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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų (angl. AVMS) direktyvoje Europos Sąjunga paskelbė 
ketinanti užtikrinti optimalias konkurencingumo ir teisinio tikrumo sąlygas Europos IRT, 
žiniasklaidos pramonei ir paslaugoms, taip pat pagarbą kultūrinei ir kalbinei įvairovei. Iš 
naujo svarstant dabartinį „telekomo paketą“, jį derėtų svarstyti ir keisti vadovaujantis ta pačia 
dvasia ir tais pačiais politiniais ketinimais. Būtina atrasti pusiausvyrą tarp visų dabartinių ir 
būsimų elektronikos tinklų vartotojų, jų teisėtų verslo interesų ir bendro intereso viešosios 
politikos interesų, taip pat vartotojų teisių ir interesų.

Radijo dažniai – tai nedidelį viešieji ištekliai, turintys didelę viešojo sektoriaus ir rinkos vertę. 
Jie tai pat būtini kai kurių bendro intereso viešosios politikos tikslų įgyvendinimui. Todėl jų 
spektras turi būti valdomas ne tik veiksmingai ir našiai, bet ir deramai atsižvelgiant į 
visuomenės interesus ekonominėje, socialinėje ar kultūros srityse. Šiomis aplinkybėmis derėtų 
apriboti paslaugų neutralumo principus ir poveikį individualių radijo dažnių naudojimo teisių 
perdavimui. Šios viešosios politikos sprendimuose paisytina valstybių narių vaidmens.

Negalima sumenkinti elektroninių komunikacijų paslaugų teikėjų ir ypač audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų teikėjų apsaugos nuo žalingųjų trikdžių svarbos. Tuo tikslu reikalingi 
kai kurie nedideli teksto pakeitimai: į kontekstą reikia tinkamai įterpti Europos spektro 
reglamentą ir kitus tarptautiniu mastu įpareigojančius sprendimus bei priemones, kurių 
nevalia nepaisyti.

Galiausiai pasiūlymas teikiamas siekiant pabrėžti svarbų nacionalinių reguliavimo institucijų 
(NRI) vaidmenį saugant ir skatinant teisėto turinio sklaidą per elektroninių ryšių tinklus ir 
paslaugas.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Vadovaujantis 2007 m. gruodžio 
11 d. Direktyva 2007/65/EB, vadinamąja 
Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų 
direktyva, peržiūra buvo atlikta siekiant 
užtikrinti optimalias konkurencijos 
sąlygas ir teisinį aiškumą ES 
informacinių technologijų ir žiniasklaidos 
sektoriaus atstovams ir paslaugų 
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teikėjams, taip pat palankias sąlygas 
kultūrų ir kalbų įvairovei, todėl šiuo 
požiūriu elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų bendroji reguliavimo sistema 
yra esminis viso Europos garso ir vaizdo 
sektoriaus ramstis.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Komisija, priimdama sprendimus 
pagal šią direktyvą, turėtų atsižvelgti į 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
suinteresuotų pramonės šalių bei garso ir 
vaizdo žiniasklaidos paslaugų teikėjų 
nuomones ir rengdama veiksmingas 
konsultacijas su jais užtikrinti skaidrumą 
ir proporcingumą. Komisija turėtų skelbti 
detalius konsultacijų dokumentus, 
kuriuose būtų paaiškinama, kodėl 
nuspręsta pasirinkti skirtingas veiksmų 
kryptis, o suinteresuotoms šalims turėtų 
būti suteikiamas pagrįstas laikotarpis 
atsakyti. Išnagrinėjusi atsakymus, 
Komisija po konsultacijų turėtų pateikti 
pareiškimą ir nurodyti jame priimto 
sprendimo priežastis, taip pat paaiškinti, 
kaip buvo atsižvelgta į pateiktus 
atsakymus.

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad Bendrijos lygmens sprendimuose būtų atsižvelgiama į nacionalinių 
reguliavimo institucijų, suinteresuotų pramonės šalių bei garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugų teikėjų nuomones. Sprendimai turi būti skaidrūs ir proporcingi siekiamam tikslui. 
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Pakeitimas 3

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 rinkos vertę bei 
esančiais esminiais siekiant tam tikrų 
visuotinės svarbos politikos tikslų. Todėl 
spektras turėtų būti valdomas
veiksmingiau ir tinkamą dėmesį skiriant 
visuotinei svarbai ekonominėje, socialinėje 
ir aplinkos srityse ir turėtų būti laipsniškai 
šalinamos veiksmingo spektro valdymo 
kliūtys.

