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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Pirmoji radijo spektro politikos pragrama (RSPP) yra svarbus žingsnis užtikrinant 
vaiksmingą ir tinkamiausią šio riboto išteklio naudojimą. Spektro politika yra svarbiausia 
Komisijos pavyzdinės Europos skaitmeninės darbotvarkės dalis ir itin svarbi siekiant 
įgyvendinti politikos tikslus, nustatytus pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo sstrategijoje 
„ES 2020“, ir ši programa įtraukta į 50 prioritetinių veiksmų, numatytų bendrosios rinkos 
akte. 

2. RSPP siekiama sukurti konkurencingą ir energingą Europos pramonę, kuri tiektų belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugas ir įrangą. Šios programos tikslas yra sukurti aplinką, kurioje 
galėtų klestėti visos Europos masto paslaugos.

3. Skiriant viešąją gėrybę radijo spektrą turėtų būti siekiama kuo geriau patenkinti Europos 
piliečių interesus. Veiksmingas ir efektyvus radijo spektro skyrimas suteiks daugiau 
socialinės, kultūrinės ir ekonominės naudos, padidins vartotojų pasirinkimą, padidins Europos 
pramonės šakų ilgalaikį konkurencingumą ir prisidės prie skaitmeninės vidaus rinkos 
sukūrimo. 

4. Radijo spektro naudojimas judriajam plačiajuosčiam ryšiui didina piliečių gerovę ir 
pastaraisiais metais labai išpopuliarėjo duomenų perdavimas judriojo ryšio tinklais. Tai 
vyksta ir toliau, nes išmaniųjų telefonų (angl. smartphones), mažų kompiuterių, valdomų 
prisilietimu prie ekrano (angl. tablet PC's), ir prietaisų elektroninių raktų (angl. dongles) 
skaičius ir toliau tai  pat sparčiai auga. Be to, judriojo plačiajuosčio ryšio vaidmuo vis didėja, 
pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, švietimo, kurltūros ir viešojo administravimo sektorių 
paslaugų teikimo ir jų inovacijų srityse. 

5. Dėl dažnių naudojimo suderinimo sumažėtų judriojo ryšio tinklų  plėtojimo išlaidos, 
judriojo ryšio prietaisų kaina vartotojams ir padidėtų konkurencija bei vartotojai turėtų 
didesnį pasirinkimą. Be to, dėl šios priežasties sumažėtų tarpvalstybinių žalingųjų trukdžių ir 
trikdžių.   

6. Efektyvus radijo spektro naudojimas gali labai padėti siekiant visuotinės prieigos prie 
elektroninių ryšių, visų pirma piliečiams ir įmonėms, esantiems mažiau palankiose arba 
atokiose vietovėse, pavyzdžiui, kaimo vietovėse arba salose.

7. Suderinus radijo dažnius ir sudarius galimybes plėtoti belaidžio judriojo plačiajuosčio ryšio 
paslaugas suteikiama naujų priemonių ir galimybių pristatyti kultūrinį turinį. Kartu labai 
svarbu užtikrinti esamas antžeminių transliacijų galimybes. Prireikus, papildomas dažnių 
juostos atlaisvinimo išlaidas turi kompensuoti valstybės narės.

8. Radijo spektro politikos programoje būtina nustatyti realistiškus, tačiau toli siekiančius 
tikslus, dėl kurių Europos bendrovėms būtų sudarytos galimybės konkuruoti pasaulio rinkoje 
geresnėmis sąlygomis. Be šių toli siekiančių tikslų kyla rizika, kad Europos Sąjunga atsiliks. 
Be to, atlaisvinti belaidžio radijo ryšio 790MHz–862MHz (800 MHz) juostą itin svarbu 
siekiant tikslų, nustatytų Europos skaitmeninėje darbotvarkėje, ir sparčiojo interneto prieigos, 
ir skaitmeninės atskirties požiūriu. Atlaisvinimo reikėtų įgyvendinti kuo greičiau ir ne vėliau 
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kaip 2013m. E. valdžia, įskaitant elektronines viešųjų pirkimų procedūras, turėtų prisidėti prie 
plačiajuosčio ryšio plėtojimo visoje ES.

9. Reikės ilgalaikių strateginių įsipareigojimų net ir po 2015 m. Būtina užtikrinti teisinį 
tikrumą reglamentavimo aspektu, kai veiksmai susiję su tokiomis didelėmis investicijomis. 

