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Pakeitimas 31
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl sprendimo
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) reglamentavimo požiūriu būtų 
problemiška, jei su judriojo palydovinio 
ryšio paslaugomis (angl. MSS) susijęs 
teisės aktas būtų priimtas prieš 
persvarstant telekomunikacijų paketą, 
todėl jis turėtų būti priimtas tik kaip 
griežtai išimtinė priemonė.

Or. en

Pakeitimas 32
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be to, norint sėkmingai pradėti teikti 
šias paslaugas, reikia, kad valstybės narės 
tarpusavyje derintų reguliavimo veiklą. Dėl 
nacionalinių atrankos procedūrų skirtumų 
vis dar galimas vidaus rinkos suskaidymas, 
kurį lemia nevienodi atrankos kriterijų 
taikymo būdai, įskaitant kriterijų svorius, 
arba skirtinga atrankos procedūrų trukmė. 
Dėl to pareiškėjai būtų atrinkti nevienodai, 
o tai prieštarauja šių judriojo palydovinio 
ryšio paslaugų europinio masto principui. 
Įvairiose valstybėse narėse atrinkus 
skirtingus judriojo palydovinio ryšio 
operatorius, gali kilti sudėtingų žalingų 
trukdžių arba atrinktam pareiškėjui net gali 
būti atimta galimybė teikti paslaugą visoje 
Europoje, pvz., jei operatoriui įvairiose 
valstybėse narėse būtų paskirti skirtingi 

(12) Be to, norint sėkmingai pradėti teikti 
šias paslaugas, reikia, kad valstybės narės 
tarpusavyje derintų reguliavimo veiklą. Dėl 
nacionalinių atrankos procedūrų skirtumų 
vis dar galimas vidaus rinkos suskaidymas, 
kurį lemia nevienodi atrankos kriterijų 
taikymo būdai, įskaitant kriterijų svorius, 
arba skirtinga atrankos procedūrų trukmė. 
Dėl to pareiškėjai būtų atrinkti nevienodai, 
o tai prieštarauja šių judriojo palydovinio 
ryšio paslaugų europinio masto principui. 
Įvairiose valstybėse narėse atrinkus 
skirtingus judriojo palydovinio ryšio 
operatorius, gali kilti sudėtingų žalingų 
trukdžių arba atrinktam pareiškėjui net gali 
būti atimta galimybė teikti paslaugą visoje 
Europoje, pvz., jei operatoriui įvairiose 
valstybėse narėse būtų paskirti skirtingi 
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radijo dažniai. Todėl turėtų būti parengta 
bendra atrankos tvarka, padedanti derinti 
atrankos kriterijus ir darniai parinkti 
operatorius visoms valstybėms narėms.

radijo dažniai. Todėl turėtų būti parengta 
bendra atrankos tvarka, padedanti derinti 
atrankos kriterijus ir darniai parinkti 
operatorius visoms valstybėms narėms. 
Atsižvelgiant į valstybių narių 
kompetenciją užtikrinti bei skatinti 
kultūrų įvairovę ir žiniasklaidos 
pliuralizmą transliavimo srityje, reikia 
užtikrinti, kad darnus sprendimas dėl 
atrankos neturėtų įtakos nacionalinių 
įstatymų dėl žiniasklaidos ir žiniasklaidos 
koncentracijos taikymui.

Or. de

Pagrindimas

Teisiniame tekste reikia aiškiai nurodyti, kad sprendimas dėl atrankos neturės įtakos valstybių 
narių kompetencijai taikyti nacionalinius įstatymus dėl žiniasklaidos ir žiniakslaidos 
koncentracijos.

Pakeitimas 33
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio sprendimo tikslas – sukurti bendrajai
judriojo ryšio palydovinių sistemų 
operatorių atrankai skirtą Bendrijos 
procedūrą, taip pat nustatyti darnaus 
leidimų atrinktiems operatoriams naudoti 
radijo spektrą, reikalingą judriojo 
palydovinio ryšio sistemoms naudoti, 
išdavimo nuostatas, siekiant padėti plėtoti 
konkurencingą judriojo palydovinio ryšio 
paslaugų vidaus rinką Bendrijoje.

1. Šio sprendimo tikslas – sukurti bendrajai 
judriojo ryšio palydovinių sistemų 
operatorių atrankai skirtą Bendrijos 
procedūrą, taip pat nustatyti darnaus visų 
valstybių narių leidimų atrinktiems 
operatoriams naudoti radijo spektrą, 
reikalingą judriojo palydovinio ryšio 
sistemoms naudoti, išdavimo nuostatas, 
siekiant padėti plėtoti konkurencingą 
judriojo palydovinio ryšio paslaugų vidaus 
rinką visoje Bendrijoje ir užtikrinti visų 
valstybių narių geografinę aprėptį.

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia pabrėžti judriojo palydovinio ryšio paslaugų europinio masto principą.

Pakeitimas 34
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio sprendimo tikslas – sukurti bendrajai 
judriojo ryšio palydovinių sistemų 
operatorių atrankai skirtą Bendrijos 
procedūrą, taip pat nustatyti darnaus 
leidimų atrinktiems operatoriams naudoti 
radijo spektrą, reikalingą judriojo 
palydovinio ryšio sistemoms naudoti, 
išdavimo nuostatas, siekiant padėti plėtoti 
konkurencingą judriojo palydovinio ryšio 
paslaugų vidaus rinką Bendrijoje.

