėtą turinį elektroninių ryšių tinkluose 
ir teikiant paslaugas, bendradarbiavimą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas įtraukiamas į III skyrių „Nacionalinių reguliavimo institucijų užduotys“.
Imonės, teikiančios viešuosius ryšių tinklus arba paslaugas, įpareigojamos bendradarbiauti 
su intelektinės nuosavybės teisių turėtojais (autoriais, produceriais, atlikėjais) ir ieškoti 
bendrų būdų ir priemonių ginti autorines teises ir skatinti naudoti autorinių teisių ginamus 
kūrinius.

Pakeitimas 50
Guy Bono

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punkto e papunktis
Direktyva 2002/21/EB
8 straipsnio 4 dalies ga punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g)a) taikydamos principą, pagal kurį be 
teisėsaugos institucijos išankstinio 
sprendimo galutinių vartotojų teisėms 
negalima taikyti jokių apribojimų, 
išskyrus „force majeure“ atvejus, ar kai 
tai būtina siekiant užtikrinti tinklų 
vientisumą ar saugumą.

Or. fr

Pagrindimas

Išskyrus „force majeure“ atvejus ir tuos atvejus, kai būtina užtikrinti infrastruktūrų 
vientisumą ir saugumą, sprendimus dėl galutinių vartotojų teisių ir laisvių apribribojimų gali 
priimti tik teisėsaugos institucija, kuri paprastai yra laisvių sergėtoja.
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Pakeitimas 51
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8a dalis (nauja)
Direktyva 2002/21/EB
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Įterpiamas šis 8a straipsnis:
„8a straipsnis

Radijo spektro politikos koordinavimas 
Bendrijoje

1. Valstybės narės, rengdamos 
strateginius planus ir derindamos radijo 
dažnių naudojimą Bendrijoje, 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su 
Komisija. Jos užtikrina spektro politikos 
krypčių ir kitos nacionalinės ar ES 
politikos, pvz., žiniasklaidos politikos, 
darną.   
2. Valstybės narės užtikrina politikos 
krypčių koordinavimą ir, jei reikia, derina 
radijo spektro prieinamumo ir veiksmingo 
naudojimo sąlygas, kurios yra reikalingos 
vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
atsižvelgdamos į ekonominius, politinius, 
kultūrinius, sveikatos apsaugos ir 
socialinius aspektus, susijusius su radijo 
spektro naudojimu.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie radijo dažnių 
paskirstymą, praeinamumą ir naudojimą 
Bendrijoje būtų derinama ir teikiama 
laiku.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
Bendrijos interesai, kurių ji turi 
tarptautinėse organizacijose, būtų 
derinami, jeigu radijo spektro naudojimas 
veikia Bendrijos politiką.
5. Siekiant padėti įvykdyti 1-4 dalyse 
nurodytus tikslus, įsteigiamas Radijo 
spektro politikos komitetas (RSPK). RSPK 
teikia rekomendacijas Europos 
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Parlamentui, Tarybai ir Komisijai radijo 
spektro politikos klausimais. RSPK 
sudaro po vieną kiekvienos nacionalinės 
reguliavimo institucijos, atsakingos už 
radijo spektro politiką ir (arba) 
žiniaskaidos priežiūrą atitinkamoje 
valstybėje narėje, aukšto rango atstovą. 
Komisija yra balso teisės neturintis narys.
6. Europos Parlamento, Tarybos, 
Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
RSPK priima nuomones kvalifikuota 
balsų dauguma. Kiekviena valstybė narė 
turi po vieną balsą, Komisija balsuoti 
negali.
7. Komisija, kiek tik įmanoma 
atsižvelgdama į RSPK nuomonę, kas 
trejerius metus nustato bendrus politikos 
tikslus ir skelbia neprivalomas Bendrijos 
spektro politikos plėtros gaires.
8. Komisija, kiek tik įmanoma 
atsižvelgdama į RSPK nuomonę, gali 
siūlyti teisėkūros priemones, kuriomis 
būtų galima siekti bendrų 7 dalyje 
nurodytų politikos tikslų.
9. Jeigu reikia užtikrinti veiksmingą 
Bendrijos interesų, kurių ji turi 
tarptautinėse organizacijose, derinimą, 
Komisija gali, RSPK sutikus, siūlyti 
Europos Parlamentui ir Tarybai  suteikti 
derybų įgaliojimą.
10. RSPK teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai metinę veiklos ataskaitą.“

Or. en

Pagrindimas

Planuojant ES lygmens radijo spektro strategiją reikia laikytis privalomų tarptautinių 
susitarimų ir atsižvelgti į šios srities valstybių narių kompetenciją. Tik geriau suderinus 
politikos kryptis, bus galima pasiekti spektro valdymo ES pažangos. Siūloma, kad naujas 
tinkamesnės sudėties komitetas, kurį turi sudaryti po vieną kiekvienos valstybes narės 
telekomunikacijų reguliavimo ir (arba) žiniasklaidos priežiūros institucijos atstovą (taigi, 
būtų atsižvelgta į esamus perdavimo reguliavimo ir turinio reguliavimo sąsajas), padėtų 
plėtoti integruotą ES spektro politiką.
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Pakeitimas 52
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8a dalis (nauja)
Direktyva 2002/21/EB
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Įterpiamas šis 8a straipsnis:
  „8a straipsnis