Dėl pasiūlymo dėl RSPP pranešėjas pabrėžia, kad reikia: 

a.) sukurti suderintas radijo spektro juostas siekiant skatinti visos Europos masto 
paslaugas, mažinti administracinę naštą ir toliau stiprinti vidaus rinką;

b.) pabrėžia, kad reikia atlaisvinti 790 – 862MHz radijo dažnių juostą judriajam 
plačiajuosčiam ryšiui iki 2013 m.;

c.) tikisi, kad toliau bus atlaisvinami radijo dažniai antrajame pajuostyje, kuris apima 
žemesnius nei 790Mhz dažnius, siekiant spręsti vis didėjančio duomenų srauto problemą;

d.) skatinti dažnius, naudojamus siekiant suteikti daugiau pajėgumų, pavyzdžiui, 2,3 GHz;

e.) primena, kad itin svarbu kuo greičiau patvirtinti RSPP. Visų pirma, siekiant gauti 
daugiau dažnių judriojo ryšio paslaugoms būtina į konsensusą orientuota strategija, pagal 
kurią didžiausias dėmesys skiriamas pagrindiniams klausimams. 

Vidaus rinkos požiūriu anksčiau įvardyti tikslai yra būdas žengti pirmyn skatinant tvarų 
augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Judriojo ryšio pramonė istoriškai buvo platesnio 
masto bendruomenės ekonominio vystymosi katalizatorius. Todėl turime sukurti aplinką, kuri 
skatina investicijas, sudaro galimybes augti ir iškelia Europą kaip pasaulio rinkos lyderį.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 2

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, 

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

saugumo ir saugos tarnyboms, įskaitant 
civilinę saugą, taip pat mokslinei veiklai, 
pavyzdžiui, meteorologijai, Žemės 
stebėjimui, radioastronomijai ir kosmoso 
tyrimams. Efektyvus radijo spektro 
naudojimas taip pat svarbu siekiant 
visuotinės prieigos prie elektroninių ryšių, 
visų pirma piliečiams ir įmonėms, 
esantiems mažiau apgyvendintose arba 
atokiose vietovėse, pavyzdžiui, kaimo 
vietovėse arba salose. Todėl radijo spektro 
reguliavimo priemonės reikšmingos 
ekonomikos, saugos, sveikatos, viešojo 
intereso, kultūros, mokslo, socialinėje, 
aplinkos ir technikos srityse.

Or. en

Pakeitimas 3

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, 
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.

(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, 
kartu atsižvelgiant į ypatingą socialinę, 
kultūrinę ir ekonominę radijo spektro vertę. 
Radijo spektro naudojimo derinimas taip 
pat itin svarbus siekiant užtikrinti 
paslaugų, kurios teikiamos elektroniniu 
ryšiu, kokybę ir sukurti masto ekonomiją, 
dėl kurios mažėtų ir judriojo ryšio tinklų  
plėtojimo išlaidos, ir judriojo ryšio 
prietaisų kaina vartotojams. Šiems 
dalykams įgyvendinti Europos Sąjungai 
reikia politikos programos, kuri vidaus 
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rinkoje būtų įgyvendinama visose su radijo 
spektro naudojimu susijusiose Europos 
Sąjungos politikos srityse, pavyzdžiui, 
elektroninių ryšių, mokslinių tyrimų ir 
plėtros, transporto ir energetikos srityse.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Šia pirmąja programa visų pirma turėtų 
būti remiama pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija 
„Europa 2020“, atsižvelgiant didžiules 
belaidžio ryšio paslaugų galimybes skatinti 
informacija grindžiamą ekonomiką, kurti ir 
remti nuo informacinių ir ryšio 
technologijų priklausomus sektorius ir 
įveikti skaitmeninę atskirtį. Ji taip pat yra 
vienas iš svarbiausių Europos skaitmeninės 
darbotvarkės4, kurioje numatyta užtikrinti 
spartųjį plačiajuostį interneto ryšį būsimoje 
tinklais grindžiamoje žinių ekonomikoje, 
nustačius plataus užmojo tikslą – iki 
2020 m. visiems europiečiams garantuoti 
visuotinę bent 30 Mb/s spartos 
plačiajuosčio ryšio aprėptį ir taip 
užsitikrinti ekonominę ir socialinę 
bendrosios skaitmeninės rinkos naudą, 
punktų. Šia programa turėtų būti remiama 
ir skatinama kituose sektoriuose 
įgyvendinama Europos Sąjungos politika, 
pavyzdžiui, tvari aplinka ir ekonominė bei 
socialinė visų Europos Sąjungos piliečių 
įtrauktis. Atsižvelgiant į belaidžių 
taikomųjų sistemų svarbą inovacijoms, ši 
programa taip pat yra viena iš svarbiausių 
Europos Sąjungos inovacijų politikos 
rėmimo iniciatyvų.