1. Šio sprendimo tikslas – sukurti bendrajai 
judriojo ryšio palydovinių sistemų 
operatorių atrankai skirtą Bendrijos 
procedūrą, taip pat nustatyti darnaus visų 
valstybių narių leidimų atrinktiems 
operatoriams naudoti radijo spektrą, 
reikalingą judriojo palydovinio ryšio 
sistemoms naudoti, išdavimo nuostatas, 
siekiant padėti plėtoti konkurencingą 
judriojo palydovinio ryšio paslaugų vidaus 
rinką visoje Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Galiausiai leidimus teiks visos valstybės narės.

Pakeitimas 35
Atanas Paparizov

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio sprendimo tikslas – sukurti bendrajai 
judriojo ryšio palydovinių sistemų 
operatorių atrankai skirtą Bendrijos 
procedūrą, taip pat nustatyti darnaus 
leidimų atrinktiems operatoriams naudoti 
radijo spektrą, reikalingą judriojo 
palydovinio ryšio sistemoms naudoti, 
išdavimo nuostatas, siekiant padėti plėtoti 

1. Šio sprendimo tikslas – sukurti bendrajai 
judriojo ryšio palydovinių sistemų 
operatorių atrankai skirtą Bendrijos 
procedūrą, taip pat nustatyti darnaus 
valstybių narių leidimų atrinktiems 
operatoriams naudoti radijo spektrą, 
reikalingą judriojo palydovinio ryšio 
sistemoms naudoti, išdavimo nuostatas, 
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konkurencingą judriojo palydovinio ryšio 
paslaugų vidaus rinką Bendrijoje.

siekiant padėti plėtoti konkurencingą 
judriojo palydovinio ryšio paslaugų vidaus 
rinką visose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Judriojo palydovinio ryšio paslaugų europinio masto principą reikia pabrėžti taip, kad būtų 
aišku, jog jis bus taikomas visoms valstybėms narėms.  

Pakeitimas 36
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atrinktiems judriojo palydovinio ryšio 
sistemų operatoriams leidimus išduoda 
valstybės narės pagal III antraštinės dalies 
nuostatas.

3. Atrinktiems judriojo palydovinio ryšio 
sistemų operatoriams leidimus išduoda 
visos valstybės narės pagal III antraštinės 
dalies nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Since Galiausiai leidimus teiks visos valstybės narės.

Pakeitimas 37
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atrinktiems judriojo palydovinio ryšio 
sistemų operatoriams leidimus išduoda 
valstybės narės pagal III antraštinės dalies 
nuostatas.

3. Atrinktiems judriojo palydovinio ryšio 
sistemų operatoriams leidimus išduoda 
visos valstybės narės pagal III antraštinės 
dalies nuostatas.
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Or. fr

Pagrindimas

The pan-Reikia pabrėžti judriojo palydovinio ryšio paslaugų europinio masto principą.

Pakeitimas 38
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Judriojo palydovinio ryšio sistemų 
operatoriams atrinkti Komisija rengia 
lyginamąją atrankos procedūrą.  Komisijai 
padeda Ryšių komitetas, kaip apibrėžta 10 
straipsnyje.

1. Judriojo palydovinio ryšio sistemų 
operatoriams atrinkti Komisija rengia 
lyginamąją atrankos procedūrą, siekiant 
teikti paslaugas, kuriomis būtų užtikrinta 
visų Europos Sąjungos valstybių narių 
geografinė aprėptis.. Komisijai padeda 
Ryšių komitetas, kaip apibrėžta 10 
straipsnyje.

Or. fr

Pagrindimas

The pan-European Reikia pabrėžti judriojo palydovinio ryšio paslaugų europinio masto 
principą.

Pakeitimas 39
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Procedūra siekiama nedelsiant sudaryti 
galimybę naudoti 2 GHz dažnių juostą ir 
pareiškėjams leidžiama sąžiningai ir be 
diskriminacijos dalyvauti lyginamojoje 
atrankos procedūroje.

2. Procedūra siekiama nedelsiant sudaryti 
galimybę naudoti 2 GHz dažnių juostą ir 
pareiškėjams sąžiningai ir be 
diskriminacijos leidžiama dalyvauti 
lyginamojoje atrankos procedūroje; be to, 
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ši procedūra turi būti vykdoma laikantis 
skaidrumo ir pareiškėjų 
nepriklausomumo principų.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti ne tik tai, kad kandidatams sąžiningai ir be diskriminacijos leidžiama 
dalyvauti lyginamojoje atrankos procedūroje, bet ir tai, kad procedūra turi būti vykdoma 
laikantis skaidrumo ir pareiškėjų nepriklausomumo principų.