Or. en

Pagrindimas

Spektras iš tiesų yra viešas išteklius ir negali būti laikomas kieno nors privačiu turtu. Tačiau 
jo efektyvumas neturėtų ir negalėtų būti apibrėžiamas vien rinkos kriterijais. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Radijo dažniai turėtų būti valdomi 
taip, kad būtų užtikrinta, jog bus išvengta 
žalingųjų trikdžių. Todėl turėtų būti 
pateikta derama šios pagrindinės sąvokos 
apibrėžtis siekiant užtikrinti, kad 
reguliavimo priemonės būtų naudojamos 
tik tais atvejais, kai būtina išvengti tokių 
trikdžių. 

(17) Radijo dažniai turėtų būti valdomi 
taip, kad būtų užtikrinta, jog bus išvengta 
žalingųjų trikdžių. Todėl turėtų būti 
pateikta derama šios pagrindinės sąvokos 
apibrėžtis atsižvelgiant į esamus 
tarptautinius dažnių planus siekiant 
užtikrinti, kad reguliavimo priemonės būtų 
naudojamos tik tais atvejais, kai būtina 
išvengti tokių trikdžių.

Or. en

Pagrindimas

Trikdžių problemos yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl egzistuoja nacionaliniai ir 



PE404.775v01-00 6/18 PA\718636LT.doc

LT

tarptautiniai dažnių planai. Kadangi dažniai naudojami ne tik ES teritorijoje, turi būti 
atsižvelgiama į tarptautiniu mastu privalomus susitarimus dėl trikdžių išvengimo.  

Pakeitimas 5

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 
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.

(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. 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. Į šiuos tikslus įeina kultūros 
ir žiniasklaidos politikos tikslai, 
pavyzdžiui, 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.

Or. en

Pagrindimas

Tai, ar spektras galėtų būti skiriamas paslaugų atžvilgiu neutraliu būdu , turėtų priklausyti 
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nuo pagrįsto visuotinės svarbos ir komercinės vertės pusiausvyros testo. Praktikoje Komisija 
tvirtai laikosi šio metodo, pvz., savo komunikate dėl papildomų skaitmeninių dažnių ji siūlo 
specifines paslaugas priskirti specifiniam juostos dalių spektrui.

Pakeitimas 6

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, skatindamos
kultūros ir žiniasklaidos politikos tikslus, 
yra kompetentingos apibrėžti visų 
kultūrinės ir kalbų įvairovės ir 
žiniasklaidos pliuralizmo išimčių taikymo 
sritį ir pobūdį pagal savo nacionalinę teisę.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindų direktyvos 2002/21/EB 6 konstatuojamojoje dalyje primenama, kad „audiovizualinė 
politika ir turinio reguliavimas atliekamas siekiant bendriausių interesų, tokių kaip žodžio 
laisvė, žiniasklaidos pliuralizmas, nešališkumas, kultūrų ir kalbų įvairovė, socialinė įtrauktis, 
vartotojų apsauga ir nepilnamečių apsauga.“ Pasakymas „kultūrinės ir kalbų įvairovės 
skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas“ yra per siauras, nes neapima visų visuotinės
svarbos tikslų, nustatytų pagal garso ir vaizdo žiniasklaidos politiką.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Pradėjus reikalauti paslaugų ir 
technologijų neutralumo priimant skyrimo 
ir skirstymo sprendimus, taip pat išaugus 
galimybėms perduoti vienos įmonės teises 
kitai įmonei, turėtų atsirasti daugiau laisvės 
ir priemonių visuomenei naudoti 
elektroninius ryšius, teikti garso bei vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas, o kartu būti 
lengviau siekti bendrojo intereso tikslų.
Taigi, net ir nesuteikiant individualių 
spektro naudojimo teisių, būtų geriau 

(49) Pradėjus reikalauti paslaugų ir 
technologijų neutralumo priimant skyrimo 
ir skirstymo sprendimus, taip pat išaugus 
galimybėms perduoti vienos įmonės teises 
kitai įmonei, turėtų atsirasti daugiau laisvės 
ir priemonių visuomenei naudoti 
elektroninius ryšius, teikti garso bei vaizdo 
žiniasklaidos paslaugas, o kartu būti 
lengviau siekti bendrojo intereso tikslų. Vis 
dėlto tam tikri visuotinės svarbos
įpareigojimai, nustatyti transliuotojams, 