(4) Šia pirmąja programa visų pirma turėtų 
būti remiama pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija 
„Europa 2020“, atsižvelgiant didžiules 
belaidžio ryšio paslaugų galimybes skatinti 
informacija grindžiamą ekonomiką, 
skatinti, kurti ir remti nuo informacinių ir 
ryšio technologijų priklausomus sektorius,
pavyzdžiui, e. prekybą, ir įveikti 
skaitmeninę atskirtį. Ji taip pat yra vienas 
iš svarbiausių Europos skaitmeninės 
darbotvarkės4, kurioje numatyta užtikrinti 
spartųjį plačiajuostį interneto ryšį būsimoje 
tinklais grindžiamoje žinių ekonomikoje, 
nustačius plataus užmojo tikslą – iki 
2020 m. visiems europiečiams garantuoti 
visuotinę bent 30 Mb/s spartos 
plačiajuosčio ryšio aprėptį ir taip 
užsitikrinti ekonominę ir socialinę 
bendrosios skaitmeninės rinkos naudą, 
punktų. Visų pirma, ši programa skatina 
naujų rinkų vystymąsi ir naujas paslaugas 
VMĮ, taip pat naujų darbo vietų kūrimą.
Ji taip pat skatina konkurenciją ir 
suteikia galimybę vartotojams gauti 
naudos dėl didesnio pasirinkimo ir 
priimtinesnių prekių bei paslaugų kainų. 
E. valdžia, įskaitant elektronines viešųjų 
pirkimų procedūras, turėtų prisidėti prie 
plačiajuosčio ryšio plėtojimo. Šia 
programa turėtų būti remiama ir skatinama 
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kituose sektoriuose įgyvendinama Europos 
Sąjungos politika, pavyzdžiui, tvari aplinka 
ir ekonominė bei socialinė visų Europos 
Sąjungos piliečių, ypač neįgaliųjų ir 
piliečių, gyvenančių atokiose vietovėse,
įtrauktis. Atsižvelgiant į belaidžių 
taikomųjų sistemų svarbą inovacijoms, ši 
programa taip pat yra viena iš svarbiausių 
Europos Sąjungos inovacijų politikos 
rėmimo iniciatyvų.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant, kad radijo spektras būtų 
naudojamas optimaliai ir efektyviai, būtina 
nuolatinė pokyčių stebėsena ir naujausia 
skaidri informacija apie radijo spektro 
naudojimą visoje Europos Sąjungoje. Pagal 
Komisijos sprendimą 2007/344/EB dėl 
suderintų galimybių gauti informaciją apie 
radijo spektro naudojimą Bendrijoje 
valstybės narės turi skelbti naudojimosi 
teisių informaciją, tačiau Europos 
Sąjungoje būtina parengti išsamų esamo 
radijo spektro naudojimo aprašą ir 
efektyvią persvarstymo ir vertinimo 
metodiką siekiant pagerinti radijo spektro 
ir radijo įrangos naudojimo efektyvumą, 
ypač 300 MHz–3 GHz diapazone. Tai 
padėtų verslo ir viešajame sektoriuose 
nustatyti neefektyvias technologijas ir 
naudojimą, paskirtas radijo spektro dalis, 
kuriomis nesinaudojama, bendro 
naudojimo galimybes, taip pat įvertinti 
būsimus vartotojų ir verslo poreikius.