Pakeitimas 40
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaudamasi 10 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta procedūra, Komisija nustato:

3. Vadovaudamasi 10 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta procedūra, Komisija nustato:

a) dažnių juostas;
b) spektro išteklius, kurie bus paskirti 
atrinktiems pareiškėjams;

a) spektro išteklius, kurie bus paskirti 
atrinktiems pareiškėjams, kurie neviršija 
15 MHz radijo spektro, skirto ryšiui 
Žemė–kosmosas, ir 15 MHz radijo 
spektro, skirto ryšiui kosmosas–Žemė, 
kiekvienam pareiškėjui;

c) išsamius lyginamosios atrankos 
procedūros reikalavimus;

b) išsamius lyginamosios atrankos 
procedūros reikalavimus;

d) paraiškose pateiktinus išsamius 
duomenis ir dokumentus;

c) paraiškose pateiktinus išsamius 
duomenis ir dokumentus;

e) sąlygas, kuriomis gali būti atskleidžiama 
informacija apie pareiškėjus.

d) sąlygas, kuriomis gali būti atskleidžiama 
informacija apie pareiškėjus.

Kvietimas teikti paraiškas ir pagal šią 
pastraipą nustatyti išsamūs reikalavimai 
skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Kvietimas teikti paraiškas ir pagal šią 
pastraipą nustatyti išsamūs reikalavimai 
skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Or. en
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Pagrindimas

Dažnių juostos jau apibrėžtos 1 straipsnio 5 dalyje, todėl šis a punktas nereikalingas.

Pakeitimas 41
Atanas Paparizov

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paraiškose turi būti nurodyti 
pageidaujami radijo spektro ištekliai, su 
reikalaujamais pažangos etapais ir atrankos 
kriterijais susijusi informacija ir įrodymai, 
taip pat kiti išsamūs duomenys ir 
dokumentai. 

b) paraiškose turi būti nurodyti 
pageidaujami radijo spektro ištekliai ir taip 
pat:

i) su reikalaujamais pažangos etapais ir 
atrankos kriterijais susijusi informacija ir 
įrodymai;

ii) pareiškėjo įsipareigojimas iš pradžių 
MSS teikti bent dalyje kiekvienos 
valstybės narės teritorijos ;
iii) pareiškėjo įsipareigojimas iš pradžių 
MSS teikti bent 80 proc. bendro valstybių 
narių ploto ;
iv) MSS teikimo visoje visų valstybių 
narių teritorijoje ir bent 50 proc. 
kiekvienos valstybės narės gyventojų 
kalendorius;
v) kiti išsamūs duomenys ir dokumentai.

Or. en

Pagrindimas

Nauda vartotojams ir konkurencijai, taikymas visoje Europoje ir viešojo intereso paslaugos –
tai pagrindiniai Sprendimo tikslai, todėl turėtų būti nustatyti būtiniausi teikiamų paraiškų 
turinio reikalavimai, kuriuose būtų aiškiai nurodyta, kad reikia laikytis minėtųjų reikalavimų. 
Reikalavimas aprėpti 80 proc. valstybių narių teritorijos ir 50 proc. kiekvienos valstybės 
narės gyventojų nustatytas siekiant turėti pakankamą garantiją, kad jokia valstybė narė neliks 
užmiršta. 
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Pakeitimas 42
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) be to, paraiškose pateikiama detali 
siūlomos sistemos analizė ir su kiekviena 
valstybe nare susijusi detali Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos (ITU) 
derinimo klausimų analizė, atsižvelgiant į 
trečiųjų šalių prieš paskelbiant kvietimą 
teikti paraiškas ITU pateiktus pranešimus 
dėl palydovinių tinklų.

Or. en

Pagrindimas

Kandidatai gali pasiūlyti teikti paslaugas didelėse ES teritorijos dalyse, bet jei jie neteikia 
didelio prioriteto pranešimų, gali būti, kad visoje deklaruotoje aprėpties teritorijoje ar jos 
dalyje jie negalės susiderinti su trečiosios šalies palydovinėmis sistemomis. Todėl svarbu 
atsižvelgti tik į tas aprėpties zonas, kuriose kandidatai turi rimtą galimybę tikrai teikti savo 
paslaugas laikydamiesi ITU Radijo ryšio reglamento. Detali analizė reikalinga tam, kad būtų 
galima atsižvelgti tik į tas zonas, kuriose tikimybė, kad paslaugos bus tikrai teikiamos, didelė.

Pakeitimas 43
Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar 
del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) be to, teikdamas paraišką pareiškėjas 
įsipareigoja užtikrinti, kad pagal siūlomą 
sistemą paslaugos bus teikiamos bent 60 
proc. bendro Europoje esančių valstybių 
narių ploto.

Or. en
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Pakeitimas 44
Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar 
del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per 40 darbo dienų nuo priimtinų 
pareiškėjų sąrašo paskelbimo Komisija 
įvertina, ar pareiškėjai įrodė pasiekę 
reikiamą jų atitinkamų judriojo 
palydovinio ryšio sistemų techninės ir 
komercinės pažangos laipsnį. Šis 
vertinimas grindžiamas tuo, ar baigti šio 
sprendimo priede išvardyti pažangos 
etapai. Šiuos pažangos etapus Komisija 
tiksliau apibrėžia pagal 10 straipsnio 2 
dalyje nurodytą procedūrą. Šiame 
atrankos etape atsižvelgiama į siūlomų 
judriojo palydovinio ryšio sistemų 
patikimumą ir ekonominį perspektyvumą.

