
AM\858228LT.doc PE458.837v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2010/0252(COD)

7.3.2011

PAKEITIMAI
22 - 105

Nuomonės projektas
Eija-Riitta Korhola
(PE458.565v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma 
pirmoji radijo spektro politikos programa

Pasiūlymas dėl sprendimo
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))



PE458.837v01-00 2/52 AM\858228LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\858228LT.doc 3/52 PE458.837v01-00

LT

Pakeitimas 22
Louis Grech

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva) 8a straipsnio 3 dalyje numatyta, 
kad Komisija gali teikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl 
teisės aktų, kuriais nustatomos daugiametės 
radijo spektro politikos programos, kuriose 
nustatomos naudojimosi radijo spektru 
strateginio planavimo ir derinimo pagal 
direktyvas, taikomas elektroninių ryšių 
tinklams ir paslaugoms, politikos kryptys ir 
tikslai. Šios politikos kryptys ir tikslai 
turėtų būti susiję su radijo spektro, kurio 
reikia vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
prieinamumu ir efektyviu naudojimu. Šiuo 
sprendimu nepažeidžiami kiti galiojantys 
ES teisės aktai, visų pirma Direktyva 
1999/5/EB bei direktyvos 2002/20/EB ir 
2002/21/EB, taip pat Sprendimas 
Nr. 676/2002/EB. Juo taip pat 
nepažeidžiamos pagal ES teisės aktus 
nacionaliniu lygmeniu taikomos 
priemonės, kurių imtasi siekiant bendrojo 
intereso tikslų, ypač tikslų, susijusių su 
turinio reguliavimu ir garso bei vaizdo 
politika; nepažeidžiama ir valstybių narių 
teisė tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
tikslais ir gynybai.

(1) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva) 8a straipsnio 3 dalyje numatyta, 
kad Komisija gali teikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl 
teisės aktų, kuriais nustatomos daugiametės 
radijo spektro politikos programos, kuriose 
nustatomos naudojimosi radijo spektru 
strateginio planavimo ir derinimo pagal 
direktyvas, taikomas elektroninių ryšių 
tinklams ir paslaugoms, politikos kryptys ir 
tikslai. Šios politikos kryptys ir tikslai 
turėtų būti susiję su radijo spektro, kurio 
reikia vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
prieinamumu ir efektyviu naudojimu. 
Radijo spektro politikos programa 
įtraukta į 50 prioritetinių veiksmų, 
numatytų Bendrosios rinkos akte. Šiuo 
sprendimu nepažeidžiami kiti galiojantys 
ES teisės aktai, visų pirma Direktyva 
1999/5/EB bei direktyvos 2002/20/EB ir 
2002/21/EB, taip pat Sprendimas 
Nr. 676/2002/EB. Juo taip pat 
nepažeidžiamos pagal ES teisės aktus 
nacionaliniu lygmeniu taikomos 
priemonės, kurių imtasi siekiant bendrojo 
intereso tikslų, ypač tikslų, susijusių su 
turinio reguliavimu ir garso bei vaizdo 
politika; nepažeidžiama ir valstybių narių 
teisė tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
tikslais ir gynybai. Taigi, remdama 
strategijoje „ES 2020“, skaitmeninėje 
darbotvarkėje, iniciatyvoje „Inovacijų 
sąjunga“ ir Komunikate dėl Bendrosios 
rinkos akto apibrėžtus tikslus ir 
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pagrindinius veiksmus, Komisija turėtų 
nustatyti datą, iki kurios ji pateiks 
pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto 
dėl Europos radijo spektro veiksmų 
programos sukūrimo.

Or. en

Pakeitimas 23
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva) 8a straipsnio 3 dalyje numatyta, 
kad Komisija gali teikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl 
teisės aktų, kuriais nustatomos daugiametės 
radijo spektro politikos programos, kuriose 
nustatomos naudojimosi radijo spektru 
strateginio planavimo ir derinimo pagal 
direktyvas, taikomas elektroninių ryšių 
tinklams ir paslaugoms, politikos kryptys ir 
tikslai. Šios politikos kryptys ir tikslai 
turėtų būti susiję su radijo spektro, kurio
reikia vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
prieinamumu ir efektyviu naudojimu. Šiuo 
sprendimu nepažeidžiami kiti galiojantys 
ES teisės aktai, visų pirma Direktyva
1999/5/EB bei direktyvos 2002/20/EB ir 
2002/21/EB, taip pat Sprendimas 
Nr. 676/2002/EB. Juo taip pat 
nepažeidžiamos pagal ES teisės aktus 
nacionaliniu lygmeniu taikomos 
priemonės, kurių imtasi siekiant bendrojo 
intereso tikslų, ypač tikslų, susijusių su 
turinio reguliavimu ir garso bei vaizdo 
politika; nepažeidžiama ir valstybių narių 
teisė tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 

(1) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva) 8a straipsnio 3 dalyje numatyta, 
kad Komisija gali teikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl 
teisės aktų, kuriais nustatomos daugiametės 
radijo spektro politikos programos, kuriose 
nustatomos naudojimosi radijo spektru 
strateginio planavimo ir derinimo pagal 
direktyvas, taikomas elektroninių ryšių 
tinklams ir paslaugoms, politikos kryptys ir 
tikslai. Šios politikos kryptys ir tikslai 
turėtų būti susiję su radijo spektro, kurio 
reikia vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
prieinamumu ir efektyviu naudojimu. Šiuo 
sprendimu nepažeidžiami kiti galiojantys 
ES teisės aktai, visų pirma direktyvos 
1999/5/EB, 2002/19/EB, 2002/20/EB, 
2002/21/EB ir 2009/140/EB, taip pat 
Sprendimas Nr. 676/2002/EB. Juo taip pat 
nepažeidžiamos pagal ES teisės aktus 
nacionaliniu lygmeniu taikomos 
priemonės, kurių imtasi siekiant bendrojo 
intereso tikslų, ypač tikslų, susijusių su 
turinio reguliavimu ir garso bei vaizdo 
politika; nepažeidžiama ir valstybių narių 
teisė tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
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tikslais ir gynybai. tikslais ir gynybai.

Or. de

Pakeitimas 24
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Radijo spektras yra viešoji gėrybė, 
kuri negali būti privačiai valdoma ir kurią 
turi reguliuoti valstybės, kad būtų 
sudarytos palankios sąlygos juo naudotis 
suteikiant transliacijos teisių licenciją 
arba naudojimosi be licencijos teises;

Or. en

Pakeitimas 25
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Radijo spektras – vienas iš svarbiausių 
pagrindinių sektorių ir paslaugų, įskaitant 
judrųjį, belaidį plačiajuostį ir palydovinį 
ryšį, televizijos ir radijo transliacijas, 
transportą, radiolokaciją, taip pat tokias 
taikymo sritis kaip signalizacija, nuotolinis 
valdymas, klausos aparatai, mikrofonai ir 
medicinos įranga, išteklių. Jo reikia 
viešosioms tarnyboms, pavyzdžiui, 
saugumo ir saugos tarnyboms, įskaitant 
civilinę saugą, taip pat mokslinei veiklai, 
pavyzdžiui, meteorologijai, Žemės 
stebėjimui, radioastronomijai ir kosmoso 
tyrimams. Todėl radijo spektro reguliavimo 
priemonės reikšmingos ekonomikos, 

(2) Radijo spektras – vienas iš svarbiausių 
pagrindinių sektorių ir paslaugų, įskaitant 
judrųjį, belaidį plačiajuostį ir palydovinį 
ryšį, televizijos ir radijo transliacijas, 
transportą, radiolokaciją, taip pat tokias 
taikymo sritis kaip signalizacija, nuotolinis 
valdymas, klausos aparatai, mikrofonai ir 
medicinos įranga, viešųjų išteklių. Jo reikia 
viešosioms tarnyboms, pavyzdžiui, 
saugumo ir saugos tarnyboms, įskaitant 
civilinę saugą, taip pat mokslinei veiklai, 
pavyzdžiui, meteorologijai, Žemės 
stebėjimui, radioastronomijai ir kosmoso 
tyrimams. Todėl radijo spektro reguliavimo 
priemonės reikšmingos ekonomikos, 
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saugos, sveikatos, viešojo intereso, 
kultūros, mokslo, socialinėje, aplinkos ir 
technikos srityse.

saugos, sveikatos, viešojo intereso, 
kultūros, mokslo, socialinėje, aplinkos ir 
technikos srityse.