Radijo spektro politikos koordinavimas 
Bendrijoje

1. Valstybės narės, rengdamos 
strateginius planus ir derindamos radijo 
dažnių naudojimą Bendrijoje, 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su 
Komisija. Jos užtikrina spektro politikos 
krypčių ir kitos nacionalinės ar ES 
politikos, pvz., žiniasklaidos politikos, 
darną.   
2. Valstybės narės užtikrina politikos 
krypčių koordinavimą ir, jei reikia, derina 
radijo spektro prieinamumo ir veiksmingo 
naudojimo sąlygas, kurios yra reikalingos 
vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
atsižvelgdamos į ekonominius, politinius, 
kultūrinius, sveikatos apsaugos ir 
socialinius aspektus, susijusius su radijo 
spektro naudojimu.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie radijo dažnių 
paskirstymą, praeinamumą ir naudojimą 
Bendrijoje būtų derinama ir teikiama 
laiku.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
Bendrijos interesai, kurių ji turi 
tarptautinėse organizacijose, būtų 
derinami, jeigu radijo spektro naudojimas 
veikia Bendrijos politiką.
5. Siekiant padėti įvykdyti 1-4 dalyse 
nurodytus tikslus, įsteigiamas Radijo 
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spektro politikos komitetas (RSPK). RSPK 
teikia rekomendacijas Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai radijo 
spektro politikos klausimais. RSPK 
sudaro po vieną kiekvienos nacionalinės 
reguliavimo institucijos, atsakingos už 
radijo spektro politiką atitinkamoje 
valstybėje narėje, aukšto rango atstovą. 
Komisija yra balso teisės neturintis narys.
6. Europos Parlamento, Tarybos, 
Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
RSPK priima nuomones kvalifikuota 
balsų dauguma. Kiekviena valstybė narė 
turi po vieną balsą, Komisija balsuoti 
negali.
7. Komisija, kiek tik įmanoma 
atsižvelgdama į RSPK nuomonę, kas 
trejerius metus nustato bendrus politikos 
tikslus ir skelbia neprivalomas Bendrijos 
spektro politikos plėtros gaires.
8. Komisija, kiek tik įmanoma 
atsižvelgdama į RSPK nuomonę, gali 
siūlyti teisėkūros priemones, kuriomis 
būtų galima siekti bendrų 7 dalyje 
nurodytų politikos tikslų.
9. Jeigu reikia užtikrinti veiksmingą 
Bendrijos interesų, kurių ji turi 
tarptautinėse organizacijose, derinimą, 
Komisija gali, RSPK sutikus, siūlyti 
Europos Parlamentui ir Tarybai  suteikti 
derybų įgaliojimą.
10. RSPK teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai metinę veiklos ataskaitą.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės, rengdamos strateginius planus ir derindamos radijo 
dažnių naudojimą Bendrijoje, bendradarbiautų tarpusavyje ir su Komisija, reikalinga 
veiksminga politika. Tik geriau suderinus politikos principus, bus galima pasiekti spektro 
valdymo ES pažangos. Tam taip pat reikia, kad būtų geriau koordinuojamas ES valstybių 
narių dalyvavimas tarptautiniuose forumuose. Siūloma iš Radijo spektro komiteto ir Radijo 
spektro politikos grupės kurti naują komitetą, RSPK, kurį sudarytų nariai iš kiekvienos 
nacionalinės žiniasklaidos priežiūros institucijos ir kuris padėtų formuoti nuoseklią ES 
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spektro politiką.

Pakeitimas 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Article 1 – point 8 a (new)
Direktyva 2002/21/EB
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Įterpiamas šis 8a straipsnis:
  „8a straipsnis

Radijo spektro politikos koordinavimas 
Bendrijoje

1. Valstybės narės, rengdamos 
strateginius planus ir derindamos radijo 
dažnių naudojimą Bendrijoje, 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su
Komisija. Jos užtikrina spektro politikos 
krypčių ir kitos nacionalinės ar ES 
politikos, pvz., žiniasklaidos politikos, 
darną.   
2. Valstybės narės užtikrina politikos 
krypčių koordinavimą ir, jei reikia, derina 
radijo spektro prieinamumo ir veiksmingo
naudojimo sąlygas, kurios yra reikalingos 
vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
atsižvelgdamos į ekonominius, politinius, 
kultūrinius, sveikatos apsaugos ir 
socialinius aspektus, susijusius su radijo 
spektro naudojimu.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie radijo dažnių 
paskirstymą, praeinamumą ir naudojimą 
Bendrijoje būtų derinama ir teikiama 
laiku.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
Bendrijos interesai, kurių ji turi 
tarptautinėse organizacijose, būtų 
derinami, jeigu radijo spektro naudojimas 
veikia Bendrijos politiką.
5. Siekiant padėti įvykdyti 1-4 dalyse 
nurodytus tikslus, įsteigiamas Radijo 
spektro politikos komitetas (RSPK). RSPK 
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teikia rekomendacijas Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai radijo 
spektro politikos klausimais. RSPK 
sudaro po vieną kiekvienos nacionalinės 
reguliavimo institucijos, atsakingos už 
radijo spektro politiką ir (arba) 
žiniaskaidos priežiūrą atitinkamoje 
valstybėje narėje, aukšto rango atstovą. 
Komisija yra balso teisės neturintis narys.
6. Europos Parlamento, Tarybos, 
Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
RSPK priima nuomones kvalifikuota 
balsų dauguma. Kiekviena valstybė narė 
turi po vieną balsą, Komisija balsuoti 
negali.
7. Komisija, kiek tik įmanoma 
atsižvelgdama į RSPK nuomonę, kas 
trejerius metus nustato bendrus politikos 
tikslus ir skelbia neprivalomas Bendrijos 
spektro politikos plėtros gaires.
8. Komisija, kiek tik įmanoma 
atsižvelgdama į RSPK nuomonę, gali 
siūlyti teisėkūros priemones, kuriomis 
būtų galima siekti bendrų 7 dalyje 
nurodytų politikos tikslų.
9. Jeigu reikia užtikrinti veiksmingą 
Bendrijos interesų, kurių ji turi 
tarptautinėse organizacijose, derinimą, 
Komisija gali, RSPK sutikus, siūlyti 
Europos Parlamentui ir Tarybai  suteikti 
derybų įgaliojimą.
10. RSPK teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai metinę veiklos ataskaitą.“

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad naujas tinkamesnės sudėties komitetas, kurį turi sudaryti po vieną kiekvienos 
valstybes narės telekomunikacijų reguliavimo ir žiniasklaidos priežiūros institucijos atstovą 
(taigi, būtų atsižvelgta į esamus perdavimo reguliavimo ir turinio reguliavimo sąsajas), 
padėtų plėtoti integruotą ES spektro politiką.
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Pakeitimas 54
Helga Trüpel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Neabejojama tuo, kad radijo spektras yra nedidelis išteklis. Ir į ekonominę vertę, ir į vertę 
visuomenei turi būti atsižvelgta atitinkamai ir laikantis pusiausvyros principo siekiant jį 
valdyti veiksmingai.