1. Per 40 darbo dienų nuo priimtinų 
pareiškėjų sąrašo paskelbimo Komisija 
įvertina, ar pareiškėjai įrodė pasiekę 
reikiamą jų atitinkamų judriojo 
palydovinio ryšio sistemų techninės ir 
komercinės pažangos laipsnį. Šis 
vertinimas grindžiamas tuo, ar tinkamai 
baigti šio sprendimo priede išvardyti 1–5 
pažangos etapai. Šiame atrankos etape 
atsižvelgiama į pareiškėjų patikimumą ir 
siūlomų judriojo palydovinio ryšio 
sistemų ekonominį perspektyvumą.

Or. en

Pagrindimas

Objektyvius reikalavimus atitinkantiems kandidatams sąžiningai ir be diskriminacijos 
leidžiama dalyvauti pirmajame atrankos etape. 1–5 pažangos etapai yra pirminiai 
investavimo į palydovinę sistemą žingsniai, taigi jie sudaro viešosios valdžios institucijoms 
sąlygas įvertinti realų įtikinamus projektus pateikusių pareiškėjų įsipareigojimą.

Turi būti nustatytas pakankamo dydžio plotas, kuriame pradiniu etapu teikiamos judriojo 
palydovinio ryšio paslaugos, taigi reikia stiprinti šių sistemų veikimo pajėgumus, užtikrinant, 
kad pradinis etapas neatgrasintų paraiškas teikiančių operatorių nuo reikiamo investavimo.  



PE400.683v02-00 12/26 AM\708042LT.doc

LT

Pakeitimas 45
Atanas Paparizov

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pareiškėjas atitinka šiuos būtiniausius 
reikalavimus:
a) visos Europos geografinė aprėptis:
Pagal siūlomą sistemą iš pradžių 
paslaugos bus teikiamos bent 80 proc. 
bendro Europoje esančių valstybių narių 
ploto;
b) viešosios politikos tikslas: 
Į siūlomą sistemą įeina:

 vienos ar daugiau gyvybiškai svarbių 
viešojo intereso paslaugų (visuomenės 
apsauga, pagalba nelaimės atveju) 
teikimas, kuriuo prisidedama prie 
Sąjungos piliečių sveikatos, saugos ar 
saugumo apsaugos, 

 dviejų krypčių (interaktyviojo) didelės 
spartos duomenų perdavimo paslaugų 
teikimas valstybėse narėse, kuriose 
plačiajuosčio ryšio skverbtis ma žesnė nei 
ES vidurkis, apskaičiuotas remiantis 
turimais duomenimis ne daugiau kaip šeši 
mėnesiai prieš pateikiant paraišką.

Or. en

Pagrindimas

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection.

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
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with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Pakeitimas 46
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pareiškėjas atitinka šiuos būtiniausius 
reikalavimus:
a) nauda vartotojams ir konkurencijai:
Pagal siūlomą sistemą tiekiamos bent dvi 
iš šių paslaugų: vienos krypties 
daugialypės terpės ir duomenų perdavimo 
paslaugos; bazinės interaktyviosios 
nedidelės spartos balso duomenų 
perdavimo paslaugos; dviejų krypčių 
(interaktyviojo) didelės spartos duomenų 
perdavimo paslaugos ir daugialypės terpės 
paslaugos; 
b) visos Europos geografinė aprėptis:
Siūlomos sistemos tikslas – teikti judriojo 
palydovinio ryšio paslaugas užtikrinant 
visų Europos Sąjungos valstybių narių 
geografinę aprėptį. Tačiau dabartinėmis 
aplinkybėmis pagal siūlomą sistemą 
judriojo palydovinio ryšio paslaugos turi 
būti teikiamos bent 70 proc. Europos 
Sąjungos valstybių narių teritorijos jų 
teikimo pradžioje, o tik pradėjus jas teikti 
turi būti įsipareigota užtikrinti visų 
Europos Sąjungos valstybių narių aprėptį
per ne daugiau nei septynerius metus.
c) viešosios politikos tikslai:
Siūloma sistema apima vienos ar daugiau 
gyvybiškai svarbių viešojo intereso 
paslaugų (visuomenės apsauga, pagalba 
nelaimės atveju) teikimą, kuriuo 
prisidedama prie Sąjungos piliečių
sveikatos, saugos ar saugumo apsaugos. 
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Or. fr

Pagrindimas

Les critères de sélection minimum doivent  être  inclus au titre de critères de sélection 
pendant la première étape, afin de faire en sorte qu'ils soient atteints même en l'absence d'une 
deuxième étape de sélection, car ils constituent tous des objectifs clés de la décision. Il s'agit 
de la prise en considération des services d'intérêt public, des avantages concurrentiels, des 
intérêts des consommateurs européens ainsi que du respect du droit  pour tous les citoyens de 
l'UE de bénéficier des services mobiles par satellite, sans aucune exception, ni 
discrimination, indépendamment du lieu de leur situation géographique au sein de tous les 
Etats membres de l'UE. C'est pourquoi, il est primordial d'assurer la couverture 
géographique paneuropéenne (100%) dans un délai maximum de 7 ans dès la mise en place 
du service, tout en prenant en considération également la particularité des zones rurales et