PE404.775v01-00 8/18 PA\718636LT.doc

LT

vykdomi tam tikri bendrojo intereso
įpareigojimai, nustatyti transliuotojams, 
teikiantiems garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugas. Specifinių kriterijų skiriant 
spektro dalį transliuotojams naudojimas 
būti pateisinamas tik tuomet, jei tokių 
kriterijų naudojimas būtų esminis siekiant 
tam tikro nacionalinėje teisėje nustatyto 
bendrojo intereso tikslo. Su bendrojo 
intereso tikslų siekimu susijusios 
procedūros visomis aplinkybėmis turėtų 
būti skaidrios, objektyvios, proporcingos 
ir nediskriminuojančios.

teikiantiems garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugas, gali apimti reikalavimą naudoti 
specifinius kriterijus skiriant spektro dalį, 
kai tai būtina siekiant konkretaus
nacionalinėje teisėje nustatyto visuotinės 
svarbos tikslo. Su bendrojo intereso tikslų 
siekimu susijusios procedūros visomis 
aplinkybėmis turėtų būti skaidrios, 
objektyvios, proporcingos ir 
nediskriminuojančios.

Or. en

Pagrindimas

49 konstatuojamoji dalis neatitinka 23 konstatuojamosios dalies ir Leidimų direktyvos 5 
straipsnio 2 dalies. Labai svarbu, kad būtų įvertintas poreikis atsižvelgti į kultūros ir 
žiniasklaidos politikos tikslus, kaip numatyta nacionalinėje teisėje. Pradinė teksto formuluotė 
dėl individualių naudojimo teisių teikti transliavimo paslaugas suteikimo yra labiau ribojanti 
nei Leidimų direktyvos 5 straipsnio 2 dalis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(50) Bet koks visiškas ar dalinis 
atleidimas nuo įpareigojimo mokėti 
mokesčius ar rinkliavas, nustatytus už 
naudojimąsi spektru, turi būti objektyvus 
ir skaidrus bei paremtas kitomis 
visuotinės svarbos prievolėmis, 
nustatytomis nacionalinėje teisėje.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti palikta galimybė taikyti ar nustatyti sistemą, pagal kurią 
įpareigojimas mokėti naudojimo mokesčius būtų pakeičiamas įpareigojimu įgyvendinti 
konkrečius visuotinės svarbos tikslus. Tokios sistemos įprastos, turint mintyje antžeminio 
transliavimo dažnius, siekiant žiniasklaidos pliuralizmo tikslų.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) Pagrindų, Prieigos ir Leidimų 
direktyvoms įgyvendinti būtinos priemonės 
turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 
28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, 
nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgaliojimais įgyvendinimo 
tvarką.

(59) Pagrindų, Prieigos ir Leidimų 
direktyvoms įgyvendinti būtinos priemonės 
turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 
28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, 
nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgaliojimais įgyvendinimo 
tvarką. Šios įgyvendinimo priemonės 
neturėtų prieštarauti kultūros ir 
žiniasklaidos politikos tikslams, 
nustatytiems valstybių narių pagal 
minėtąsias direktyvas.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta apsauga yra būtina atsižvelgiant į Europos Komisijai suteiktus išplėstus 
įgyvendinimo įgaliojimus, ypač numatytus Pagrindų direktyvos 9c ir 19 straipsniuose, 
Prieigos direktyvos 6 straipsnyje ir Leidimų direktyvoms 6a straipsnyje.

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60a) Vykdant veiklą pagal šią direktyvą 
atsižvelgiama į tarptautinių ir regioninių 
organizacijų, pvz., Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos (TTS) ir 
Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (EPTK) 
darbą, susijusį su radijo spektro valdymu, 
siekiant užtikrinti veiksmingą spektro 
naudojimo valdymą ir suderinimą visoje 
Bendrijoje. Valstybės narės ir Komisija, 
įgyvendindamos šios direktyvos nuostatas, 
pripažįsta tarptautinių susitarimų, 
kuriuos pagal TTS radijo ryšio 
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reglamentus pasirašė valstybės narės, 
turinį.