Pakeitimas 55
Katerina Batzeli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) laikytis apribojimo pagal toliau pateiktą 
4 dalį.

(d) laikytis apribojimo pagal toliau pateiktą 
4 dalį, įskaitant apribojimus, kuriais 
siekiama skatinti siekti kultūros ir 
žiniasklaidos politikos tikslų;

Or. en
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Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti kultūros ir žiniasklaidos politikos tikslus, nes šie tikslai – vienas iš 
pagrindinių argumentų, kuriais remiantis valstybės narės varžo paslaugų ir technologijų 
neutralumo principą.

Pakeitimas 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) laikytis apribojimo pagal toliau pateiktą 
4 dalį.

(d) laikytis bendrojo intereso tikslo siekio
pagal toliau pateiktą 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti nuoseklumą atsižvelgiant į 9 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas 57
Helga Trüpel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) laikytis apribojimo pagal toliau pateiktą 
4 dalį.

d) laikytis bendrojo intereso tikslo siekio
pagal toliau pateiktą 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad žodžiai būtų pasirenkami nuosekliai ir atsižvelgiant į siūlomus pagrindų 
direktyvos 9 straipsnio 4 dalies pakeitimus.
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Pakeitimas 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys, kaip nurodyta nacionalinėse dažnių 
paskirstymo lentelėse ir Tarptautinės 
Telekomunikacijų Sąjungos 
reglamentuose. Tačiau valstybės narės gali 
numatyti teikiamų elektroninių ryšių 
paslaugų rūšių proporcingas ir
nediskriminacinio pobūdžio priemones. .

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal Tarptautinės Telekomunikacijų Sąjungos 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos skirtingose 
juostose, numatytas galimybes. Remiantis šiuo, teisiniu požiūriu teisingu, paslaugų 
neutralumo apibrėžimu priemonės, kurių imamasi pagal Tarptautinės Telekomunikacijų 
Sąjungos reglamentus ir kuriomis siekiama bendrojo intereso tikslų, yra ne apribojimai, o šio 
principo taikymo pasekmės.

Pakeitimas 59
Katerina Batzeli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys, kaip nurodyta nacionalinėse dažnių 
paskirstymo lentelėse ir Tarptautinės 
Telekomunikacijų Sąjungos radijo 
reglamentuose. Tačiau valstybės narės gali 
numatyti teikiamų elektroninių ryšių 
paslaugų rūšių proporcingus ir 
nediskriminuojančius apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės dažnių paskirstymo lentelės tebėra pagrindinis įrankis paskirstyti radijo dažnių 
juostas. Be to, būtina išaiškinti, kad neutralumo principas ir Tarptautinės Telekomunikacijų 
Sąjungos radijo reglamentai, kuriose numatyta pagrindinė apsauga nuo trikdžių, turi derėti. 

Pakeitimas 60
Ignasi Guardans Cambó

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal Tarptautinės Telekomunikacijų Sąjungos 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos skirtingose 
juostose, numatytas galimybes.

Pakeitimas 61
Helga Trüpel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Išskyrus tuos atvejus, kai antroje 
pastraipoje arba pagal 9c straipsnį 
priimtose įgyvendinimo priemonėse 
numatyta kitaip, valstybės narės užtikrina, 
kad visos elektroninių ryšių paslaugų rūšys 
galėtų būti teikiamos radijo dažnių 
juostose, kuriose teikiamas elektroninis 
ryšys, kaip nurodyta nacionalinėse dažnių 
paskirstymo lentelėse ir Tarptautinės 
Telekomunikacijų Sąjungos 
reglamentuose. Tačiau valstybės narės gali 
numatyti teikiamų elektroninių ryšių 
paslaugų rūšių proporcingas ir
nediskriminacinio pobūdžio priemones.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal Tarptautinės Telekomunikacijų Sąjungos 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos skirtingose 
juostose, numatytas galimybes. Remiantis šiuo, teisiniu požiūriu teisingu, paslaugų 
neutralumo apibrėžimu priemonės, kurių imamasi pagal Tarptautinės Telekomunikacijų 
Sąjungos reglamentus ir kuriomis siekiama bendrojo intereso tikslų, yra ne apribojimai, o šio 
principo taikymo pasekmės. Siekiant skaidrumo, visi bendrojo intereso tikslai turi būti 
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nustatomi pagal nacionalinius teisės aktus laikantis Bendrijos teisės.

Pakeitimas 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonės, pagal kurias reikalaujama, kad 
paslauga būtų teikiama specifinėje juostoje,
grindžiamos tuo, jog reikia užtikrinti, kad 
pagal nacionalinius teisės aktus laikantis
Bendrijos teisės nustatytas bendrojo 
intereso tikslas, kaip antai užtikrinta 
gyvybės apsauga, skatinama socialinė, 
regioninė ir teritorinė sanglauda, išvengta 
neveiksmingo spektro panaudojimo, būtų 
pasiektas arba būtų skatinama siekti 
kultūros ir žiniasklaidos politikos tikslų, 
pavyzdžiui, kultūrinės ir kalbų įvairovės
bei žiniasklaidos pliuralizmo.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal Tarptautinės Telekomunikacijų Sąjungos 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos skirtingose 
juostose, numatytas galimybes. Remiantis šiuo, teisiniu požiūriu teisingu, paslaugų 
neutralumo apibrėžimu priemonės, kurių imamasi pagal Tarptautinės Telekomunikacijų 
Sąjungos reglamentus ir kuriomis siekiama bendrojo intereso tikslų, yra ne apribojimai, o šio 
principo taikymo pasekmės.