Pakeitimas 47
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei bendri pirmajame atrankos etape 
nustatytų reikalavimus atitinkančių 
pareiškėjų pageidaujami radijo spektro 
ištekliai viršija turimus radijo spektro 
išteklius, nustatytus pagal 3 straipsnio 3 
dalį, Komisija atrenka reikalavimus 
atitinkančius pareiškėjus pagal šiuos 
papildomus kriterijus:

1. Jei bendri pirmajame atrankos etape 
nustatytų reikalavimus atitinkančių 
pareiškėjų pageidaujami radijo spektro 
ištekliai viršija turimus radijo spektro 
išteklius, nustatytus pagal 3 straipsnio 3 
dalį, Komisija atrenka reikalavimus 
atitinkančius pareiškėjus pagal šiuos 
papildomus kriterijus, atsižvelgdama, inter 
alia, į pirminę kandidato pagal 4 
straipsnio 1 dalies ba punktą pateiktą 
informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Candidates might offer to Kandidatai gali pasiūlyti teikti paslaugas didelėse ES teritorijos 
dalyse, bet jei jie neteikia didelio prioriteto pranešimų, gali būti, kad visoje deklaruotoje 
aprėpties teritorijoje ar jos dalyje jie negalės susiderinti su trečiosios šalies palydovinėmis 
sistemomis. Todėl svarbu atsižvelgti tik į tas aprėpties sritis, kuriose kandidatai turi rimtą 
galimybę tikrai teikti savo paslaugas laikydamiesi ITU Radijo ryšio reglamento. Detali 
analizė reikalinga tam, kad būtų galima atsižvelgti tik į tas sritis, kuriose tikimybė, kad 
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paslaugos bus tikrai teikiamos, didelė.

Pakeitimas 48
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies punktas a

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nauda vartotojams ir konkurencijai: a) nauda vartotojams ir konkurencijai, pvz., 
infrastruktūrų konkurencijos bei 
galimybės vienodomis sąlygomis ir laisvai 
naudotis sistemomis požiūriu:

Or. de

Pagrindimas

Priimant sprendimą dėl atrankos reikia atsižvelgti ir  į tokius kriterijus, kaip antai kultūrų 
įvairovės ir žiniasklaidos pliuralizmo apsauga ir skatinimas.  

Pakeitimas 49
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies punktas b

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) spektro naudojimo veiksmingumas; b) spektro naudojimo veiksmingumas (20 
proc. svarba);
Šis kriterijus susijęs su spektro naudojimo 
pagal pareiškėjo siūlomą sistemą 
veiksmingumu. Kriterijų sudaro du 
subkriterijai:

 bendras spektro išteklių kiekis, būtinas 
reikiamam teikiamų paslaugų lygiui 
pasiekti, atsižvelgiant į naudotojų skaičių 
ir teritoriją, kurioje teikiamos paslaugos, 
bei šių paslaugų svarbą visuomenės 
saugos požiūriu ir jų kokybę, patikimumą 
bei kainą;
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 duomenų srauto pajėgumai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad teikiant įvairias paslaugas (daugialypės terpės, visuomenės saugos 
paslaugas ir kt.) spektru būtų naudojamasi veiksmingai ir darniai, reikia atsižvelgti į 
minėtuosius esminius kriterijus.

Pakeitimas 50
Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies punktas b

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) spektro naudojimo veiksmingumas; b) spektro naudojimo veiksmingumas (20 
proc. svarba);

Šis kriterijus susijęs su spektro naudojimo 
pagal pareiškėjo siūlomą sistemą 
veiksmingumu. Kriterijų sudaro du 
subkriterijai:

 bendras būtinas spektro išteklių kiekis ir 
potencialių naudotojų skaičius;

 duomenų srauto pajėgumai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad spektras būtų veiksmingai naudojamas, svarbu apskaičiuoti tam tikrai sistemai 
reikalingo spektro ir numanomo rezultato santykį. Abonentus ar potencialius naudotojus 
galima apskaičiuoti; tai pats neutraliausias parametras norint nustatyti numanomą spektro 
veiksmingumą.



AM\708042LT.doc 17/26 PE400.683v02-00

LT

Pakeitimas 51
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies punktas d

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) viešosios politikos tikslų siekimas. d) viešosios politikos tikslų, įskaitant 
tokius su visuomenės interesais susijusius 
tikslus, kaip antai kultūrų įvairovės ir 
žiniasklaidos pliuralizmo apsauga ir 
skatinimas, siekimas.

Or. de

Pagrindimas

Priimant sprendimą dėl atrankos reikia atsižvelgti ir  į tokius kriterijus, kaip antai kultūrų 
įvairovės ir žiniasklaidos pliuralizmo apsauga ir skatinimas. 