Or. en

Pakeitimas 26
Louis Grech

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Reikėtų priimti naują ekonominį ir 
socialinį požiūrį į spektro valdymą, 
skyrimą ir naudojimą, kurio laikantis 
būtų ypač siekiama suformuluoti 
reglamentą, kuris užtikrintų didesnį 
spektro veiksmingumą, geresnį dažnių 
planavimą ir apsaugą nuo konkurencijai 
kenkiančių veiksmų ir antisocialinių 
priemonių spektro naudojimo atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 27
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Sąjungos lygmeniu 
strategiškai planuojant ir derinant radijo 
spektro naudojimą turėtų būti sustiprinta 
belaidžio elektroninio ryšio ir įrangos 
vidaus rinka bei kita su radijo spektro 
naudojimu susijusi Europos Sąjungos 
politika, todėl būtų sukurta naujų 
galimybių diegti inovacijas ir prisidėta prie 
ekonomikos atsigavimo ir socialinės 
integracijos visoje Europos Sąjungoje, 

(3) Europos Sąjungos lygmeniu 
strategiškai planuojant ir derinant radijo 
spektro naudojimą turėtų būti sustiprinta 
belaidžio elektroninio ryšio ir įrangos 
vidaus rinka bei kita su radijo spektro 
naudojimu susijusi Europos Sąjungos 
politika, todėl būtų sukurta naujų 
galimybių diegti inovacijas ir prisidėta prie 
ekonomikos atsigavimo ir socialinės 
integracijos visoje Europos Sąjungoje, 
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kartu atsižvelgiant į ypatingą socialinę, 
kultūrinę ir ekonominę radijo spektro vertę. 
Šiems dalykams įgyvendinti Europos 
Sąjungai reikia politikos programos, kuri 
vidaus rinkoje būtų įgyvendinama visose 
su radijo spektro naudojimu susijusiose 
Europos Sąjungos politikos srityse, 
pavyzdžiui, elektroninių ryšių, mokslinių 
tyrimų ir plėtros, transporto ir energetikos 
srityse.

kartu atsižvelgiant į ypatingą socialinę, 
kultūrinę ir ekonominę radijo spektro vertę. 
Šiems dalykams įgyvendinti Europos 
Sąjungai reikia politikos programos, kuri 
vidaus rinkoje būtų įgyvendinama visose 
su radijo spektro naudojimu susijusiose 
Europos Sąjungos politikos srityse, 
pavyzdžiui, elektroninių ryšių, mokslinių 
tyrimų ir plėtros, transporto ir energetikos 
srityse. Jokiomis aplinkybėmis esamų 
radijo spektro teisių turėtojų 
susirūpinimas savo galimomis teisėmis 
neturėtų būti priežastimi atidėlioti būtinas 
reformas.

Or. de

Pakeitimas 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant užtikrinti, kad 
dominuojantys rinkos dalyviai 
nesąžiningai nekauptų radijo spektro, ir 
skatinti didesnį vartotojų pasirinkimą, ši 
programa taip pat turi užtikrinti sąžiningą 
ir proporcingą radijo spektro priskyrimą, 
kad paslaugos teikėjai galėtų siūlyti 
vartotojams didelį kultūros požiūriu 
įvairių televizijos, radijo ir skaitmeninių 
transliuojamų programų pasirinkimą.

Or. en

Pakeitimas 29
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant užtikrinti, kad 
dominuojantys rinkos dalyviai 
nesąžiningai nekauptų radijo spektro, ir 
skatinti didesnį vartotojų pasirinkimą, ši 
programa taip pat turi užtikrinti sąžiningą 
ir proporcingą radijo spektro priskyrimą, 
kad paslaugos teikėjai galėtų siūlyti 
vartotojams didelį kultūros požiūriu 
įvairių televizijos, radijo ir skaitmeninių 
transliuojamų programų pasirinkimą.

Or. en

Pakeitimas 30
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pirmojoje programoje valstybėms 
narėms ir Europos Sąjungos institucijoms 
turėtų būti pateikti vadovaujamieji 
principai ir tikslai iki 2015 m., taip pat 
nustatytos konkrečios įgyvendinimo 
iniciatyvos. Nors radijo spektro valdymas 
vis dar iš esmės yra nacionalinės 
kompetencijos dalykas, jis turėtų būti 
vykdomas pagal galiojančius Europos 
Sąjungos teisės aktus ir taip, kad būtų 
galima įgyvendinti Europos Sąjungos 
politiką.

(5) Pirmojoje programoje valstybėms 
narėms ir Europos Sąjungos institucijoms 
turėtų būti pateikti vadovaujamieji 
principai ir tikslai iki 2015 m., taip pat 
nustatytos konkrečios įgyvendinimo 
iniciatyvos. Nors radijo spektro valdymas 
vis dar iš esmės yra nacionalinės 
kompetencijos dalykas, jis turėtų būti 
vykdomas pagal galiojančius Europos 
Sąjungos teisės aktus ir taip, kad būtų 
galima įgyvendinti Europos Sąjungos 
politiką. Reikia užtikrinti, kad nebūtų 
imamasi specialių nacionalinių priemonių 
spektro naudojimo atžvilgiu siekiant, kad 
Europos rinkos nepatirtų sunkumų, nors 
sprendimai dėl naudojimo teisių ir toliau
turėtų būti priimami nacionaliniu 
lygmeniu atsižvelgiant į esamus 
nacionalinius verslo modelius.

Or. de
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Pakeitimas 31
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pirmojoje programoje valstybėms 
narėms ir Europos Sąjungos institucijoms 
turėtų būti pateikti vadovaujamieji 
principai ir tikslai iki 2015 m., taip pat 
nustatytos konkrečios įgyvendinimo 
iniciatyvos. Nors radijo spektro valdymas 
vis dar iš esmės yra nacionalinės 
kompetencijos dalykas, jis turėtų būti 
vykdomas pagal galiojančius Europos 
Sąjungos teisės aktus ir taip, kad būtų 
galima įgyvendinti Europos Sąjungos 
politiką.

(5) Pirmojoje programoje valstybėms 
narėms ir Europos Sąjungos institucijoms 
turėtų būti pateikti vadovaujamieji 
principai ir tikslai iki 2015 m., taip pat 
nustatytos konkrečios įgyvendinimo 
iniciatyvos. Nors radijo spektro valdymas 
iš esmės yra nacionalinės kompetencijos 
dalykas, jis turėtų būti vykdomas pagal 
galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus 
ir taip, kad būtų galima įgyvendinti 
Europos Sąjungos politiką.

Or. de

Pakeitimas 32
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant užtikrinti optimalų radijo 
spektro naudojimą, gali prireikti 
pažangesnių leidimų išdavimo sprendimų, 
pavyzdžiui, taikyti kolektyvinį radijo 
spektro naudojimą, bendruosius leidimus 
arba bendrai naudotis infrastruktūra. 
Europos Sąjungoje šie principai galėtų būti 
taikomi lengviau, nustačius tam tikras 
bendras arba panašias radijo spektro 
naudojimo sąlygas. Jei trukdžiai 
neapsunkina kitų paslaugų plėtros, reikėtų
visų pirma išnagrinėti galimybes išduoti 
bendruosius leidimus (tokių leidimų 

(7) Siekiant užtikrinti optimalų radijo 
spektro, kaip viešosios gėrybės, naudojimą, 
gali prireikti pažangesnių leidimų išdavimo 
sprendimų, pavyzdžiui, taikyti kolektyvinį 
radijo spektro naudojimą, bendruosius 
leidimus arba bendrai naudotis 
infrastruktūra. Europos Sąjungoje šie 
principai galėtų būti taikomi lengviau, 
nustačius tam tikras bendras arba panašias 
radijo spektro naudojimo sąlygas. Jei 
trukdžiai neapsunkina kitų paslaugų 
plėtros, reikėtų visų pirma išnagrinėti 
galimybes išduoti bendruosius leidimus 
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sistema paprasčiausia). (tokių leidimų sistema paprasčiausia).

Or. en

Pakeitimas 33
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Prekyba radijo spektro naudojimo 
teisėmis ir lankstesnės naudojimo sąlygos 
turėtų duoti nemažai naudos ekonomikos
augimui. Todėl, jei Europos Sąjungos 
teisės aktais nustatytos dažnių juostų 
lankstesnio naudojimo sąlygos, turėtų būti 
nedelsiant leista prekiauti tų juostų 
naudojimo teisėmis pagal Pagrindų 
direktyvą. Be to, tokių prekinių teisių 
formato ir turinio bendrieji principai, taip 
pat bendrosios priemonės, kuriomis 
siekiama neleisti kaupti radijo spektro 
naudojimo teisių (taip gali būti 
užsitikrinama dominuojamoji padėtis) arba 
nepagrįstai nenaudoti įsigyto radijo 
spektro, padėtų valstybėms narėms 
suderintai nustatyti šias priemones, o tokias 
teises įsigyti bet kur Europos Sąjungoje 
būtų lengviau.