Pakeitimas 63
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Apribojimai, pagal kuriuos reikalaujama, 
kad elektroninių ryšių paslauga būtų 
teikiama specifinėje juostoje, grindžiami 
tuo, jog reikia užtikrinti, kad pagal
nacionalinius teisės aktus laikantis
Bendrijos teisės nustatytas bendrojo 
intereso tikslas, kaip antai užtikrinta 
gyvybės apsauga, skatinama socialinė, 
regioninė ir teritorinė sanglauda, išvengta 
neveiksmingo spektro panaudojimo, būtų 
pasiektas arba būtų skatinama siekti 
kultūros ir žiniasklaidos politikos tikslų, 
pavyzdžiui, kultūrinės ir kalbų įvairovės
bei žiniasklaidos pliuralizmo.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kaip bendrojo intereso tikslas turėtų būti aiškinamas, turėtų būti leidžiama nuspręsti 
kiekvienai valstybei narei remiantis subsidiarumo principu. Kita vertus, teiginys  „kultūrinės 
ir kalbų įvairovės skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas“ apima per siaurą sritį, nes 
neapima visų bendrojo intereso tikslų, nustatytų pagal garso ir vaizdo žiniasklaidos politiką.

Pakeitimas 64
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonės, pagal kurias reikalaujama, kad 
paslauga būtų teikiama specifinėje juostoje,
grindžiamos tuo, jog reikia užtikrinti, kad 
pagal nacionalinius teisės aktus laikantis
Bendrijos teisės nustatytas bendrojo 
intereso tikslas, kaip antai užtikrinta 
gyvybės apsauga, skatinama socialinė, 
regioninė ir teritorinė sanglauda, išvengta 
neveiksmingo spektro panaudojimo, būtų 
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nacionaliniuose teisės aktuose pagal 
Bendrijos teisę, būtų skatinama kultūrinė
ir kalbų įvairovė bei žiniasklaidos
pliuralizmas.

pasiektas arba būtų skatinama siekti 
kultūros ir žiniasklaidos politikos tikslų, 
pavyzdžiui, kultūrinės ir kalbų įvairovės
bei žiniasklaidos pliuralizmo.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal Tarptautinės Telekomunikacijų Sąjungos 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos skirtingose 
juostose, numatytas galimybes. Remiantis šiuo, teisiniu požiūriu teisingu, paslaugų 
neutralumo apibrėžimu priemonės, kurių imamasi pagal Tarptautinės Telekomunikacijų 
Sąjungos reglamentus ir kuriomis siekiama bendrojo intereso tikslų, yra ne apribojimai, o šio 
principo taikymo pasekmės. Siekiant skaidrumo, visi bendrojo intereso tikslai turi būti 
nustatomi pagal nacionalinius teisės aktus laikantis Bendrijos teisės.

Pakeitimas 65
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad švietimas labai svarbus mūsų visuomenei, būtina jį paminėti kaip vieną 
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iš tikslų, kurio siekiu galima pateisinti proporcingų ir nediskriminacinio pabūdžio paslaugų 
neutralumo apribojimų taikymą.

Pakeitimas 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonė, pagal kurią draudžiama teikti 
bet kokias kitas elektroninių ryšių
paslaugas specifinėje juostoje, gali būti 
numatytas tik tuomet, jei jį galima pagrįsti 
poreikiu teikti gyvybės apsaugos paslaugas
arba išvengti žalingų trikdžių.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal Tarptautinės Telekomunikacijų Sąjungos 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos skirtingose 
juostose, numatytas galimybes. Remiantis šiuo, teisiniu požiūriu teisingu, paslaugų 
neutralumo apibrėžimu priemonės, kurių imamasi pagal Tarptautinės Telekomunikacijų 
Sąjungos reglamentus ir kuriomis siekiama bendrojo intereso tikslų, yra ne apribojimai, o šio 
principo taikymo pasekmės.

Pakeitimas 67
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonė, pagal kurią draudžiama teikti 
bet kokias kitas elektroninių ryšių
paslaugas specifinėje juostoje, gali būti 
numatytas tik tuomet, jei jį galima pagrįsti 
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apsaugos paslaugas. poreikiu teikti gyvybės apsaugos paslaugas
arba išvengti žalingų trikdžių.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugų neutralumas turėtų būti apibrėžtas pagal Tarptautinės Telekomunikacijų Sąjungos 
reglamentuose, kuriuose nustatoma, kokios paslaugos gali būti kartu teikiamos skirtingose 
juostose, numatytas galimybes. Remiantis šiuo, teisiniu požiūriu teisingu, paslaugų 
neutralumo apibrėžimu priemonės, kurių imamasi pagal Tarptautinės Telekomunikacijų 
Sąjungos reglamentus ir kuriomis siekiama bendrojo intereso tikslų, yra ne apribojimai, o šio 
principo taikymo pasekmės. Siekiant skaidrumo, visi bendrojo intereso tikslai turi būti 
nustatomi pagal nacionalinius teisės aktus laikantis Bendrijos teisės.

Pakeitimas 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 69
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  5a. Valstybės narės turi naudotis 
kompetencija pagal savo nacionalinę teisę 
apibrėžti priemonių, kurios taikomos 
siekiant kultūros ir žiniasklaidos politikos 
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tikslų, pavyzdžiui, kultūrų ir kalbų 
įvairovės bei žiniasklaidos pliuralizmo, 
mastą, pobūdį ir taikymo trukmę.

