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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2009 m. gruodžio 16 d.
iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo
(Tekstas svarbus EEE)

(2009/978/ES)
EUROPOS KOMISIJA,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir į Sutartį dėl Europos
Sąjungos veikimo,

1 straipsnis
Sprendimas 2002/622/EB iš dalies keičiamas taip:

kadangi:
1) 2 straipsnis pakeičiamas taip:
(1)

(2)

(3)

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos
teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Spren
dimas dėl radijo spektro) (1) nustatyta Europos Sąjungos
radijo spektro politikos reguliavimo sistema, kuria
siekiama užtikrinti, kad būtų derinami politikos metodai
ir, jei reikia, suderintos radijo spektro prieinamumo ir
veiksmingo naudojimo sąlygos, būtinos, kad tokiose
Europos Sąjungos politikos srityse, kaip elektroniniai
ryšiai, transportas, moksliniai tyrimai ir plėtra, būtų
sukurta ir veiktų vidaus rinka. Šiame sprendime prime
nama, kad Komisija gali rengti konsultacijas, siekdama
atsižvelgti į valstybių narių, Europos Sąjungos institucijų,
sektoriaus atstovų ir visų komercinių ir nekomercinių
radijo spektro naudotojų, taip pat į kitų suinteresuotųjų
šalių nuomonę technologijų, rinkos ir reguliavimo
sistemos raidos klausimais, kurie gali būti susiję su radijo
spektro naudojimu. Pagal šias nuostatas 2002 m. liepos
26 d. Komisija priėmė Sprendimą 2002/622/EB dėl
Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (2) (toliau –
Grupė).

Persvarstant 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių
tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos
(Pagrindų direktyvą) (3) paaiškėjo, kad siekiant Grupės
uždavinius priderinti prie naujosios reguliavimo sistemos,
būtina iš dalies pakeisti Sprendimą 2002/622/EB.

Todėl Sprendimas 2002/622/EB turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistas,

(1) OL L 108, 2002 4 24, p. 1.
(2) OL L 198, 2002 7 27, p. 49.
(3) OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

„2 straipsnis
Uždaviniai
Grupė padeda ir pataria Komisijai radijo spektro politikos
klausimais, politikos metodų derinimo klausimais, rengiant
daugiametes radijo spektro politikos programas ir, jei reikia,
derinant radijo spektro prieinamumo ir veiksmingo naudo
jimo sąlygas, būtinas, kad būtų sukurta ir veiktų vidaus rinka.

Be to, Grupė padeda Komisijai teikti pasiūlymus Europos
Parlamentui ir Tarybai dėl bendrų politikos tikslų, kai tokie
pasiūlymai reikalingi, kad būtų užtikrintas veiksmingas
Europos Sąjungos interesų derinimas tarptautinėse organiza
cijose, kurių kompetencijai priklauso radijo spektro klau
simai.“

2) 4 straipsnyje įterpiama antra pastraipa:

„Europos Parlamentui ir (arba) Tarybai paprašius Europos
Komisijos pateikti Grupės nuomonę arba ataskaitą radijo
spektro politikos klausimais, susijusiais su elektroniniais
ryšiais, Grupė tokią nuomonę arba ataskaitą priima laikyda
masi tų pačių taisyklių, kokios išdėstytos ankstesnėje pastrai
poje. Komisija tas nuomones ir ataskaitas perduoda jų papra
šiusiai institucijai. Jei taikoma, jas Grupės pirmininkas arba
Grupės paskirtas narys Europos Parlamentui ir (arba) Tarybai
gali pristatyti žodžiu.“
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2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 16 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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