(10) Siekiant, kad radijo spektras būtų 
naudojamas optimaliai ir efektyviai, būtina 
nuolatinė pokyčių stebėsena ir naujausia 
skaidri informacija apie radijo spektro 
naudojimą visoje Europos Sąjungoje. Pagal 
Komisijos sprendimą 2007/344/EB dėl 
suderintų galimybių gauti informaciją apie 
radijo spektro naudojimą Bendrijoje 
valstybės narės turi skelbti naudojimosi 
teisių informaciją, tačiau Europos 
Sąjungoje būtina parengti išsamų esamo 
radijo spektro naudojimo aprašą ir 
efektyvią persvarstymo ir vertinimo 
metodiką siekiant pagerinti radijo spektro 
ir radijo įrangos naudojimo efektyvumą, 
ypač 300 MHz–6 GHz diapazone. Tai 
padėtų verslo ir viešajame sektoriuose 
nustatyti neefektyvias technologijas ir 
naudojimą, paskirtas radijo spektro dalis, 
kuriomis nesinaudojama, bendro 
naudojimo galimybes, taip pat įvertinti 
būsimus vartotojų ir verslo poreikius. Kad 
būtų pasiektas šis tikslas, į aprašą taip pat  
reikėtų įtraukti ir ataskaitą apie valstybių 
narių priemones, taikytas įgyvendinant 
ES lygio sprendimus dėl konkrečių dažnių 
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juostų naudojimo suderinimo.

Or. en

Pakeitimas 6

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 reikėtų taip pat 
numatyti papildomai skirti radijo spektro 
žemiau 790 MHz, kuris būtų naudojamas 
judriojo ryšio paslaugoms.

Or. en

Pakeitimas 7

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 

(14) Kadangi bendras metodas ir masto 
ekonomija turi lemiamos reikšmės 
plėtojant plačiajuostį ryšį visoje Europos 
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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.

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: 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. en

Pakeitimas 8

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 kuo geriau 
patenkintas vis didėjantis radijo dažnių 
naudojimo poreikis, gerinama paslaugų 
kokybė ir užtikrinama visuotinė prieiga 
prie elektroninio ryšio įveikiant esamus 
geografinius skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) kuo tinkamesnė, t. y. kuo paprastesnė,
leidimų sistema taikoma siekiant, kad 
radijo spektro naudojimo sąlygos būtų kuo 
lankstesnės, o efektyvumas kuo didesnis;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 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, ir skatinti 
ekonominės veiklos, pagrįstos 
elektroniniais ryšiais, pavyzdžiui, e. 
prekybos, vystymąsi srityse, kuriose 
naudojimasis plačiajuosčio ryšio 
paslaugomis šiuo metu negalimas;

Or. en

Pakeitimas 11

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 

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.
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konsultacijomis pagal 11 straipsnį, turėtų 
tiesioginę arba netiesioginę prieigą prie 
gretutinių ne mažiau kaip 10 MHz radijo 
spektro blokų.

Or. en

Pakeitimas 12

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 neįgalieji, 
standartams.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos įvykdyti 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, visų prima užtikrinti, kad 
konkurencija nebūtų iškreipta kaupiant, 
perduodant arba keičiant radijo dažnių 
naudojimo teises, valstybės narės gali 
priimti, inter alia, šias konkurencijos 
taisyklių taikymo nepažeidžiančias 
priemones:

2. Siekdamos įvykdyti 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, visų prima užtikrinti, kad 
konkurencija nebūtų iškreipta kaupiant, 
perduodant arba keičiant radijo dažnių 
naudojimo teises, valstybės narės, 
planuodamos paskirti spektrą, kruopščiai 
ištiria, ar numatytas spektro skyrimas, 
atsižvelgiant į esamus spektro paskyrimus 
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konkuruojantiems judriojo ryšio 
operatoriams, galėtų sumažinti arba 
iškraipyti konkurenciją susijusiose 
judriojo ryšio rinkose. Jei dėl planuojamo 
spektro skyrimo, atsižvelgiant į esamus 
spektro skyrimus, gali sumažėti ar būti 
iškraipyta konkurencija, valstybės 
sprendžia šio sumažėjimo ar iškraipymo 
problemą priimdamos bent  vieną iš šių
konkurencijos taisyklių taikymo 
nepažeidžiančių priemonių:

Or. en

Pakeitimas 14

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 Sprendime 
2010/267/ES, 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, imasi papildomų 
veiksmų, siekdama skatinti antrąjį 
„skaitmeninį dividendą“ (698–790MHz), 
ir apsvarsto ilgesnės trukmės paslaugų, 
besinaudojančių 470–698MHz dažniais, 
šių dažniu naudojimo suvienodinimą. 
Naujas radijo spektro juostas, pavyzdžiui, 
2,3 GHz juosta, kurios bus skiriamos 
judriojo ryšio paslaugoms, iš pradžių 
padidinant pajėgumus, taip pat reikėtų 
numatyti. 