Or. en

Pagrindimas

I. Guardans 16 pakeitimas. Žodis „apribojimų“ keičiamas „priemonių“ siekiant užtikrinti, 
kad žodžiai būtų pasirenkami nuosekliai ir atsižvelgiant į siūlomus pagrindų direktyvos 9 
straipsnio 4 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 70
Katerina Batzeli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Apribojimams, kuriuos leidžiama 
taikyti siekiant apibrėžto bendrojo intereso
tikslo ir vykdant nacionalinę kultūros ir 
žiniasklaidos politiką, netaikoma šio 
straipsnio pakartotinio įvertinimo 
procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Garso ir vaizdo sektoriaus bendrojo intereso tikslų ypatumais, kuriais grindžiama tai, kad 
valstybės narės kompetentingos apibrėžti neutralumo principo apribojimų mastą, pobūdį ir 
taikymo trukmę, taip pat turėtų būti grindžiama valstybių narių apibrėžta konkreti 
pakartotinio įertinimo procedūra.
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Pakeitimas 71
Ignasi Guardans Cambó

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 72
Helga Trüpel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje minėtas teisių turėtojas 
yra radijo arba televizijos transliacijų 

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

turinio paslaugų teikėjas, o teisė naudoti 
radijo dažnius buvo suteikta tam, kad būtų 
pasiektas bendrojo intereso tikslas, teisė 
naudoti radijo dažnių dalį, kuri skirta
tokiam tikslui pasiekti, galioja nepakitusi 
iki termino pabaigos. Tai radijo dažnių 
daliai, kuri gali pasidaryti nebūtina šiam 
tikslui pasiekti, taikoma naujo paskyrimo 
procedūra pagal šios direktyvos 9 
straipsnio 3 ir 4 dalis ir Leidimų direktyvos 
7 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

(C. Trautmann 29 pakeitimas. Iš dalies pakeistas, nes nuostata apima ir radijo paslaugų 
teikimą). Radijo ir transliavimo operatoriai, perėję prie skaitmeninio režimo, turėtų galėti 
toliau teikti savo  paslaugas ir net jas toliau plėtoti.

Pakeitimas 73
Marielle De Sarnez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2: Šis straipsnis netaikomas, kai valstybės 
narės taikydamos apribojimus siekia 
kultūros politikos, kalbų įvairovės ir 
žiniasklaidos pliuralizmo tikslų. 

Or. fr
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Pakeitimas 74
Ignasi Guardans Cambó

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Prekyba spektru neturėtų lemti nei spekuliacijos, nei pakeisti to radijo dažnio bangomis 
teikiamų paslaugų, ypač tais atvejais kai jie buvo suteikti remiantis, jog reikia užtikrinti, kad 
būtų pasiektas bendrojo intereso tikslas. 

Pakeitimas 75
Katerina Batzeli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

priimtose įgyvendinimo priemonėse jeigu 
toks perdavimas arba nuoma atitinka 
nacionalines procedūras ir nepakeičia to 
radijo dažnio bangomis teikiamų 
paslaugų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi spektro valdymas ir toliau priklauso nacionalinei kompetencijai, reikėtų atsižvelgti į 
nacionalines procedūras ir reglamentavimą.

Pakeitimas 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šis straipsnis netaikomas, kai valstybės 
narės taikydamos apribojimus siekia 
kultūros politikos ir žiniasklaidos tikslų, 
pvz., kultūrų ir kalbų įvairovės bei 
žiniasklaidos pliuralizmo.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi valstybės narės turi kompetenciją apibrėžti apribojimų, taikomų technologijos ir 
paslaugų neutralumo principams, kai šiais apribojimais siekiama kultūros ir žiniasklaidos 
politikos tikslų, apimtį, pobūdį ir trukmę, 9a straipsnyje numatyta persvarstymo procedūra 
netiktų. Be to, Komisijos 2 dalyje painiojami du skirtingi dalykai : Apribojimų persvarstymas 
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ir pačių naudojimo teisių persvarstymas, kuriam taikoma Leidimo direktyvos 5 straipsnio 2 
dalis.

Pakeitimas 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime ir 
nepažeidžiant šios direktyvos 8a straipsnio
tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, Komisija gali priimti tinkamas 
technines įgyvendinimo priemones: 

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos 8a straipsnis (naujas) ir 9 straipsnyje pateikiama paslaugų ir technologijų 
neutralumo apibrėžtis turėtų užtikrinti teisinį nuoseklumą.  Teisinį nuoseklumą taip pat 
reikėtų užtikrinti Sprendime dėl radijo spektro (676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris 
apima techninio įgyvendinimo priemones ir bendrojo intereso tikslus (naujas (d), kuris 
atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 straipsnio 4 dalį) nuostatose.

Pakeitimas 78
Helga Trüpel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekdama dalyvauti vidaus rinkos kūrime ir
nepažeidžiant šios direktyvos 8a straipsnio
tam, kad būtų įgyvendinti šio straipsnio 
principai, Komisija gali priimti tinkamas 
technines įgyvendinimo priemones: 
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Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos 8a straipsnis (naujas) ir 9 straipsnyje pateikiama paslaugų ir technologijų 
neutralumo apibrėžtis turėtų užtikrinti teisinį nuoseklumą.  

Pakeitimas 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2002/21/EB
9c straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) suderinti taisykles dėl radijo dažnių 
prieinamumo ir veiksmingo naudojimo 
pagal 9 straipsnį;  

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos 8a straipsnis (naujas) ir 9 straipsnyje pateikiama paslaugų ir technologijų 
neutralumo apibrėžtis turėtų užtikrinti teisinį nuoseklumą.  Teisinį nuoseklumą taip pat 
reikėtų užtikrinti Sprendime dėl radijo spektro (676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris 
apima techninio įgyvendinimo priemones ir bendrojo intereso tikslus (naujas (d), kuris 
atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 straipsnio 4 dalį) nuostatose.. 