(8) Prekyba radijo spektro naudojimo 
teisėmis ir lankstesnės naudojimo sąlygos 
turėtų duoti nemažai naudos ekonomikos 
augimui. Todėl, jei Europos Sąjungos 
teisės aktais nustatytos dažnių juostų 
lankstesnio naudojimo sąlygos, turėtų būti 
nedelsiant leista prekiauti tų juostų 
naudojimo teisėmis pagal Pagrindų 
direktyvą. Be to, tokių prekinių teisių 
formato ir turinio bendrieji principai, 
bendrosios priemonės, kuriomis siekiama 
neleisti kaupti radijo spektro naudojimo 
teisių (taip gali būti užsitikrinama 
dominuojamoji padėtis) arba nepagrįstai 
nenaudoti įsigyto radijo spektro, ir bendri 
šių suteiktų teisių panaikinimo standartai
padėtų valstybėms narėms suderintai 
nustatyti šias priemones, o tokias teises 
įsigyti bet kur Europos Sąjungoje būtų 
lengviau.

Or. en

Pakeitimas 34
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje (9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
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pabrėžiama, kad belaidis plačiajuostis 
ryšys yra svarbi priemonė konkurencijai 
skatinti, vartotojų pasirinkimo galimybėms 
gerinti ir prieigai kaimo ir kitose vietovėse, 
kuriose diegti laidinį plačiajuostį ryšį 
sunku arba ekonomiškai neperspektyvu, 
plėtoti. Tačiau valdant radijo spektrą gali 
būti pakeistas rinkos dalyvių vaidmuo ir jų 
įtaka (pavyzdžiui, jei esami naudotojai 
įgyja nepelnytą konkurencinį pranašumą), 
o tai gali turėti poveikio konkurencijai.  
Ribota radijo spektro prieiga, ypač kai 
nepakanka reikiamo radijo spektro išteklių, 
gali būti kliūtis į rinką patekti naujoms 
paslaugoms arba taikomosioms sistemoms 
ir stabdytų inovacijas ir konkurenciją. 
Naujų naudojimo teisių įsigijimo būdai 
(įskaitant prekybą radijo spektro 
naudojimo teisėmis arba kitokius 
naudotojų sandorius) ir nustatyti nauji 
lankstaus radijo spektro naudojimo 
kriterijai gali turėti poveikio esamai 
konkurencijai. Todėl valstybės narės turėtų 
imtis reikiamų ex ante arba ex post 
priemonių (pavyzdžiui, pakeisti 
galiojančias teises, neleisti įsigyti tam tikro 
radijo spektro naudojimo teisių, nustatyti 
sąlygas, susijusias su radijo spektro atsargų 
kaupimu ir efektyviu jo naudojimu, kokios 
nurodytos Pagrindų direktyvos 9 straipsnio 
7 dalyje, apriboti kiekvieno operatoriaus 
naudojamo radijo spektro kiekį arba 
neleisti kaupti radijo spektro pertekliaus), 
kad išvengtų konkurencijos iškreipimo, 
pagal pagrindinius Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyva) 5 straipsnio 6 dalies ir 
Direktyvos 87/372/EEB (GSM direktyva) 
1 straipsnio 2 dalies principus.

pabrėžiama, kad belaidis plačiajuostis 
ryšys yra svarbi priemonė konkurencijai 
skatinti, vartotojų pasirinkimo galimybėms 
gerinti ir prieigai kaimo ir kitose vietovėse, 
kuriose diegti laidinį plačiajuostį ryšį 
sunku arba ekonomiškai neperspektyvu, 
plėtoti. Tačiau valdant radijo spektrą gali 
būti pakeistas rinkos dalyvių vaidmuo ir jų 
įtaka (pavyzdžiui, jei esami naudotojai 
įgyja nepelnytą konkurencinį pranašumą), 
o tai gali turėti poveikio konkurencijai. 
Reikėtų nustatyti tokias naudojimo teisių 
suteikimo sąlygas, kurios užtikrintų 
vienodas konkurencijos galimybes 
aprėpties atžvilgiu ir netrukdytų naujiems 
dalyviams patekti į rinką. Naujosioms 
technologijoms neturėtų būti taikomos 
prastesnės sąlygos tik dėl to, kad jos 
patenka į rinką vėliau. Ribota radijo 
spektro prieiga, ypač kai nepakanka 
reikiamo radijo spektro išteklių, gali būti 
kliūtis į rinką patekti naujoms paslaugoms 
arba taikomosioms sistemoms ir stabdytų 
inovacijas ir konkurenciją. Naujų 
naudojimo teisių įsigijimo būdai (įskaitant 
prekybą radijo spektro naudojimo teisėmis 
arba kitokius naudotojų sandorius) ir 
nustatyti nauji lankstaus radijo spektro 
naudojimo kriterijai gali turėti poveikio 
esamai konkurencijai. Todėl valstybės 
narės turėtų imtis reikiamų ex ante arba ex 
post priemonių (pavyzdžiui, pakeisti 
galiojančias teises, neleisti įsigyti tam tikro 
radijo spektro naudojimo teisių, nustatyti 
sąlygas, susijusias su radijo spektro atsargų 
kaupimu ir efektyviu jo naudojimu, kokios 
nurodytos Pagrindų direktyvos 9 straipsnio 
7 dalyje, apriboti kiekvieno operatoriaus 
naudojamo radijo spektro kiekį arba 
neleisti kaupti radijo spektro pertekliaus), 
kad išvengtų konkurencijos iškreipimo, 
pagal pagrindinius Direktyvos 2002/20/EB 
(Leidimų direktyva) 5 straipsnio 6 dalies ir 
Direktyvos 87/372/EEB (GSM direktyva) 
1 straipsnio 2 dalies principus.

Or. de
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Pakeitimas 35
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 1999 m. kovo 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir 
telekomunikacijų galinių įrenginių bei 
abipusio jų atitikties pripažinimo darnieji 
standartai būtini siekiant efektyviai naudoti 
radijo spektrą ir turėtų atitikti nustatytas 
teisines bendro naudojimo sąlygas. 
Europos elektros ir elektroninės ne radijo 
įrangos ir tinklų standartuose turėtų būti 
taip pat numatyta vengti trikdyti radijo 
spektro naudojimą. Belaidžių įrenginių, 
taikomųjų sistemų, kurių skaičius ir tankis 
didėja, ir radijo spektro naudojimo tikslų 
įvairovės suminis poveikis toks, kad 
dabartinių trukdžių valdymo metodų 
nepakanka. Šie metodai, taip pat imtuvų 
charakteristikos ir tobulesni trukdžių 
išvengimo mechanizmai turėtų būti 
išnagrinėti ir dar kartą įvertinti.

(11) 1999 m. kovo 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir 
telekomunikacijų galinių įrenginių bei 
abipusio jų atitikties pripažinimo darnieji 
standartai būtini siekiant efektyviai naudoti 
radijo spektrą ir turėtų atitikti nustatytas 
teisines bendro naudojimo sąlygas. 
Europos elektros ir elektroninės ne radijo 
įrangos ir tinklų standartuose turėtų būti 
taip pat numatyta vengti trikdyti radijo 
spektro naudojimą. Belaidžių įrenginių, 
taikomųjų sistemų, kurių skaičius ir tankis 
didėja, ir radijo spektro naudojimo tikslų 
įvairovės suminis poveikis toks, kad 
dabartinių trukdžių valdymo metodų 
nepakanka. Šie metodai, taip pat imtuvų 
charakteristikos ir tobulesni trukdžių 
išvengimo mechanizmai turėtų būti 
išnagrinėti ir dar kartą įvertinti, kad esami 
ir būsimi spektro naudotojai nepatirtų 
žalingų trukdžių arba trikdžių.