Or. en

Pagrindimas

Europa nėra sala. Negalima ignoruoti svarbaus darbo, kurį atliko TTS kurdama tarptautiniu 
mastu privalomus reglamentus dėl spektro ir orbitos veiksmingo naudojimo, paremto našumu, 
racionalumu ir ekonomiškumu. Turi būti aiškiai nurodytas privalomas TTS taisyklių (taikomų 
ES valstybėms narėms ir ne ES valstybėms) pobūdis, ir direktyvos nuostatos turi būti tiksliai 
suderintos su jomis.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e papunktis
Direktyva 2002/21/EB
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie 
kelia pavojų radijo navigacijos tarnybos ar 
bet kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
pagal taikytinas Bendrijos ar nacionalines 
nuostatas;

(s) žalingieji trikdžiai – trikdžiai, kurie 
kelia pavojų radijo navigacijos tarnybos ar 
bet kurių kitų saugos tarnybų veikimui ar 
kitaip smarkiai pablogina, trukdo ar nuolat 
pertraukia radijo ryšio paslaugas, teikiamas 
pagal taikytinas Bendrijos ar nacionalines 
nuostatas ir laikantis tarptautinių dažnių 
planų;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į trikdžių problemos rimtumą transliuojant ir teikiant dvipuses (gauti ir 
perduoti) paslaugas, ypač svarbu, kad skaitmeninio transliavimo paslaugos būtų apsaugotos 
nuo žalingų trikdžių laikantis tarptautinių dažnių planų ir konkrečiai TTS Ženevos plano (GE-
06). Žalingųjų trikdžių apibrėžtis turi būti atitinkamai pakeista.

Pakeitimas 12

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

g) taikydamos principą, pagal kurį 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų prieigą 
prie bet kokio teisėto turinio, galėtų jį 
platinti, taip pat galėtų naudoti teisėtą 
programinę įrangą ir (arba) rinktis 
paslaugas.“

g) taikydamos principą, pagal kurį 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų prieigą 
prie bet kokio teisėto turinio, taip pat 
galėtų naudoti teisėtą programinę įrangą ir 
(arba) rinktis paslaugas.“

Or. en

Pagrindimas

Platinimo sąvoka klaidina, nes galima suprasti, kad direktyvos nuostatomis sukuriama nauja 
vartotojų teisė viešai platinti teisinį turinį, tai – teisė, kuri pagal intelektinės nuosavybės teisę, 
išskirtinai priklauso autoriaus teisėms arba autoriaus paskirtai trečiajai šaliai.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) užtikrindamos įmonių 
bendradarbiavimą teikiant elektroninių 
ryšių tinklą ir paslaugas bei saugant ir 
skatinant teisėto turinio elektroninių ryšių 
tinklą ir paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nacionalinių reguliavimo institucijų užduotis turi būti įtraukta teisėto turinio 
elektroninių ryšių tinklo ir paslaugų skatinimas ir apsauga siekiant patenkinti Europos 
Sąjungos piliečių poreikius.

Pakeitimas 14

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

d) laikytis apribojimo pagal toliau pateiktą 
4 dalį.

d) laikytis visų apribojimų, taikomų 
paslaugoms pagal toliau pateiktą 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio 3 dalies d punkto pakeitimas būtinas, siekiant patikslinti formuluotę, nes kitaip ją 
sudėtinga suprasti. Laikydamosi savo kompetencijos srityje esančios kultūros ir žiniasklaidos 
politikos, valstybės narės turi galėti sudaryti sąlygas pakankamam transliavimo paslaugų 
spektrui ir šiuo tikslu riboti technologijų ir paslaugų neutralumo principą.

Pakeitimas 15

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

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. 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. Apribojimas, pagal kurį 

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. 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 skatinami kultūros ir 
žiniasklaidos politikos tikslai, pavyzdžiui,
kultūrinė ir kalbų įvairovė bei žiniasklaidos 
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draudžiama teikti bet kokias kitas 
paslaugas specifinėje juostoje, gali būti 
numatytas tik tuomet, jei jį galima pagrįsti 
poreikiu teikti gyvybės apsaugos 
paslaugas.  

pliuralizmas. 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. 

Or. en

Pagrindimas

Pasakymas „kultūrinės ir kalbų įvairovės skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas“ yra per 
siauras, nes neapima visų visuotinės svarbos tikslų, nustatytų pagal garso ir vaizdo 
žiniasklaidos politiką.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 apribojimų, taikomų siekiant 
kultūros ir žiniasklaidos politikos tikslų, 
pavyzdžiui, kultūrų ir kalbų įvairovės bei 
žiniasklaidos pliuralizmo, mastą, pobūdį 
ir taikymo trukmę.