Pakeitimas 80
Helga Trüpel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) suderinti taisykles dėl radijo dažnių 
prieinamumo ir veiksmingo naudojimo 
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pagal 9 straipsnį;  

Or. en

Pagrindimas

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Pakeitimas 81
Ignasi Guardans Cambó

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir darnumo svarbu, kad visos derinimo priemonės spektro valdymo 
srityje būtų sugrupuotos, o ne išskirstytos pagal tu teisės aktus (Pagrindų direktyvą ir Radijo 
spektro direktyvą).
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Pakeitimas 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos 8a straipsnis (naujas) ir 9 straipsnyje pateikiama paslaugų ir technologijų 
neutralumo apibrėžtis turėtų užtikrinti teisinį nuoseklumą.  Teisinį nuoseklumą taip pat 
reikėtų užtikrinti Sprendime dėl radijo spektro (676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris 
apima techninio įgyvendinimo priemones ir bendrojo intereso tikslus (naujas (d), kuris 
atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 straipsnio 4 dalį), nuostatose.

Pakeitimas 83
Helga Trüpel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
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technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Pakeitimas 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos 8a straipsnis (naujas) ir 9 straipsnyje pateikiama paslaugų ir technologijų 
neutralumo apibrėžtis turėtų užtikrinti teisinį nuoseklumą.  Teisinį nuoseklumą taip pat 
reikėtų užtikrinti Sprendime dėl radijo spektro (676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris 
apima techninio įgyvendinimo priemones ir bendrojo intereso tikslus (naujas (d), kuris 
atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 straipsnio 4 dalį), nuostatose.

Pakeitimas 85
Helga Trüpel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

nustatyti juostas, kuriose įmonės gali 
perduoti arba išnuomoti dažnių naudojimo 
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teises, nustatymą, teises, išskyrus dažnius, kuriuos valstybės 
narės planuoja panaudoti transliavimo 
paslaugoms;  

Or. en

Pagrindimas

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Pakeitimas 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šios įgyvendinimo priemonės nedaro 
poveikio Bendrijos ar nacionalinio lygio 
priemonėms, kuriomis siekiama bendrojo 
intereso tikslų, ypač susijusių su turinio 
reguliavimu ir audiovizualine politika. 

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos 8a straipsnis (naujas) ir 9 straipsnyje pateikiama paslaugų ir technologijų 
neutralumo apibrėžtis turėtų užtikrinti teisinį nuoseklumą.  Teisinį nuoseklumą taip pat 
reikėtų užtikrinti Sprendime dėl radijo spektro (676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris 
apima techninio įgyvendinimo priemones ir bendrojo intereso tikslus (naujas (d), kuris 
atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 straipsnio 4 dalį), nuostatose.
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Pakeitimas 87
Helga Trüpel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šios įgyvendinimo priemonės nedaro 
poveikio Bendrijos ar nacionalinio lygio 
priemonėms, kuriomis siekiama bendrojo 
intereso tikslų, ypač susijusių su turinio 
reguliavimu ir audiovizualine politika. 

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos 8a straipsnis (naujas) ir 9 straipsnyje pateikiama paslaugų ir technologijų 
neutralumo apibrėžtis turėtų užtikrinti teisinį nuoseklumą.  Teisinį nuoseklumą taip pat 
reikėtų užtikrinti Sprendime dėl radijo spektro (676/2002/EB), ypač straipsnio, kuris apima 
techninio įgyvendinimo priemones ir bendrojo intereso tikslus (naujas (d), kuris atitinka 
Sprendimo dėl radijo spektro 1 straipsnio 4 dalį), nuostatose.

Pakeitimas 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies 
nuostatas Komisijai padeda Institucija 

Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Įgyvendinti šios 
dalies (a) – (c) punktų nuostatas Komisijai 
gali padėti RSPK;
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pagal Reglamento [.../EB] 10 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos 8a straipsnis (naujas) ir 9 straipsnyje pateikiama paslaugų ir technologijų 
neutralumo apibrėžtis turėtų užtikrinti teisinį nuoseklumą.  Teisinį nuoseklumą taip pat 
reikėtų užtikrinti Sprendime dėl radijo spektro (676/2002/Komisija), ypač straipsnio, kuris 
apima techninio įgyvendinimo priemones ir bendrojo intereso tikslus (naujas (d), kuris 
atitinka Sprendimo dėl radijo spektro 1 straipsnio 4 dalį), nuostatose.

Pakeitimas 89
Helga Trüpel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą. Įgyvendinti šios dalies 
nuostatas Komisijai padeda Institucija 
pagal Reglamento [.../EB] 10 straipsnį.

Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Įgyvendinti šios 
dalies (a) – (c) punktų nuostatas Komisijai 
gali padėti RSPK;

Or. en

Pagrindimas

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Adlib Express Watermark



PE405.980v01-00 52/64 AM\722479LT.doc

LT

Pakeitimas 90
Ignasi Guardans Cambó

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir darnumo svarbu, kad visos derinimo priemonės spektro valdymo 
srityje būtų sugrupuotos, o ne išskirstytos pagal tu teisės aktus (Pagrindų direktyvą ir Radijo 
spektro direktyvą). 

Pakeitimas 91
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b papunktis 
Direktyva 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.“

Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Skubos tvarka nėra pagrįsta šio pobūdžio priemonėms priimti.

Pakeitimas 92
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto b papunktis 
Direktyva 2002/21/EB
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Dėl neišvengiamų 
skubos priežasčių Komisija gali taikyti 22 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą.“

Šios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 22 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Skubos tvarka nėra pagrįsta šio pobūdžio priemonėms priimti.

Pakeitimas 93
Katerina Batzeli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva 2002/19/EB
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį nustatomi įpareigojimai ir 
sąlygos turi būti objektyvūs, skaidrūs, 
proporcingi ir nediskriminuojantys; jie turi 
būti įgyvendinami Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 6 ir 7 straipsniuose 

2. Pagal 1 dalį nustatomi įpareigojimai ir 
sąlygos turi būti objektyvūs, skaidrūs, 
proporcingi ir nediskriminuojantys; jie turi 
būti įgyvendinami Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 6 ir 7 straipsniuose 
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nustatyta tvarka.“ nustatyta tvarka.“

Ši tvarka netaikoma šio straipsnio 1(b) 
daliai.