Or. en

Pakeitimas 36
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 

(13) 800 MHz juosta gali būti naudojama
didelių plotų aprėpčiai belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis. Remiantis 
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sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m.
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz, atsižvelgiant į patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

techninių sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2015 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2015 m.
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektrą 
ultraaukštųjų dažnių (UHF) juostoje, 
atsižvelgiant į esamą poreikį rinkoje, 
socialinius ir kultūrinius tikslus, patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

Or. en

Pakeitimas 37
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m.
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz, atsižvelgiant į patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 

(13) 800 MHz juosta gali būti naudojama
didelių plotų aprėpčiai belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis. Remiantis 
techninių sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2015 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2015 m.
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektrą 
ultraaukštųjų dažnių (UHF) juostoje, 
atsižvelgiant į esamą poreikį rinkoje, 
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juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

socialinius ir kultūrinius tikslus, patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

Or. en

Pakeitimas 38
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz, atsižvelgiant į patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

(13) 800 MHz juosta yra naudinga didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu taip pat galima būtų 
svarstyti galimybę papildomai skirti radijo 
spektrą ultraaukštųjų dažnių (UHF) 
juostoje, atsižvelgiant į esamą poreikį 
rinkoje, socialinius ir kultūrinius tikslus,
patirtį ir radijo spektro kitose tinkamos 
aprėpties juostose stoką. Atsižvelgiant į 
800 MHz juostos perdavimo dideliais 
atstumais galimybes, teisės turėtų būti 
siejamos su aprėpties įpareigojimais.

Or. fr
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Pakeitimas 39
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz, atsižvelgiant į patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

(13) 800 MHz juosta gali būti naudojama
didelių plotų aprėpčiai belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis. Remiantis 
techninių sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektrą 
ultraaukštųjų dažnių (UHF) juostoje, 
atsižvelgiant į esamą poreikį rinkoje, 
socialinius ir kultūrinius tikslus, patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

Or. fr

Pakeitimas 40
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
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Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz, atsižvelgiant į patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu taip pat reikėtų ištirti 
papildomą spektrą remiantis dabartinio 
radijo spektro naudojimo ir būsimo radijo 
spektro poreikio Europos Sąjungoje 
aprašu, nurodytu 8 straipsnyje. 
Atsižvelgiant į 800 MHz juostos 
perdavimo dideliais atstumais galimybes, 
teisės turėtų būti siejamos su aprėpties 
įpareigojimais.

Or. de

Pakeitimas 41
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz, atsižvelgiant į patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz remiantis dabartinio 
radijo spektro naudojimo aprašo 
rezultatais, atsižvelgiant į patirtį ir radijo 
spektro kitose tinkamos aprėpties juostose 
stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz juostos 
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aprėpties įpareigojimais. perdavimo dideliais atstumais galimybes, 
teisės turėtų būti siejamos su aprėpties 
įpareigojimais.

Or. fr

Pakeitimas 42
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz, atsižvelgiant į patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu turėtų būti numatytas 
papildomas radijo spektras visų rūšių 
paslaugoms. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

Or. en

Pagrindimas

Šiame sprendime turėtų būti laikomasi paslaugų ir technologijų neutralumo principų, 
nustatytų persvarstytoje elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas visų rūšių paslaugoms ir technologijoms, kad didžiausią naudą iš to gautų vartotojai, 
turėsiantys didesnį pasirinkimą.
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Pakeitimas 43
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz, atsižvelgiant į patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

(13) Be artimiausiu metu, laikantis GSM 
direktyvos ir siekiant skatinti 
konkurenciją, atidaromos 900 MHz 
juostos, 800 MHz juosta yra optimali 
didelių plotų aprėpčiai belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis. Remiantis 
techninių sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz, atsižvelgiant į patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais. Be to, itin svarbu 
greitai įgyvendinti GSM direktyvą 
laikantis konkurencijos principų.

Or. de

Pakeitimas 44
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 

(13) 800 MHz juosta yra optimali didelių 
plotų aprėpčiai belaidžio plačiajuosčio 
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ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz, atsižvelgiant į patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

ryšio paslaugomis. Remiantis techninių 
sąlygų derinimu pagal Sprendimą 
2010/267/EB ir 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos rekomendacija, kurioje 
raginama antžeminį analoginį transliavimą 
nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d., bei 
atsižvelgiant į sparčius nacionalinio 
reguliavimo pokyčius, ši juosta 
elektroniniams ryšiams Europos Sąjungoje 
turėtų būti iš esmės suteikta iki 2013 m. 
Ilguoju laikotarpiu galėtų būti taip pat 
numatyta papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz, atsižvelgiant į patirtį ir 
radijo spektro kitose tinkamos aprėpties 
juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais. Be to, itin svarbu 
greitai įgyvendinti GSM direktyvą 
laikantis konkurencijos principų.

Or. de

Pakeitimas 45
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Kadangi bendras metodas ir masto 
ekonomija turi lemiamos reikšmės 
plėtojant plačiajuostį ryšį visoje Europos 
Sąjungoje bei užkertant kelią 
konkurencijos iškreipimui ir rinkos 
suskaidymui tarp valstybių narių, valstybės 
narės tarpusavyje ir drauge su Komisija, 
veikdamos suderintai, galėtų nustatyti tam 
tikras leidimo ir procedūrines sąlygas. 
Sąlygos galėtų būti: aprėpties 
įpareigojimas, radijo spektro bloko dydis, 
teisių suteikimo terminas, prieiga 
virtualiųjų judriojo ryšio tinklų 
operatoriams ir naudojimo teisių galiojimo 
trukmė. Atsižvelgiant į prekybos radijo 

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

perdavimo sąlygos. Atsižvelgiant į 
prekybos radijo spektru svarbą didesniam 
radijo spektro naudojimo efektyvumui ir 
belaidės įrangos ir paslaugų vidaus rinkos 
plėtrai, šios sąlygos turėtų būti taikomos 
belaidžiam ryšiui paskirtoms radijo spektro 
juostoms, kurių naudojimo teisės gali būti 
perduotos arba išnuomotos.

Or. en

Pakeitimas 46
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pakeitimas 47
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Jei Pasaulinėje radijo ryšio 
konferencijoje arba kitose daugiašalėse 
derybose aptariami principai ir politikos 
klausimai, turintys reikšmingų Europos 
Sąjungai aspektų, laikydamasi dabartinės 
praktikos ir remdamasi 1992 m. vasario 
3 d. Tarybos išvadose dėl procedūrų, kurių 
turi būti laikomasi 1992 m. Pasaulio 
vykdomojoje radijo ryšio konferencijoje, 
nustatytais principais Europos Sąjunga 
turėtų turėti galimybę nustatyti naujas 
procedūras, kad apgintų savo interesus 
daugiašalėse derybose ir įgyvendintų 
ilgojo laikotarpio tikslą – tapti tokia 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
nare, kokios yra valstybės narės; todėl 
Komisija, atsižvelgdama į Radijo spektro 
politikos grupės (RSPG) nuomonę, 
Europos Parlamentui ir Tarybai gali taip 
pat siūlyti bendrus politikos tikslus, kaip 
numatyta Direktyvoje 2002/21/EB.

(20) Jei Pasaulinėje radijo ryšio 
konferencijoje arba kitose daugiašalėse 
derybose aptariami principai ir politikos 
klausimai, turintys reikšmingų Europos 
Sąjungai aspektų, laikydamasi dabartinės 
praktikos ir remdamasi 1992 m. vasario 
3 d. Tarybos išvadose dėl procedūrų, kurių 
turi būti laikomasi 1992 m. Pasaulio 
vykdomojoje radijo ryšio konferencijoje, 
nustatytais principais Europos Sąjunga 
turėtų turėti galimybę nustatyti naujas 
procedūras, kad apgintų savo interesus 
daugiašalėse derybose; todėl Komisija, 
atsižvelgdama į Radijo spektro politikos 
grupės (RSPG) nuomonę, Europos 
Parlamentui ir Tarybai gali taip pat siūlyti 
bendrus politikos tikslus, kaip numatyta 
Direktyvoje 2002/21/EB.

Or. en

Pakeitimas 48
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisija turėtų pateikti ataskaitą
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio 
sprendimo įgyvendinimo rezultatus, taip 
pat apie planuojamus būsimus veiksmus.

(24) Komisija turėtų reguliariai teikti 
ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šio sprendimo įgyvendinimo 
rezultatus, taip pat apie planuojamus 
būsimus veiksmus.
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Or. de

Pakeitimas 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl sprendimo
25 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Nė viena šio sprendimo nuostata 
neturėtų pakenkti rinkos dalyvių 
apsaugai, suteikiamai pagal 2009 m. 
lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/140/EB, iš dalies 
keičiančią Direktyvą 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos, 
Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir susijusių priemonių 
sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 
2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir paslaugų leidimo1.
______________
1 OL L 337, 2009 12 18, p. 37.

Or. it

Pakeitimas 50
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
25 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Jokia šio sprendimo nuostata 
nesiekiama sumažinti ekonominės veiklos 
vykdytojų apsaugos, suteikiamos pagal 
2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/140/EB, iš dalies keičiančią 
Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios 
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reguliavimo sistemos, Direktyvą 
2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir susijusių priemonių sujungimo ir 
prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
leidimo1.
_______
1 OL L 337, 2009 12 18, p. 37.