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio 5a dalies pakeitimas remiasi Europos Komisijos pasiūlyta keičiančiosios 
Direktyvos 23 konstatuojamosios dalies formuluote. Atsižvelgiant į šių nuostatų svarbą, 
būtina ją pakeisti ir suteikti jai visišką teisinę galią įtraukiant į pačią Pagrindų direktyvą. 
Laikydamosi savo kompetencijos srityje esančios kultūros ir žiniasklaidos politikos, valstybės 
narės turi galėti sudaryti sąlygas pakankamam transliavimo paslaugų spektrui ir šiuo tikslu 
riboti technologijų ir paslaugų neutralumo principą.
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Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tačiau, kai perduodami arba 
išnuomojami dažniai, kurie buvo suteikti 
remiantis tuo, jog reikia užtikrinti, kad 
pagal 9 straipsnio 4 dalį būtų pasiektas 
bendrojo intereso tikslas, reikalingas 
išankstinis nacionalinės reguliavimo 
institucijos sutikimas. Kai taikoma, 
valstybės narės turi teisę reikalauti iš 
nacionalinės valdžios institucijos, 
atsakingos už garso ir vaizdo žiniasklaidos 
paslaugas, suteikti leidimą ar pateikti
nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į valstybės narės kompetenciją įvesti konkrečius paslaugų neutralumo 
apribojimus yra logiška įvesti šių dažnių perdavimo ar „spektro prekybos“ apribojimų. Tai 
ypač savaime suprantama apribojimų, paremtų kultūrine ar žiniasklaidos politika, atveju. Jei 
šioje srityje vis dėlto bus leidžiama spektro prekyba, valstybės narės turi galėti imtis reikiamų 
apsaugos priemonių, siekdamos užtikrinti, kad nebus pakenkta jų garso ir vaizdo politikos 
tikslams.

Pakeitimas 18

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

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 kultūros ir žiniasklaidos 
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žiniasklaidos pliuralizmo skatinimą. politikos tikslų, pavyzdžiui, kultūrinės ir 
kalbų įvairovės bei žiniasklaidos 
pliuralizmo, skatinimą.

Or. en

Pagrindimas

Pasakymas „kultūrinės ir kalbų įvairovės skatinimas ir žiniasklaidos pliuralizmas“ yra per 
siauras, nes neapima visų visuotinės svarbos tikslų, nustatytų pagal garso ir vaizdo 
žiniasklaidos politiką.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9ca straipsnis 

1. Komisija stebi įvykius ir reiškinius, 
susijusius su radijo spektru trečiosiose 
šalyse ir tarptautinėse organizacijose, 
įskaitant Tarptautinę telekomunikacijų 
sąjungą (ITU), kurie gali turėti poveikio 
šio sprendimo įgyvendinimui.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
bet kokius keblumus, kilusius de jure ar 
de facto dėl galiojančių tarptautinių 
susitarimų ar susitarimų su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, 
įskaitant TTS, ir susijusius su šios 
direktyvos taikymu.

3. Komisija reguliariai teikia ataskaitą 
Parlamentui ir Tarybai apie šio straipsnio 
1 ir 2 dalių taikymo rezultatus ir, jeigu 
reikia, gali siūlyti priemones, 
užtikrinsiančias šios direktyvos principų ir 
tikslų įgyvendinimą. Jeigu būtina, 
susitariama dėl bendrųjų politikos tikslų, 
kad būtų užtikrinimas bendrijos 
koordinavimas tarp valstybių narių.
4. Priemonės, kurių imamasi pagal šį 
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straipsnį, neturi pažeisti Bendrijos ir 
valstybių narių teisių ir įsipareigojimų, 
kurie nustatyti atitinkamuose 
tarptautiniuose susitarimuose.

Or. en

Pagrindimas

Europa nėra sala. Turi būti aiškiai nurodytas privalomas TTS taisyklių (taikomų ES 
valstybėms narėms ir ne ES valstybėms) pobūdis, ir direktyvos nuostatos turi būti tiksliai 
suderintos su jomis. Siekiant užtikrinti našų spektro naudojimą svarbu, kad operatoriai 
laikytųsi ir galėtų pasitikėti klasifikavimo ir koordinavimo procedūrų reikalavimais pagal 
tarptautines privalomas TTS taisykles ir procedūras, siekiant užtikrinti sėkmingą tinklo ar
sistemos koordinavimą ir panaudojimą.