Pakeitimas 52
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies punktas c

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visos Europos geografinė aprėptis; b) visos Europos geografinė aprėptis (40 
proc. svarba):

Šis kriterijus susijęs su geografine 
teritorija, kurioje pagal pareiškėjo 
siūlomą sistemą būtų teikiamos 
paslaugos. Kriterijų sudaro trys 
subkriterijai:

 visų valstybių narių aprėptis;

 paslaugų teikimas 50 proc. kiekvienos 
valstybės narės gyventojų 60-yje proc. jos 
ploto;

 geografinės bendro Europoje esančių 
valstybių narių ploto aprėpties laipsnis 
paslaugų teikimo pradžioje (žemiausias 
geografinės aprėpties laipsnis – 80 proc. 
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ploto);

Or. en

Pagrindimas

MSS turi būti teikiamos visose valstybėse narėse, kadangi MSS gali būti svarbi priemonė 
visoje ES mažinant skaitmeninį atotrūkį geografijos požiūriu (įskaitant kaimo ir atokias 
vietoves) ir kadangi, operatorių nuomone, veksminga visos Europos aprėptis yra techniškai 
įgyvendinama. Labai svarbu stiprinti vidaus rinką ir skatinti teritorinę sanglaudą. Todėl 
siūloma pareiškėjo teikiamų paslaugų aprėptis yra svarbus aspektas, į kurį reikia deramai 
atsižvelgti atrankos proceso metu.

Pakeitimas 53
Atanas Paparizov

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies punktas c

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visos Europos geografinė aprėptis; c) visos Europos geografinė aprėptis (40 
proc. svarba):

Šis kriterijus susijęs su geografine 
teritorija, kurioje pagal pareiškėjo 
siūlomą sistemą būtų teikiamos 
paslaugos, t. y. geografinės bendro 
Europoje esančių valstybių narių ploto 
aprėpties laipsnis paslaugų teikimo 
pradžioje (žemiausias geografinės 
aprėpties laipsnis – 90 proc.).

Or. en

Pagrindimas

Jei MSS teikti reikalingų spektro išteklių poreikis viršija turimus spektro išteklius, 
organizuojamas antras atrankos etapas. Todėl, siekiant užtikrinti kuo geresnę ES piliečių 
interesų apsaugą, potencialiems MSS operatoriams reikia nustatyti aukštesnius reikalavimus.
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Pakeitimas 54
Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar 
del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies punktas c

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visos Europos geografinė aprėptis; c) visos ES geografinė aprėptis (40 proc. 
svarba):
Šis kriterijus susijęs su geografine 
teritorija, kurioje pagal pareiškėjo 
siūlomą sistemą būtų teikiamos 
paslaugos. Kriterijų sudaro du 
subkriterijai:

 valstybių narių, kuriose bent 50 proc. 
gyventojų gyvena teritorijoje, kurioje 
teikiamos paslaugos, skaičius;

 geografinės bendro Europoje esančių 
valstybių narių ploto aprėpties laipsnis 
paslaugų teikimo pradžioje (tikslas –
atėjus laikui teikti paslaugas visoje 
Europoje);

Or. en

Pagrindimas

Aprėptis – tai vienas iš pagrindinių hibridinių antžeminių palydovinio ryšio sistemų 
pranašumų grynųjų antžeminių sistemų atžvilgiu. Siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau 
Europos piliečių turėtų naudos iš judriojo palydovinio ryšio, svarbu aprėpties kriterijui 
suteikti daug svarbos (40 proc.).

Atrankos procedūra bus grindžiama pasiūlytais kriterijais, įskaitant visos ES geografinę 
aprėptė, taip užtikrinant, kad kandidatai siūlys kuo didesnę aprėptį.
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Pakeitimas 55
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies punktas d

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) viešosios politikos tikslų siekimas. d) viešosios politikos tikslų siekimas (20 
proc.):
Šis kriterijus susijęs su tuo, kokiu mastu 
pareiškėjo siūloma sistema padėtų 
pasiekti tam tikrų viešosios politikos 
tikslų, kuriems netaikomi a ir c punktuose 
apibrėžti kriterijai. Kriterijų sudaro trys 
subkriterijai:

 gyvybiškai svarbių viešojo intereso 
paslaugų (visuomenės apsauga, pagalba 
nelaimės atveju) teikimas, kuriuo 
prisidedama prie Sąjungos piliečių 
sveikatos, saugos ar saugumo apsaugos; 

 sistemos vientisumas ir saugumas;

 galimybė taikant siūlomą sistemą 
sumažinti regionų skaitmeninį atotrūkį.

Or. en

Pagrindimas

MSS galėtų būti svarbi priemonė mažinant skaitmeninį atotrūkį geografijos požiūriu (įskaitant 
kaimo ir atokias vietoves), stiprinant vidaus rinką ir skatinti teritorinę sanglaudą. 