Or. en
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Pakeitimas 15

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; 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.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija, užtikrina radijo spektro 
prieinamumą antžeminio transliavimo 
paslaugoms.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus Komisija užtikrina, kad 
pakankamai radijo spektro suderintomis 
sąlygomis būtų suteikta skatinti saugos 
paslaugų plėtrą ir laisvą susijusių prietaisų 
apyvartą, taip pat inovacinių sąveikiųjų 
visuomenės saugos ir apsaugos, civilinės 
saugos ir pagalbos teikimo ištikus 
nelaimėms sprendimų kūrimą.

3. Komisija užtikrina, kad pakankamai 
radijo spektro suderintomis sąlygomis būtų 
suteikta skatinti saugos paslaugų plėtrą ir 
laisvą susijusių prietaisų apyvartą, taip pat 
inovacinių sąveikiųjų visuomenės saugos ir 
apsaugos, civilinės saugos ir pagalbos 
teikimo ištikus nelaimėms sprendimų 
kūrimą.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, bendradarbiaudomos 
su Komisija, siekia nustatyti mažiausią 
suderintų radijo spektro juostų rinkinį 
Sąjungoje programų kūrimui ir 
specialiųjų įrenginių įrangai, 
atsižvelgdamos į Sąjungos tikslus 
pagerinti vidaus rinkos integraciją ir 
padidinti kultūros prieinamumą. 

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 

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

naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo ir 
būsimo suderinto radijo spektro poreikio 
Europos Sąjungoje aprašą. Iš pradžių į šį 
aprašą bus įtraukti 300 MHz–6 GHz 
diapazono dažniai. Į aprašą taip pat  
reikėtų įtraukti ir ataskaitą apie valstybių 
narių priemones, taikytas įgyvendinant 
ES lygio sprendimus dėl konkrečių dažnių 
juostų naudojimo suderinimo.

Or. en

Pakeitimas 20

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. Sudarant aprašą atsižvelgiama į 
būsimą radijo spektro poreikį, grindžiamą 
vartotojų, įmonių ir operatorių reikmėmis, 
taip pat į tų reikmių patenkinimo 
galimybes.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybės narės prašo, Europos 
Sąjunga teikia joms politinę ir techninę 

4. Europos Sąjunga teikia valstybėms 
narėms politinę ir techninę paramą 
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paramą dvišalėse jų derybose su Europos 
Sąjungai nepriklausančiomis kaimyninėmis 
šalimis, įskaitant valstybes kandidates ir 
stojančiąsias valstybes, kad būtų išspręsti 
radijo spektro koordinavimo klausimai, dėl 
kurių valstybės narės negali įgyvendinti 
savo įsipareigojimų pagal Europos 
Sąjungos teisės aktus dėl radijo spektro 
politikos ir valdymo. Siekdama užtikrinti 
Europos Sąjungos radijo spektro politikos 
tikslus, Europos Sąjunga remia trečiųjų 
šalių pastangas radijo spektro valdymą 
įgyvendinti taip, kad jis būtų suderinamas 
su Europos Sąjungos radijo spektro 
valdymu.

dvišalėse ir daugiašalėse jų derybose su 
Europos Sąjungai nepriklausančiomis 
kaimyninėmis šalimis, įskaitant valstybes 
kandidates ir stojančiąsias valstybes, kad 
būtų išspręsti radijo spektro koordinavimo 
klausimai, dėl kurių valstybės narės negali 
įgyvendinti savo įsipareigojimų pagal 
Europos Sąjungos teisės aktus dėl radijo 
spektro politikos ir valdymo. Siekdama 
užtikrinti Europos Sąjungos radijo spektro 
politikos tikslus, Europos Sąjunga remia 
trečiųjų šalių pastangas radijo spektro 
valdymą įgyvendinti taip, kad jis būtų 
suderinamas su Europos Sąjungos radijo 
spektro valdymu.

Or. en