Or. en

Pakeitimas 51
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas Tikslas ir taikymo sritis

Or. en

Pakeitimas 52
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 53
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis sprendimas nepažeidžia 2009 m. 
lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios 
reguliavimo sistemos, Direktyvą 
2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir susijusių priemonių sujungimo ir 
prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
leidimo1.
__________________________

1 OL L 337, 2009 12 18, p. 37.

Or. de

Pakeitimas 54
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis sprendimas nepažeidžia ES teisės 
aktų ir pagal ES teisės aktus nacionaliniu 
lygmeniu taikomų priemonių, kurių 
imtasi siekiant visuotinės svarbos tikslų, 
ypač tikslų, susijusių su turinio 
reguliavimu ir garso bei vaizdo politika; 
nepažeidžiama ir valstybių narių teisė 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
tikslais ir gynybai.

Or. en
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Pakeitimas 55
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis sprendimas nepažeidžia ES teisės 
aktų ir pagal ES teisės aktus nacionaliniu 
lygmeniu taikomų priemonių, kurių 
imtasi siekiant visuotinės svarbos tikslų, 
ypač tikslų, susijusių su turinio 
reguliavimu ir garso bei vaizdo politika; 
nepažeidžiama ir valstybių narių teisė 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
tikslais ir gynybai.

Or. en

Pakeitimas 56
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinamas efektyvus radijo spektro 
naudojimas, kad būtų kuo geriau
patenkintas vis didėjantis radijo dažnių 
naudojimo poreikis;

a) skatinamas efektyvus radijo spektro 
naudojimas, kad būtų kiek galima 
veiksmingiau ir visuotinai patenkintas vis 
didėjantis radijo dažnių naudojimo 
poreikis;

Or. de

Pakeitimas 57
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinamas efektyvus radijo spektro 
naudojimas, kad būtų kuo geriau 
patenkintas vis didėjantis radijo dažnių 
naudojimo poreikis;

a) skatinamas efektyvus radijo spektro 
naudojimas, kad būtų kuo geriau 
patenkintas vis didėjantis radijo dažnių 
naudojimo poreikis, ir drauge 
atsižvelgiama į reikšmingą visuomeninę, 
kultūrinę ir ekonominę spektro vertę;

Or. en

Pakeitimas 58
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinamas efektyvus radijo spektro 
naudojimas, kad būtų kuo geriau 
patenkintas vis didėjantis radijo dažnių 
naudojimo poreikis;

a) skatinamas efektyvus radijo spektro 
naudojimas, kad būtų kuo geriau 
patenkintas vis didėjantis radijo dažnių 
naudojimo poreikis; šio tikslo siekiama 
laikantis lankstumo principų, efektyviai 
naudojant radijo dažnius pagal poreikius, 
užtikrinant vienodas sąlygas ir 
nediskriminacinę konkurenciją ir 
apsaugant su verslo modeliais susijusias 
nacionalines ypatybes;

Or. de

Pakeitimas 59
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kuo paprastesnė leidimų sistema taikoma 
taip, kad radijo spektro naudojimo sąlygos 
būtų kuo lankstesnės, o efektyvumas kuo 

c) kuo paprastesnė nediskriminacinė
leidimų sistema taikoma taip, kad radijo 
spektro naudojimo sąlygos būtų kuo 
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didesnis; lankstesnės, o efektyvumas kuo didesnis;

Or. de

Pakeitimas 60
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) garantuojamas vidaus rinkos veikimas, 
visų pirma užtikrinant veiksmingą 
konkurenciją.

(d) garantuojamas vidaus rinkos veikimas, 
visų pirma užtikrinant veiksmingą 
konkurenciją ir efektyvų radijo spektro 
derinimo bei standartizavimo 
koordinavimą.

Or. de

Pakeitimas 61
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) laiku suteikti tinkamo radijo spektro 
tiek, kiek reikia Europos Sąjungos 
politikos tikslams įgyvendinti;

(a) laiku suteikti tinkamo radijo spektro 
tiek, kiek reikia, ypač siekiant įgyvendinti 
plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo 
prioritetų nustatymo ir konkurencijos 
užtikrinimo tikslus, visų pirma 
artimiausiu metu įgyvendinant GSM 
direktyvą;

Or. de
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Pakeitimas 62
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) laiku suteikti tinkamo radijo spektro
tiek, kiek reikia Europos Sąjungos 
politikos tikslams įgyvendinti;

(a) laiku suteikti tinkamo radijo spektro 
tiek, kiek reikia Europos Sąjungos 
politikos tikslams įgyvendinti, kartu 
atsižvelgiant į tokius svarbius bendrojo 
intereso tikslus, kaip antai kultūrų 
įvairovė ir žiniasklaidos pliuralizmas, taip 
pat įvairių radijo spektro naudotojų 
interesai;

Or. en

Pakeitimas 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 64
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 65
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 66
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio g a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) nustatant tokias radijo spektro sritis, 
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kurias būtų galima naudoti be leidimo ir 
(arba) kurios būtų rezervuotos
moksliniams tyrimams;

Or. en

Pakeitimas 67
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų 
direktyva) valstybės narės iki 2013 m. 
sausio 1 d. priima leidimo ir paskyrimo 
priemones, kokių reikia plačiajuosčio ryšio 
paslaugų plėtrai, kad atitinkami 
operatoriai, jei įmanoma ir remiantis 
konsultacijomis pagal 11 straipsnį, turėtų 
tiesioginę arba netiesioginę prieigą prie 
gretutinių ne mažiau kaip 10 MHz radijo 
spektro blokų.

1. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų 
direktyva) valstybės narės iki 2013 m. 
sausio 1 d. priima leidimo ir paskyrimo 
priemones, kokių reikia plačiajuosčio ryšio 
paslaugų plėtrai.

Or. de

Pakeitimas 68
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės ir Komisija 
bendradarbiauja, kad parengtų ir suderintų 
radijo įrangos ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių, taip pat elektrinės ir elektroninės 
įrangos ir tinklų standartus, prireikus 
naudodamosi atitinkamoms 
standartizavimo įstaigoms Komisijos 
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suteikiamais standartizavimo įgaliojimais. suteikiamais standartizavimo įgaliojimais.
Efektyvus radijo spektro derinimo ir 
standartizavimo koordinavimas bus ypač 
svarbus siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
galėtų nevaržomai ir visoje vidaus rinkoje 
naudoti prietaisus, priklausomus nuo 
radijo spektro.

Or. de

Pakeitimas 69
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės ir Komisija 
bendradarbiauja, kad parengtų ir suderintų 
radijo įrangos ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių, taip pat elektrinės ir elektroninės 
įrangos ir tinklų standartus, prireikus 
naudodamosi atitinkamoms 
standartizavimo įstaigoms Komisijos 
suteikiamais standartizavimo įgaliojimais.
Ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti 
įrangos, kuria naudosis neįgalūs 
asmenys, standartams, tačiau neatimant 
jiems teisės naudotis nestandartizuota 
įranga, jeigu jie to pageidauja.

Or. en

Pakeitimas 70
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad atrankos 
sąlygomis ir procedūromis būtų skatinamos 

4. Valstybės narės užtikrina, kad atrankos 
sąlygomis ir procedūromis būtų skatinamos 
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investicijos ir efektyvus radijo spektro 
naudojimas.

investicijos ir efektyvus radijo spektro kaip 
viešojo produkto naudojimas.

Or. en

Pakeitimas 71
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Siekdamos sumažinti pernelyg didelį 
elektromagnetinių laukų spinduliavimą ir 
pagerinti perdavimo tinklų efektyvumą, 
valstybės narės skatina geresnį radijo 
spektro teisių leidimų turėtojų 
bendradarbiavimą dalijantis perdavimo 
infrastruktūra, ypač daug dėmesio 
skiriant tankiai gyvenamoms vietovėms.

Or. en

Pagrindimas

Šiandien ant kiekvieno pastato, turinčio judriojo ryšio stiebus, yra trys ar keturi skirtingų 
operatorių stiebai, skleidžiantys radijo bangas.  To būtų galima išvengti, jeigu būtų pastatytas 
vienas viešas arba bendro naudojimo infrastruktūros stiebas, kuris galėtų siųsti aiškius 
signalus ir prie kurio galėtų prisijungti visi paslaugas teikiantys operatoriai. Dėl to sumažėtų 
atliekų, padidėtų veiksmingumas ir sumažėtų elektromagnetinis spinduliavimas tiems, kurie 
gyvena arba dirba pastate. Tą turėtų skatinti valstybės narės.