Pakeitimas 56
Atanas Paparizov

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies punktas d

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) viešosios politikos tikslų siekimas. d) viešosios politikos tikslų siekimas (20 
proc.):
Šis kriterijus susijęs su tuo, kokiu mastu
pareiškėjo siūloma sistema padėtų 
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pasiekti tam tikrų viešosios politikos 
tikslų, kuriems netaikomi a ir c punktuose 
apibrėžti kriterijai. Kriterijų sudaro trys 
subkriterijai:

 gyvybiškai svarbių viešojo intereso 
paslaugų (visuomenės apsauga, pagalba 
nelaimės atveju) teikimas, kuriuo 
prisidedama prie Sąjungos piliečių 
sveikatos, saugos ar saugumo apsaugos; 

 dviejų krypčių (interaktyviojo) didelės 
spartos duomenų perdavimo paslaugų 
teikimas valstybėse narėse, kuriose 
plačiajuosčio ryšio skverbtis ma žesnė nei 
ES vidurkis, apskaičiuotas remiantis 
turimais duomenimis ne daugiau kaip šeši 
mėnesiai prieš pateikiant paraišką; 

 sistemos vientisumas ir saugumas.

Or. en

Pagrindimas

Consumer and competitive benefits, pan-European coverage and public interest services are 
the key objectives of the Decision. They therefore need to be included as first phase selection 
criteria to ensure that they are fulfilled even in the absence of any second phase of selection.

As mentioned in recitals 2, 3 and 5 of the Proposal, these services could in particular improve 
coverage of rural areas in the Community, thus bridging the digital divide in terms of 
geography, contributing to the competitiveness of European information and communication 
technology industries in line with the objectives of the Lisbon strategy. Therefore, there 
should be a measurable criterion on the bridging the digital divide in terms of geography. In 
this respect the introduction of a requirement for provision of MSS in those Member States 
with a broadband penetration bellow the EU average, based on the available data not later 
than 6 months before the submission of the application, is proposed.

Pakeitimas 57
Atanas Paparizov

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurias aprėps atrinkto 1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
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pareiškėjo sistema, užtikrina, kad jų 
kompetentingos valdžios institucijos 
išduotų šiam pareiškėjui visas konkretaus 
radijo dažnio, nurodyto pagal 5 straipsnio 2 
dalį ir 6 straipsnio 3 dalį priimtame 
Komisijos sprendime, naudojimo teises ir 
visus leidimus, reikalingus judriojo 
palydovinio ryšio sistemoms naudoti. 
Komisijos sprendime nurodomas 
terminas, per kurį šios teisės ir leidimai 
turi būti suteikti.

kompetentingos valdžios institucijos 
išduotų atrinktam pareiškėjui visas 
konkretaus radijo dažnio, nurodyto pagal 5 
straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį 
priimtame Komisijos sprendime, 
naudojimo teises ir visus leidimus, kurių 
reikalaujama pagal jų nacionalinę teisę, 
reikalingus judriojo palydovinio ryšio 
sistemoms naudoti.

Or. en

Pagrindimas

Jei pagal tam tikrų valstybių narių nacionalinę teisę leidimai judriojo palydovinio ryšio 
sistemoms naudoti nereikalingi, iš jų šių leidimų neturėtų būti reikalaujama, nes tai padidintų 
administracinę naštą. 

Pakeitimas 58
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurias aprėps atrinkto 
pareiškėjo sistema, užtikrina, kad jų 
kompetentingos valdžios institucijos 
išduotų šiam pareiškėjui visas konkretaus 
radijo dažnio, nurodyto pagal 5 straipsnio 2 
dalį ir 6 straipsnio 3 dalį priimtame 
Komisijos sprendime, naudojimo teises ir 
visus leidimus, reikalingus judriojo 
palydovinio ryšio sistemoms naudoti. 
Komisijos sprendime nurodomas terminas, 
per kurį šios teisės ir leidimai turi būti 
suteikti.

1. Visos valstybės narėsužtikrina, kad jų 
kompetentingos valdžios institucijos 
išduotų atrinktiems pareiškėjams visas 
konkretaus radijo dažnio, nurodyto pagal 5 
straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį 
priimtame Komisijos sprendime, 
naudojimo teises ir visus leidimus, 
reikalingus judriojo palydovinio ryšio 
sistemoms naudoti. Komisijos sprendime 
nurodomas terminas, per kurį šios teisės ir 
leidimai turi būti suteikti.

Or. en



AM\708042LT.doc 23/26 PE400.683v02-00

LT

Pagrindimas

Galiausiai leidimus teiks visos valstybės narės.

Pakeitimas 59
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pareiškėjai, laikydamiesi Komisijos 
pagal 10 straipsnio 2 dalį nustatytų 
terminų, vykdo šio sprendimo priede 
nustatytus pažangos etapų reikalavimus;

b) pareiškėjai įvykdo šio sprendimo priede 
nustatytus 6-9 pažangos etapų reikalavimus 
vėliausiai praėjus 22 mėnesiams nuo 
sprendimo dėl pareiškėjų atrankos 
priėmimo, o jei šie reikalavimai laiku 
neįvykdomi, Komisija gali panaikinti 
leidimą ir pagal II antraštinėje dalyje 
nustatytą procedūrą atrinkti kitą 
pareiškėją;

Or. en

Pagrindimas

Spektro išteklių nėra daug ir juos reikia skubiai paskirti kitam pareiškėjui, jei pirminis 
pareiškėjas jų nenaudoja. Jei pareiškėjas bankrutuoja arba negali paleisti palydovo ir teikti 
komercinių paslaugų, siekiant maksimaliai išnaudoti spektrą, itin svarbu, kad jis būtų greitai 
perskirtas kitam paslaugų teikėjui.