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų išvengta didelio žalingųjų trikdžių 
pavojaus, arba

a) būtų išvengta žalingųjų trikdžių pavojų, 
arba

Or. en

Pagrindimas

Bet koks „žalingųjų trikdžių“ pavojus yra „didelis pavojus“.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Dešimčiai ar daugiau metų suteiktos 
individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės, kurios negali būti perduotos arba 

5. Dešimčiai ar daugiau metų suteiktos 
individualaus radijo dažnių naudojimo 
teisės, kurios negali būti perduotos arba 
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nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, yra 
persvarstomos pagal 1 dalyje nurodytus 
kriterijus kas penkerius metus, o pirmą 
kartą – praėjus penkeriems metams po 
suteikimo. Jeigu suteikiant individualias 
naudojimo teises šie kriterijai nebetaikomi, 
individualaus naudojimo teisės keičiamos 
bendruoju radijo dažnių naudojimo 
leidimu, pranešus prieš ne daugiau kaip 
penkerius metus po persvarstymo išvados, 
arba šias teises galima laisvai perduoti ar 
išnuomoti kitai įmonei.

nuomojamos kitai įmonei, kaip leidžiama 
Pagrindų direktyvos 9b straipsnyje, yra 
persvarstomos pagal 1 dalyje nurodytus 
kriterijus kas 10 metų, o pirmą kartą –
praėjus 10 metų po suteikimo. Jeigu 
suteikiant individualias naudojimo teises 
šie kriterijai nebetaikomi, individualaus 
naudojimo teisės keičiamos bendruoju 
radijo dažnių naudojimo leidimu, pranešus 
prieš ne daugiau kaip 10 metų po 
persvarstymo išvados, arba šias teises 
galima laisvai perduoti ar išnuomoti kitai 
įmonei. Priimant tokį sprendimą 
atitinkamai atsižvelgiama į būtinybę 
numatyti reikiamą investicijų 
amortizacijos laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Norint kad atsipirktų investicijos į daugelį naujų platformų ir paslaugų, prireiks ne penkerių 
metų, o ilgesnio negu dešimties metų laikotarpio. Nėra neįprasta, kad per pirmuosius porą 
metų veiklos patiriama didelių praradimų. Būtų neproporcinga nustatyti griežtą reikalavimą 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kad jos kas penkerius metus atliktų formalų visų 
transliavimo spektro licencijų patikrinimą.

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. Jei teikiant elektroninių ryšių 
paslaugas dominuoja tarpvalstybinis 
elementas, nepažeidžiant valstybių narių 
kompetencijos užtikrinti, kad būtų 
skatinama siekti kultūros ir žiniasklaidos 
politikos tikslų, pavyzdžiui, kultūrų ir 
kalbų įvairovės bei žiniasklaidos 
pliuralizmo, straipsnio 1 dalies f punkte 
nurodytose techninėse įgyvendinimo 
priemonėse gali būti numatyta, kad 
Institucija galėtų teikti įmonių, kurioms 
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suteiktos individualios radijo dažnių ir 
numerių naudojimo teisės, atrankos 
pasiūlymus pagal Reglamento [...] 12 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad naujos centralizuotos ES lygmens procedūros nepakenktų valstybių 
narių kultūros ir žiniasklaidos politikos kompetencijai ir ypač būtų atsižvelgta į transliavimui 
ir kitoms garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugoms suteiktus dažnius.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
II PRIEDAS
Direktyva 2002/20/EB
1 dalies d punktas:

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) naudojimo mokesčio, taikomo radijo 
dažnių naudojimo teisėms, nustatymo 
metodas,

d) naudojimo mokesčio, taikomo radijo 
dažnių naudojimo teisėms, nustatymo 
metodas, nepažeidžiant valstybių narių 
nustatytos sistemos, pagal kurią 
įpareigojimas mokėti naudojimo 
mokesčius būtų pakeičiamas įpareigojimu 
įgyvendinti konkrečius bendrojo intereso 
tikslus,

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti palikta galimybė taikyti ar nustatyti sistemą, pagal kurią 
įpareigojimas mokėti naudojimo mokesčius būtų pakeičiamas įpareigojimu įgyvendinti 
konkrečius visuotinės svarbos tikslus. Tokios sistemos yra įprastos antžeminio transliavimo 
dažnių srityje siekiant žiniasklaidos pliuralizmo tikslų.