Pakeitimas 72
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Be artimiausiu metu, laikantis 
pakeistos GSM direktyvos ir siekiant 
skatinti konkurenciją, atidaromos 
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900 MHz dažnių juostos, papildomai 
imamasi 1 dalyje nurodytų priemonių. 
Tokios priemonės turi būti įgyvendinamos 
nediskriminuojant ir neturi iškraipyti 
konkurencijos ir suteikti pranašumo 
dabar rinkoje dominuojantiems 
operatoriams.

Or. de

Pakeitimas 73
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) valstybės narės gali apriboti radijo 
spektro, kurio naudojimo teisės gali būti 
suteiktos vienam ekonominės veiklos
vykdytojui, kiekį arba tokias naudojimo 
teises tam tikrose juostose arba tam tikrose 
panašių charakteristikų juostų grupėse 
(pavyzdžiui, žemiau 1 GHz esančiose 
juostose, skirtose elektroninių ryšių 
paslaugoms) gali susieti su tam tikromis 
sąlygomis, pavyzdžiui, įpareigojimu teikti 
didmeninę prieigą;

(a) valstybės narės gali apriboti radijo 
spektro, kurio naudojimo teisės gali būti 
suteiktos vienam vykdytojui, kiekį arba 
tokias naudojimo teises tam tikrose 
juostose arba tam tikrose panašių 
charakteristikų juostų grupėse (pavyzdžiui, 
žemiau 1 GHz esančiose juostose, skirtose 
elektroninių ryšių paslaugoms) gali susieti 
su tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, 
įpareigojimu teikti didmeninę prieigą;

Or. en

Pagrindimas

Ne visi vykdytojai yra ekonominės veikos vykdytojai, pvz., kariškiai, akademinė bendruomenė.

Pakeitimas 74
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Valstybės narės gali imtis veiksmų, 
kad užtikrintų tolygesnį spektro 
paskirstymą ekonominės veiklos 
vykdytojams, rezervuodamos dažnio 
juostos ar panašių ypatybių dažnių juostų 
grupės spektrą naujiems rinkos dalyviams 
arba rezervuodamos spektrą tokių juostų 
naudojimui be leidimų;

Or. en

Pakeitimas 75
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras ir kad jomis būtų skatinama 
veiksminga konkurencija.

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras ir jose nebūtų 
diskriminuojama, ir kad jomis būtų 
skatinama veiksminga konkurencija.

Or. de

Pakeitimas 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras ir kad jomis būtų skatinama 
veiksminga konkurencija.

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras ir kad jomis būtų skatinama 
veiksminga konkurencija. Siekdamos 
kovoti su nesąžiningu radijo spektro 
kaupimu dominuojančių rinkos dalyvių 
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rankose ir skatinti didesnes vartotojų 
pasirinkimo galimybes, valstybės narės 
taip pat užtikrina, kad radijo spektras
būtų paskirstomas sąžiningai ir 
proporcingai tam, kad paslaugų teikėjai 
galėtų pasiūlyti vartotojams didelę 
kultūriniu požiūriu skirtingos televizijos, 
radijo ir skaitmeninės transliacijos 
įvairovę.

Or. en

Pakeitimas 77
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras ir kad jomis būtų skatinama 
veiksminga konkurencija.

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras ir kad jomis būtų skatinama 
veiksminga konkurencija. Siekdamos 
kovoti su nesąžiningu radijo spektro 
kaupimu dominuojančių rinkos dalyvių 
rankose ir skatinti didesnes vartotojų 
pasirinkimo galimybes, valstybės narės 
taip pat užtikrina, kad radijo spektras 
būtų paskirstomas sąžiningai ir 
proporcingai tam, kad paslaugų teikėjai 
galėtų pasiūlyti vartotojams didelę 
kultūriniu požiūriu skirtingos televizijos, 
radijo ir skaitmeninės transliacijos 
įvairovę.

Or. en

Pakeitimas 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai valstybės narės nori priimti 
priemones pagal 2 dalį, jos tai daro 
laikydamosi sąlygų, nustatytų 
įgyvendinant Direktyvos 2002/20/EB 
6 straipsnį (Leidimų direktyva), ir 
taikydamos 2009 m. lapkričio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/140/EB, iš dalies 
keičiančioje Direktyvą 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos, 
Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir susijusių priemonių 
sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 
2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir paslaugų leidimo1, nustatytas 
procedūras.
________________________

1 OL L 337, 2009 12 18, p. 37.

Or. it

Pakeitimas 79
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai valstybės narės nori priimti 
priemones pagal 2 dalį, jos tai daro 
laikydamosi Leidimų direktyvos 6 
straipsnyje nustatytų sąlygų ir 2009 m. 
lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2009/140/EB, iš 
dalies keičiančioje Direktyvą 2002/21/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos, 
Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir susijusių priemonių 
sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 
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2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir paslaugų leidimo1, nustatytų 
procedūrų;
__________________________

1OL L 337, 2009 12 18, p. 37.

Or. de

Pakeitimas 80
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai valstybės narės nori priimti bet 
kokias priemones, nurodytas 2 dalyje, jos 
tai daro nustatydamos sąlygas pagal 
Leidimų direktyvos 6 straipsnį, 
laikydamosi tokių sąlygų nustatymui ar 
keitimui skirtų procedūrų, nustatytų 
2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/140/EB, iš dalies keičiančioje 
Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios 
reguliavimo sistemos, Direktyvą 
2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir susijusių priemonių sujungimo ir 
prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
leidimo1.
__________
1 OL L 337, 2009 12 18, p. 37.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad tekstas derėtų su telekomunikacijų reguliavimo sistema. 
Visų pirmą nėra aišku, ar šis sprendimas (5 straipsnio 2 dalis) suteikia nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms naujus įgaliojimus ir ar nurodytos taisomosios bei apsaugos 
priemonės numatytos pagal galiojančius teisės aktus. Ypač svarbu, kad nacionalinės 
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reguliavimo institucijos negalėtų nepaisyti rinkos peržiūros proceso (įskaitant Pagrindų 
direktyvos 7 straipsnį) ir nustatyti privalomos prieigos ten, kur anksčiau negalėjo.

Pakeitimas 81
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras žemiau 1 GHz, 
ir įvertina, ar galima atlaisvinti daugiau 
radijo spektro naujoms taikomosioms 
sistemoms.

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras visame 
diapazone, ir įvertina, ar galima atlaisvinti 
daugiau radijo spektro naujoms 
taikomosioms sistemoms.

Or. de

Pakeitimas 82
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis 

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas Sprendime 
2010/267/ES, remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
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valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras žemiau 1 GHz, 
ir įvertina, ar galima atlaisvinti daugiau 
radijo spektro naujoms taikomosioms 
sistemoms.

2015 m. taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras, ir įvertina, ar 
galima atlaisvinti daugiau radijo spektro 
naujoms taikomosioms sistemoms.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į 1 GHz dažnio juostą yra nepagrįsta, nes ji per daug konkreti šiai teisinei priemonei 
ir todėl nebūtų veiksminga ateityje, ypač kalbant apie naujas technologijas. Esama naujų 
faktų, susijusių su techninėmis galimybėmis kurti kitas naujas taikomąsias programas 
aukštesnio diapazono UHF juostoje. Apsiribodami viena konkrečia juosta, apribosime 
galimybes plėtoti naujas technologijas ir taikomąsias programas, kurios būtų naudingos 
vartotojams.

Pakeitimas 83
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras žemiau 
1 GHz, ir įvertina, ar galima atlaisvinti 
daugiau radijo spektro naujoms 

3. Iki 2015 m. birželio 17 d. valstybės 
narės suteikia 800 MHz juostą elektroninių 
ryšių paslaugoms pagal suderintas 
technines sąlygas, nustatytas remiantis 
Sprendimu Nr. 676/2002/EB. Komisija 
rekomenduoja iki 2013 m. sausio 1 d. 
suteikti šią juostą valstybėse narėse, 
kuriose perėjimo prie skaitmeninio 
transliavimo procesas yra gerokai 
pažengęs ar baigtas ir kuriose laiku gali 
būti perkeltos teikiamos paslaugos. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojama ultraaukštųjų dažnių (UHF) 
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taikomosioms sistemoms. juosta (t. y. radijo spektras nuo 300 MHz 
iki 3 GHz), ir įvertina, ar galima atlaisvinti 
daugiau radijo spektro naujoms 
taikomosioms sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 84
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki
2015 m. taikyti konkrečias išimtis
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras žemiau 
1 GHz, ir įvertina, ar galima atlaisvinti 
daugiau radijo spektro naujoms 
taikomosioms sistemoms.