Pakeitimas 60
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pareiškėjai teikia valstybių narių 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
metinę ataskaitą, kurioje išsamiai aprašoma 
judriojo palydovinio ryšio sistemos 
plėtojimo pažanga;

pareiškėjai teikia visų valstybių narių 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
metinę ataskaitą, kurioje išsamiai aprašoma 
judriojo palydovinio ryšio sistemos 
plėtojimo pažanga;
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Or. en

Pagrindimas

Since Galiausiai leidimus teiks visos valstybės narės.

Pakeitimas 61
Catherine Trautmann, Jean-Pierre Audy, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Pilar 
del Castillo Vera, Dominique Vlasto, Dieter-Lebrecht Koch, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. valstybės narės gali laisvai suteikti 
teisę pagal Sprendimą 2007/98/EB 
naudoti tam tikras dažnių juostų dalis 
tada, kai ir tiek, kiek jos nėra atrinktųjų 
pareiškėjų paslaugų teikimo zonoje.

Or. en

Pagrindimas

Jei atrinktieji pareiškėjai tam tikroje valstybėje narėje nenaudoja dalies dažnių spektro, ta 
valtybė narė turi turėti teisę aptimizuoti spektro naudojimą leisdama paslaugas teikti kitiems 
kandidatams.

Pakeitimas 62
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pareiškėjas bankrutuoja arba dėl kitų 
priežasčių neatitinka 7 straipsnio 2 dalyje 
nustatytų bendrųjų sąlygų ir nepateikia 
įvykdomo plano, kaip įgyvendinti tas 
sąlygas per 30 dienų, Komisija gali 
panaikinti savo leidimą ir pagal II 
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antraštinę dalį suteikti jį kitam 
pareiškėjui. 

Or. en

Pagrindimas

Reikia patobulinti tais atvejais, kai MSS operatorius nesugeba vykdyti savo įsipareigojimų, 
taikomą procedūrą. Reikia racionalizuoti dažnių spektro perskyrimo procedūras, taikomas 
tais atvejais, kai pareiškėjas nepradeda teikti paslaugų. Spektro išteklių nėra daug ir juos 
reikia skubiai perskirti kitam pareiškėjui, jei pirminis pareiškėjas jų nenaudoja.  

Pakeitimas 63
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 3b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija apsvarsto visus siūlomus 
pareiškėjų įmonių susijungimus ir 
atvejus, kai viena pareiškėjo įmonė siūlo 
perimti kito pareiškejo įmonės kontrolinį 
akcijų paketą, kai dėl jų jungtiniam 
operatoriui būtų priskirta daugiau kaip 
15MHz dažnių spektro, skirto ryšiui 
Žemė–kosmosas (angl. upstream), ir 
daugiau kaip 15MHz dažnių spektro, 
skirto ryšiui kosmosas–Žemė (angl. 
downstream), Komisija gali apriboti 
bendro (jungtinio) operatoriaus leidimą 
iki 15MHz ryšiui Žemė–kosmosas ir 
15MHz ryšiui kosmosas–Žemė tais 
atvejais, kai leidimas naudoti platesnį 
dažnių spektrą stipriai sumažintų 
konkurenciją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti konkurenciją, reikėtų atrinkti ir turėti keletą nepriklausomų operatorių. 
Komisija turėtų apsvarstyti visus po leidimo suteikimo tarp pareiškėjų vykstančius 
susijungimus ir įsigijimus. Komisija turi turėti teisę, jei reikia, atšaukti leidimą tuo atveju, kai 
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įmonių susijungimas ar įsigijimas pakenktų konkurencijai. Taip vienas pareiškėjas negalėtų 
tapti vieninteliu MSS operatoriumi. Šis pakeitimas atitinka pranešėjo 4 pakeitimą.

Pakeitimas 64
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl sprendimo
Annex, Milestones, point 3

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kritinės projekto peržiūros baigimas 3. Kritinės projekto peržiūros baigimas

Kritinė projekto peržiūra – tai toks 
erdvėlaivio kūrimo proceso etapas, kai 
baigiasi projektavimo ir konstravimo 
etapas ir prasideda gamybos etapas.
Nuo paraiškos pateikimo praėjus ne 
daugiau kaip 90 darbo dienų, pareiškėjas 
pateikia aiškių įrodymų, kad baigė vykdyti 
kritinę projekto peržiūrą laikydamasis 
palydovo gamybos susitarime nurodytų 
palydovo statybos etapų. Palydovo 
gamybos įmonė pasirašo atitinkamą 
dokumentą ir nurodo kritinės projekto 
peržiūros baigimo datą.

Or. en

Pagrindimas

Kritinė projekto peržiūra reikalauja daug darbo. Norėdami ją atlikti, nauji pareiškėjai, kurie 
iki šiol nėra sudarę palydovų gamybos susidarimų, turi investuoti dideles sumas. Kritinės 
projekto peržiūros realiai negali pradėti tol, kol nesusitarta dėl MSS sprendimo. Paprastai 
kritinė projekto peržiūra užtrunka šešis mėnesius nuo sistemos operatoriaus ir palydovo 
gamintojo sutarties sudarymo pradžios.
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