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, numatytos direktyvos 2002/19/EB (Prieigos Direktyvos) 5 straipsnio 1(b) dalyje, 
skirtos išlaikyti žiniasklaidos pliuralizmui ir kultūrų įvairovei skaitmeninės televizijos srityje, 
taigi aiškiai priklauso valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 94
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės netaiko reikalavimo 
suteikti individualias naudojimo teises 
norint naudoti radijo dažnius, tačiau 
įtraukia tokių radijo dažnių naudojimo 
sąlygas į bendrąjį leidimą, išskyrus tuos 
atvejus, kai individualios naudojimo teises
galima suteikti tam, kad:

1. Valstybės narės sudaro sąlygas naudoti 
radijo dažnius pagal bendrąjį leidimą.
Valstybės narės gali suteikti individualias
naudojimo teises tam, kad:

Or. en

Pagrindimas

Nors bendrasis leidimas gali būti perspektyvus sprendimas ilgalaikėje perspektyvoje vystantis 
technologijai, skirtai išvengti trukdžių, asmeninės licencijos turėtų ir toliau būti išduodamos -
paskirstant spektrą tai ir toliau turėtų būti įprasta tvarka.
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Pakeitimas 95
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės netaiko reikalavimo 
suteikti individualias naudojimo teises 
norint naudoti radijo dažnius, tačiau 
įtraukia tokių radijo dažnių naudojimo 
sąlygas į bendrąjį leidimą, išskyrus tuos 
atvejus, kai individualios naudojimo teises
galima suteikti tam, kad:

1. Valstybės narės sudaro sąlygas naudoti 
radijo dažnius pagal bendrąjį leidimą. 
Valstybės narės gali suteikti individualias 
naudojimo teises tam, kad:

Or. en

Pagrindimas

(C. Trautmann, 72 pakeitimas, pagrindimas pakeistas). Nors bendrasis leidimas gali būti 
perspektyvus sprendimas ilgalaikėje perspektyvoje vystantis technologijai, asmeninės 
licencijos turėtų ir toliau būti išduodamos - paskirstant spektrą tai ir toliau turėtų būti įprasta 
tvarka. Praktikoje Komisija tvirtai laikosi šio metodo, pvz., savo komunikate dėl papildomų 
skaitmeninių dažnių ji siūlo specifines paslaugas priskirti specifiniam juostos dalių spektrui.

Pakeitimas 96
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant iš anksto valstybių narių 
nustatytų specifinių kriterijų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teises suteikiamos laikantis 
objektyvios, skaidrios, 

Nepažeidžiant valstybių narių nustatytų 
specifinių kriterijų ir procedūrų, taikomų 
suteikti radijo dažnių naudojimo teises 
radijo ir televizijos transliacijų turinio 
teikėjams, kad pagal Bendrijos teisę būtų 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslai, tokios 
naudojimo teises suteikiamos laikantis 
objektyvios, skaidrios, 
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nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų. 
Procedūros yra viešos, išskyrus atvejus, 
kai galima įrodyti, kad individualios 
radijo dažnių naudojimo teisės, 
suteikiamos radijo ir televizijos 
transliacijų turinio teikėjams, yra esminės 
norint laikytis tam tikro įpareigojimo, kurį 
iš anksto nustatė valstybė narė ir kuris yra 
reikalingas norint pagal Bendrijos teisę 
įgyvendinti bendrojo intereso tikslą.

nediskriminuojančios ir proporcingos 
tvarkos, o radijo dažnių atveju laikomasi 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyvos) 9 straipsnio nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Siūlymas atitinka galiojančią direktyvą, kuri, įrodyta, yra praktiška ir veiksminga. 

Pakeitimas 97
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tam, kad pasiektų 1 straipsnyje 
išdėstytus tikslus, ir nepažeisdama šios 
direktyvos 5 straipsnio 2 dalies, Komisija 
gali priimti įgyvendinimo priemones, 
kuriomis siekiama:

1. Nepažeisdama šios direktyvos 5 
straipsnio 1 ir 2 dalių ir direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų Direktyvos) 8 ir 9 
straipsnių, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo priemones, kuriomis 
siekiama:

Or. en
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Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės pagal 6a straipsnį (derinimo priemonės) turėtų būti priimtos 
vadovaujantis reguliavimo procedūra su tikrinimu. Skubos tvarka nėra pagrįsta šioms 
priemonėms priimti.

Pakeitimas 98
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – akto, kuriame išdėstyti pakeitimai
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatyti radijo dažnių juostas, kurias 
naudoti galima gavus bendrąjį leidimą arba 
individualias radijo dažnių naudojimo 
teises,

nustatyti radijo dažnių juostas, kurias 
naudoti galima gavus bendrąjį leidimą, 

Or. en

Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės pagal 6a straipsnį (derinimo priemonės) turėtų būti priimtos 
vadovaujantis reguliavimo procedūra su tikrinimu. Skubos tvarka nėra pagrįsta šioms 
priemonėms priimti.  

Pakeitimas 99
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) suderinti bendrųjų leidimų išdavimo ir 
individualių radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių suteikimo tvarką, 

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės pagal 6a straipsnį (derinimo priemonės) turėtų būti priimtos 
vadovaujantis reguliavimo procedūra su tikrinimu. Skubos tvarka nėra pagrįsta šioms 
priemonėms priimti.  

Pakeitimas 100
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) suderinti II priede nurodytas sąlygas, 
susijusias su bendrųjų leidimų išdavimu ir 
individualių radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teisių suteikimu,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės pagal 6a straipsnį (derinimo priemonės) turėtų būti priimtos 
vadovaujantis reguliavimo procedūra su tikrinimu. Skubos tvarka nėra pagrįsta šioms 
priemonėms priimti.  