3. Iki 2015 m. birželio 17 d. valstybės 
narės suteikia 800 MHz juostą elektroninių 
ryšių paslaugoms pagal suderintas 
technines sąlygas, nustatytas remiantis 
Sprendimu Nr. 676/2002/EB. Komisija 
rekomenduoja iki 2013 m. sausio 1 d. 
suteikti šią juostą valstybėse narėse, 
kuriose perėjimo prie skaitmeninio 
transliavimo procesas yra gerokai 
pažengęs ar baigtas ir kuriose laiku gali 
būti perkeltos teikiamos paslaugos. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojama ultraaukštųjų dažnių (UHF) 
juosta (t. y. radijo spektras nuo 300 MHz 
iki 3 GHz), ir įvertina, ar galima atlaisvinti 
daugiau radijo spektro naujoms 
taikomosioms sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 85
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras žemiau 1 GHz, 
ir įvertina, ar galima atlaisvinti daugiau 
radijo spektro naujoms taikomosioms 
sistemoms.

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras, visų pirma 
300 MHz–3 GHz diapazone, kaip 
numatyta šio sprendimo 8 straipsnyje, ir 
įvertina, ar galima atlaisvinti daugiau 
radijo spektro naujoms taikomosioms 
sistemoms.

Or. fr

Pakeitimas 86
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras žemiau 1 GHz, 
ir įvertina, ar galima atlaisvinti daugiau 

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojama ultraaukštųjų dažnių (UHF) 
juosta (t. y. radijo spektras nuo 300 MHz 
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radijo spektro naujoms taikomosioms 
sistemoms.

iki 3 GHz), ir įvertina, ar galima atlaisvinti 
daugiau radijo spektro naujoms 
taikomosioms sistemoms.

Or. fr

Pakeitimas 87
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras žemiau 
1 GHz, ir įvertina, ar galima atlaisvinti 
daugiau radijo spektro naujoms 
taikomosioms sistemoms.

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojama visa ultraaukštųjų dažnių 
(UHF) juosta, ir įvertina, ar galima 
atlaisvinti daugiau radijo spektro naujoms 
taikomosioms sistemoms.

Or. fr

Pakeitimas 88
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
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turinio ir paslaugų teikimas naudojant 790–
862 MHz (800 MHz) juostą būtų 
skatinamas, visų pirma nustatant aprėpties 
įpareigojimus; jos nagrinėja įvairius 
skatinimo būdus ir prireikus imasi 
atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad 800 MHz juostos atlaisvinimas 
neturėtų neigiamo poveikio naudotojams 
programų kūrimo ir specialiųjų renginių 
(angl. PMSE) srityse.

turinio ir paslaugų teikimas naudojant 790–
862 MHz (800 MHz) juostą būtų 
skatinamas, jei reikia, nustatant aprėpties 
įpareigojimus; jos nagrinėja įvairius 
skatinimo būdus ir prireikus imasi 
atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad 800 MHz juostos atlaisvinimas 
neturėtų neigiamo poveikio naudotojams 
programų kūrimo ir specialiųjų renginių 
(angl. PMSE) srityse ir antžeminio 
transliavimo paslaugoms.

Visų pirma valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su Komisija, ištiria 
technines galimybes antžeminio 
transliavimo ir judriojo telefono ryšio 
paslaugų naudotojams lygiagrečiai 
naudoti radijo spektro juostas, siekiant 
atsižvelgti į skirtingus miestų 
aglomeracijų ir retai gyvenamų vietovių 
poreikius.

Or. de

Pakeitimas 89
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
turinio ir paslaugų teikimas naudojant 790–
862 MHz (800 MHz) juostą būtų 
skatinamas, visų pirma nustatant aprėpties 
įpareigojimus; jos nagrinėja įvairius 
skatinimo būdus ir prireikus imasi 
atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad 800 MHz juostos atlaisvinimas 
neturėtų neigiamo poveikio naudotojams 
programų kūrimo ir specialiųjų renginių 
(angl. PMSE) srityse.

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
turinio ir paslaugų teikimas naudojant 790–
862 MHz (800 MHz) juostą būtų 
skatinamas, visų pirma nustatant aprėpties 
įpareigojimus; jos nagrinėja įvairius 
skatinimo būdus ir prireikus imasi 
atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad 800 MHz juostos atlaisvinimas 
neturėtų neigiamo poveikio naudotojams 
programų kūrimo ir specialiųjų renginių 
(angl. PMSE) srityse ir nebūtų nutrauktos 
esamos antžeminio transliavimo 
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paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 90
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
turinio ir paslaugų teikimas naudojant 790–
862 MHz (800 MHz) juostą būtų 
skatinamas, visų pirma nustatant aprėpties 
įpareigojimus; jos nagrinėja įvairius 
skatinimo būdus ir prireikus imasi 
atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad 800 MHz juostos atlaisvinimas 
neturėtų neigiamo poveikio naudotojams 
programų kūrimo ir specialiųjų renginių 
(angl. PMSE) srityse.

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
turinio ir paslaugų teikimas naudojant 790–
862 MHz (800 MHz) juostą būtų 
skatinamas, visų pirma nustatant aprėpties 
įpareigojimus; jos nagrinėja įvairius 
skatinimo būdus ir prireikus imasi 
atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti,
kad 800 MHz juostos atlaisvinimas 
neturėtų neigiamo poveikio naudotojams 
programų kūrimo ir specialiųjų renginių 
(angl. PMSE) srityse ir nebūtų nutrauktos 
esamos antžeminio transliavimo 
paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 91
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija, turėtų imtis reikiamų 
techninių ir reguliavimo priemonių, 
siekiant išvengti judriojo ryšio paslaugų ir 
transliavimo bei programų kūrimo ir 
specialiųjų renginių įrangos naudotojų 
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žalingų tarpusavio trukdžių. Valstybės 
narės per tinkamą laikotarpį turėtų skirti 
pakankamai lėšų perėjimo išlaidoms, 
susijusioms su 800 MHz juostos 
atlaisvinimu ir apsaugos nuo trukdžių 
priemonėmis, padengti.

Or. de

Pakeitimas 92
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija, įgyvendina būtinas technines 
ir reguliavimo priemones, siekiant 
išvengti 800 MHz dažnių juosta teikiamų 
elektroninių ryšių paslaugų žalingųjų 
trukdžių transliavimo ir programų kūrimo 
bei specialiųjų renginių paslaugoms 
žemesniu nei 790 MHz dažniu.

Or. en

Pakeitimas 93
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų 
skiriama pakankamai lėšų perėjimo 
išlaidoms ir išlaidoms, susijusioms su 
transliavimo paslaugų trukdžių šalinimo 
priemonėmis, padengti.

Or. en



PE458.837v01-00 46/52 AM\858228LT.doc

LT

Pakeitimas 94
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prireikus Komisija užtikrina, kad būtų 
prieinamos papildomos radijo spektro 
juostos suderintoms palydovinio ryšio 
paslaugoms, kuriomis užtikrinama visoje 
Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant 
atokiausias vietoves, veikianti plačiajuostė 
prieiga, kuria naudojantis internetas būtų 
pasiekiamas už kainą, prilygstančią 
antžeminio ryšio kainai.

6. Siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai 
turėtų prieigą prie pažangių skaitmeninių 
paslaugų, įskaitant plačiajuostį ryšį, visų 
pirma atokiose ir retai apgyvendintose 
vietovėse, valstybės narės ir Komisija 
užtikrina, kad būtų galima naudoti 
pakankamą dalį spektro plačiajuosčio 
palydovinio ryšio paslaugoms, kuriomis 
naudojantis internetas būtų pasiekiamas už 
kainą, prilygstančią antžeminio ryšio 
kainai.

Or. en

Pakeitimas 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prireikus Komisija užtikrina, kad būtų 
prieinamos papildomos radijo spektro 
juostos suderintoms palydovinio ryšio 
paslaugoms, kuriomis užtikrinama visoje 
Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant 
atokiausias vietoves, veikianti plačiajuostė 
prieiga, kuria naudojantis internetas būtų 
pasiekiamas už kainą, prilygstančią 
antžeminio ryšio kainai.

6. Prireikus Komisija užtikrina, kad būtų 
prieinamos papildomos radijo spektro 
juostos suderintoms palydovinio ryšio 
paslaugoms, kuriomis užtikrinama visoje 
Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant 
atokiausias vietoves, veikianti plačiajuostė 
prieiga, kuria naudojantis būtų pasiekiamas 
internetas.