Pakeitimas 101
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) numatyti leidimų arba naudojimo 
teisių ir su d punktu susijusių procedūrų 
dalinio pakeitimo arba panaikinimo 
tvarką,

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės pagal 6a straipsnį (derinimo priemonės) turėtų būti priimtos 
vadovaujantis reguliavimo procedūra su tikrinimu. Skubos tvarka nėra pagrįsta šioms 
priemonėms priimti.  

Pakeitimas 102
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) nustatyti įmonių, kurioms nacionalinės 
reguliavimo institucijos išduoda 
individualias radijo dažnių arba numerių 
naudojimo teises, atrankos tvarką, jei 
reikia, pagal 6b straipsnio nuostatas. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės pagal 6a straipsnį (derinimo priemonės) turėtų būti priimtos 
vadovaujantis reguliavimo procedūra su tikrinimu. Skubos tvarka nėra pagrįsta šioms 
priemonėms priimti.  

Pakeitimas 103
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a–d ir f punktuose išvardytos priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos taikant 14a straipsnio 3 dalyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių Komisija gali taikyti 14a 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 

Išvardytos priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
taikant 14a straipsnio 3 dalyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. 
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procedūrą.“

Or. en

Pagrindimas

Visos įgyvendinimo priemonės pagal 6a straipsnį (derinimo priemonės) turėtų būti priimtos 
vadovaujantis reguliavimo procedūra su tikrinimu. Skubos tvarka nėra pagrįsta šioms 
priemonėms priimti.  

Pakeitimas 104
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 6a straipsnio 1 dalies f punkte 
nurodytose techninėse įgyvendinimo 
priemonėse gali būti numatyta, kad 
Institucija galėtų teikti įmonių, kurioms 
suteiktos individualios radijo dažnių ir 
numerių naudojimo tesiės, atrankos 
pasiūlymus pagal Reglamento [...] 12 
straipsnį. 

Išbraukta.

Tokiais atvejais siekiant užtikrinti 
optimalų spektro ir numeracijos išteklių 
panaudojimą, priemonėse nurodomas 
laikotarpis, per kurį Institucija atliktų visą 
atranką, atrankos tvarka, taisyklės ir 
sąlygos, išsami informacija apie 
rinkliavas ir mokesčius, kuriuos turės 
sumokėti radijo dažnių ir (arba) numerių 
naudojimo teisių turėtojas. Atrankos 
tvarka yra vieša, skaidriam 
nediskriminuojanti ir objektyvi.

Or. en

Pagrindimas

ES lygiu atrankos teisėms suteikti tvarkai turėtų būti teikiami konkretūs teisėkūros pasiūlymai, 
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o ne taikoma komitologijos procedūra.

Pakeitimas 105
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 6a straipsnio 1 dalies f punkte 
nurodytose techninėse įgyvendinimo 
priemonėse gali būti numatyta, kad 
Institucija galėtų teikti įmonių, kurioms 
suteiktos individualios radijo dažnių ir 
numerių naudojimo tesiės, atrankos 
pasiūlymus pagal Reglamento [...] 12 
straipsnį.

Išbraukta.

Tokiais atvejais siekiant užtikrinti 
optimalų spektro ir numeracijos išteklių 
panaudojimą, priemonėse nurodomas 
laikotarpis, per kurį Institucija atliktų visą 
atranką, atrankos tvarka, taisyklės ir 
sąlygos, išsami informacija apie 
rinkliavas ir mokesčius, kuriuos turės 
sumokėti radijo dažnių ir (arba) numerių 
naudojimo teisių turėtojas. Atrankos 
tvarka yra vieša, skaidriam 
nediskriminuojanti ir objektyvi.

Or. en

Pagrindimas

(Trautmann, Amendment 82 and Presidency Compromise proposal of April 24,2008). ES 
lygiu atrankos teisėms suteikti tvarkai turėtų būti teikiami konkretūs teisėkūros pasiūlymai, o 
ne taikoma komitologijos procedūra.  
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Pakeitimas 106
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, Komisija priima įmonių, 
kurioms bus išduotos individualios radijo 
dažnių arba numerių naudojimo teisės, 
atrankos priemonę. Priemonėje 
nurodomas laikotarpis, per kurį 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
išduoda tokias naudojimo teises. 
Priimdama šią priemonę, Komisija laikosi 
14a straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES lygiu atrankos teisėms suteikti tvarkai turėtų būti teikiami konkretūs teisėkūros pasiūlymai,
o ne taikoma komitologijos procedūra.

Pakeitimas 107
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/20/EB
6 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atidžiai atsižvelgdama į Institucijos 
nuomonę, Komisija priima įmonių, 
kurioms bus išduotos individualios radijo 
dažnių arba numerių naudojimo teisės, 
atrankos priemonę. Priemonėje 
nurodomas laikotarpis, per kurį 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
išduoda tokias naudojimo teises. 

Išbraukta.
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Priimdama šią priemonę, Komisija laikosi 
14a straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

(C. Trautmann, 82 pakeitimas ir pirmininkaujančios valstybės kompromisinis 2008 m. 
balandžio 24 d. pasiūlymas), ES lygiu atrankos teisėms suteikti tvarkai turėtų būti teikiami 
konkretūs teisėkūros pasiūlymai, o ne taikoma komitologijos procedūra.  

Pakeitimas 108
Ignasi Guardans Cambó

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2002/20/EB
14 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 
straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 
straipsnio nuostatas.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Leidimų direktyvą priimtų komitologijos priemonių pobūdis nepateisina skubos tvarkos 
taikymo.

Pakeitimas 109
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2002/20/EB
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 
straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 
straipsnio nuostatas.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

(C. Trautmann, 85 pakeitimas).  Pagal Leidimų direktyvą priimtų komitologijos priemonių 
pobūdis nepateisina skubos tvarkos taikymo. 

Pakeitimas 110
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas3 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2002/20/EB
II PRIEDAS

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Papildoma nauju II priedu, kurio 
tekstas pateikiamas šios direktyvos priede.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta atsižvelgiant į balandžio 24 d. Tarybos dokumentą.
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