Or. en
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Pagrindimas

Manome, kad šiame sprendime nenumatyta, jog Komisija turėtų užtikrinti suderintas 
palydovinio ryšio paslaugas plačiajuosčio ryšio prieigai, „kuria naudojantis internetas būtų 
pasiekiamas už kainą, prilygstančią antžeminio ryšio kainai“, ir kad S juostos radijo spektras, 
kuriam 2009 m. išduotas leidimas Europos lygmeniu, atitinka suderinto palydovinio ryšio 
paslaugų plačiajuosčio ryšio prieigai reikalavimus.

Pakeitimas 96
Frank Engel

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio -1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Siekiant remti tolesnį novatoriškų 
audiovizualinių žiniasklaidos ir kitų 
paslaugų Europos piliečiams plėtojimą, 
atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę 
skaitmeninės bendrosios rinkos naudą, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad būtų galima 
naudoti pakankamą spektro dalį tokioms 
palydovinio ir antžeminio ryšio 
paslaugoms teikti.

Or. en

Pagrindimas

Ne tik antžeminiam transliavimui reikia pakankamai radijo spektro siekiant patenkinti 
bendruosius interesus, bet ir palydovams reikia pakankamai radijo spektro, kad būtų galima 
kurti ir plėtoti novatoriškas technologijas, kuriomis būtų skatinamos pažangios skaitmeninės 
paslaugos, įskaitant naujas aukštos kokybės audiovizualines paslaugas, kaip antai HDTV ir 
3DTV. Labai svarbu laikytis visapusiško požiūrio radijo spektro naudojimo klausimu, remti 
visas technologijas, kurios būtų naudingos ekonomikai ir teiktų socialinę naudą piliečiams ir 
įmonėms, taigi ir prisidėtų kuriant gerai veikiančią skaitmeninę bendrąją rinką.
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Pakeitimas 97
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bendradarbiaudamos su Komisija, 
valstybės narės užtikrina pakankamai 
priemonių antžeminėms transliavimo 
paslaugoms teikti, nepažeisdamos 
paslaugų neutralumo principo.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje Europos regionų daugiau žmonių žiūri televiziją, naudodami kabelinį, 
šviesolaidinį, palydovinį arba plačiajuostį ryšį, o ne ultraaukštųjų dažnių (UHF) ryšį. 
Perėjimas nuo UHF ryšio naudojimo televizijoje prasidėjo devintajame dešimtmetyje ir 
tikriausiai dar tęsis daugelį metų. „Pakankamai priemonių [...] paslaugoms teikti“ reiškia, 
kad transliuotojai gali tikėtis pakankamai dažnių juostos, kad pasiektų savo publiką, tačiau ši 
dažnių juosta gali nebūti belaidė. Reguliuotojai galės rasti daugiau galimybių veiksmingiau 
panaudoti UHF kanalus, kurie tradiciškai priskiriami televizijos transliuotojams.

Pakeitimas 98
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija, siekia nustatyti mažiausią 
suderintų radijo spektro juostų rinkinį 
programų kūrimo ir specialiųjų renginių 
įrangai visoje Sąjungoje, atsižvelgdamos į 
Sąjungos tikslus pagerinti vidaus rinkos 
integraciją ir padidinti kultūros 
prieinamumą. Tokios suderintos juostos 
turėtų būti 1 GHz arba didesnių dažnių.

Or. en
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Pagrindimas

Į gastroles vykstantys atlikėjai ir muzikos grupės šiuo metu susiduria su problema, nes 
belaidžiams mikrofonams ne tik atskirose valstybėse narėse, bet ir skirtinguose miestuose bei 
regionuose suteikti skirtingi dažniai. Programų kūrimo ir specialiųjų renginių įranga neturi 
apimti didelių teritorijų, todėl puikiai tiktų didesni nei 1 GHz dažniai.

Pakeitimas 99
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 100
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo ir 
būsimo radijo spektro poreikio Europos 
Sąjungoje, visų pirma 300 MHz–3 GHz 
diapazone, aprašą.

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo aprašą
ir nustato būsimą radijo spektro visame 
diapazone poreikį Europos Sąjungoje.

Or. de
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Pakeitimas 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo ir 
būsimo radijo spektro poreikio Europos 
Sąjungoje, visų pirma 300 MHz–3 GHz
diapazone, aprašą.

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo ir 
būsimo radijo spektro poreikio Europos 
Sąjungoje, visų pirma 300 MHz–5 GHz
diapazone, aprašą.

Or. en

Pagrindimas

Manome, jog reikia peržiūrėti radijo spektro paskirstymą nuo mažiausiai 400 MHz iki 5 GHz, 
siekiant užtikrinti, kad bus skirta pakankamai radijo spektro judriajam plačiajuosčiam ryšiui 
bent iki 2020 m. Atkreipiame dėmesį į tai, kad Komisijos pasiūlyme nustatytas diapazonas 
siekia 300 MHz–3 GHz, ir manome, jog toks diapazonas per siauras būsimiems poreikiams 
patenkinti. Ypač pabrėžiame, jog Komisija pati pripažįsta 3,5 GHz dažnio juostų svarbą 
užtikrinant visiems plačiajuostį ryšį.

Pakeitimas 102
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalyje nurodytą aprašą galima 
įvertinti techninį dabartinio radijo spektro 
naudojimo efektyvumą, nustatyti 
neefektyvias technologijas ir taikomąsias 
sistemas, nenaudojamą arba neefektyviai 
naudojamą radijo spektrą, taip pat radijo 
spektro pasidalijamojo naudojimo 
galimybes. Sudarant aprašą atsižvelgiama į 
būsimą radijo spektro poreikį, grindžiamą 
vartotojų ir operatorių reikmėmis, taip pat į 

2. Pagal 1 dalyje nurodytą aprašą, 
remiantis aiškiai apibrėžtais ir skaidriais 
kriterijais ir metodais, galima įvertinti 
techninį dabartinio radijo spektro 
naudojimo efektyvumą, nustatyti 
neefektyvias technologijas ir taikomąsias 
sistemas, nenaudojamą arba neefektyviai 
naudojamą radijo spektrą, taip pat radijo 
spektro pasidalijamojo naudojimo 
galimybes. Sudarant aprašą atsižvelgiama į 
būsimą radijo spektro poreikį, grindžiamą 
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tų reikmių patenkinimo galimybes. vartotojų ir operatorių reikmėmis, taip pat į 
tų reikmių patenkinimo galimybes.

Or. de

Pakeitimas 103
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalyje nurodytą aprašą galima 
įvertinti techninį dabartinio radijo spektro 
naudojimo efektyvumą, nustatyti 
neefektyvias technologijas ir taikomąsias 
sistemas, nenaudojamą arba neefektyviai 
naudojamą radijo spektrą, taip pat radijo 
spektro pasidalijamojo naudojimo 
galimybes. Sudarant aprašą atsižvelgiama į 
būsimą radijo spektro poreikį, grindžiamą 
vartotojų ir operatorių reikmėmis, taip pat į 
tų reikmių patenkinimo galimybes.

2. Pagal 1 dalyje nurodytą aprašą galima 
įvertinti techninį dabartinio radijo spektro 
naudojimo efektyvumą, nustatyti 
neefektyvias technologijas ir taikomąsias 
sistemas, nenaudojamą arba neefektyviai 
naudojamą radijo spektrą, taip pat radijo 
spektro pasidalijamojo naudojimo 
galimybes, remiantis aiškiai apibrėžtais ir 
skaidriais vertinimo kriterijais ir 
metodika. Sudarant aprašą atsižvelgiama į 
būsimą radijo spektro poreikį, grindžiamą 
vartotojų ir operatorių reikmėmis, taip pat į 
tų reikmių patenkinimo galimybes.

Or. en

Pakeitimas 104
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei įmanoma, Komisija į 1 dalyje 
nurodytą aprašą taip pat įtraukia 
informaciją apie valstybės narės 
kaimyninių trečiųjų valstybių partnerių 
naudojamą radijo spektrą, nes tai galėtų 
turėti tiesioginį arba netiesioginį poveikį 
radijo spektro naudojimui Sąjungoje.
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Or. en

Pakeitimas 105
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad apgintų savo interesus, Europos 
Sąjunga dalyvauja tarptautinėse derybose 
radijo spektro klausimais, veikdama pagal 
Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius, 
be kitų dalykų, su Europos Sąjungos
vidaus ir išorės kompetencijos principais.

Išbraukta.

Or. en


