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Pakeitimas 53
Hella Ranner

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)3 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)3 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.

Or. en
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Pakeitimas 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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)3 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)3 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.

Or. en
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Pakeitimas 55
Petra Kammerevert

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)3 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.

Or. de
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Pakeitimas 56
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 57
Petra Kammerevert

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

2) Radijo spektras – tai didelę 
visuomeninę, kultūrinę, socialinę ir 
ekonominę vertę turintis viešasis turtas.
Tai 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, 
saugos, sveikatos, viešojo intereso, 
kultūros, mokslo, socialinėje, aplinkos ir 
technikos srityse.
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Pakeitimas 58
Hella Ranner

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

2) Radijo spektras – tai didelę 
visuomeninę, kultūrinę, socialinę ir 
ekonominę vertę turintis viešasis turtas.
Tai 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, 
saugos, sveikatos, viešojo intereso, 
kultūros, mokslo, socialinėje, aplinkos ir 
technikos srityse.

Or. de

Pakeitimas 59
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 

2) Radijo spektras – vienas iš svarbiausių 
pagrindinių sektorių ir paslaugų, įskaitant 
judrųjį, belaidį plačiajuostį ir palydovinį 
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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, 
saugos, sveikatos, viešojo intereso, 
kultūros, mokslo, socialinėje, aplinkos ir 
technikos srityse.

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

Or. en

Pakeitimas 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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 belaidžio ryšio tinklų plėtojimo 
išlaidos, ir belaidžio ryšio prietaisų kaina 
vartotojams. Šiems dalykams įgyvendinti 
Europos Sąjungai reikia politikos 
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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.

Or. en

Pakeitimas 61
Paul Rübig

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. 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. Turi būti 
visiškai išvengta, kad esamų teisių 
turėtojai atidėliotų būtinas reformas.

Or. en
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Pakeitimas 62
Ioan Enciu

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, kurti darbo virtas ir tai tuo pat
metu prisidėtų 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.

Or. en

Pakeitimas 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Ši pirmoji programa turėtų skatinti 
konkurenciją, taikyti visai Europos 
vienodas sąlygas ir pakloti pamatus 
bendrai skaitmeninei rinkai; užtikrinti 
šios radijo spektro programos visą  
potencialą, naudą vartotojams ir bendrą 
rinką, programa turėtų būti papildyta 
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būsimais ir naujais pasiūlymais, kurie 
sudarytų sąlygas plėtoti elektroninę 
ekonomiką kaip antai duomenų apsauga 
ir Europos licencijų sistema internetiniam 
turiniui;

Or. en

Pakeitimas 64
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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, 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 –
garantuoti visuotinę plačiajuosčio ryšio 
aprėptį punktų. Siekiant skatinti 
ekonomikos augimą ir pasaulinį 
konkurencingumą ir taip užsitikrinti 
ekonominę ir socialinę bendrosios 
skaitmeninės rinkos naudą, labai svarbu 
teikti kuo didesnės spartos ir pajėgumo 
plačiajuostį ryšį, užtikrinant, kad iki 
2020 m. visi Europos namų ūkiai turėtų 
galimybę turėti ne mažesnės kaip 30 Mb/s, 
o bent pusė jų – ne mažesnės kaip 
100 Mb/s spartos ryšį. 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. Tuo pat metu 
(skaitmeninis) antžeminis transliavimas 
išlieka didžiausia ir labiausiai naudojama 
televizijos skleidimo platforma, tiek 
komerciniams, tiek viešiesiems 
transliuotojams, transliuojantiems 
nemokamais televizijos kanalais, 
(apytiksliai 60 % Europos namų ūkių 
gauna pirminį TV signalą iš antžeminio 
transliavimo) ir daugelyje šalių yra 
papildytas tvirtos mokamos televizijos 
pasiūlymais. Dėl šios priežasties Komisija 
ir valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
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unikalius technologinius, ekonominius ir 
visuomeninius antžeminio transliavimo 
privalumus, rengdama RSPP. Antžeminis 
transliavimas sustiprina žiniasklaidos 
įvairovę ir visuomenės gerovę. Šiuo metu 
tai pagrindinis visuotinės prieigos prie 
televizijos minimaliomis sąnaudomis 
visoje Europoje garantas. Jis visuotinai 
prieinamas Europos vartotojams visoje 
ES ir jį renkasi vartotojai. Linijinės 
televizijos paklausa auga ir nemažėja. 
Daugelio Europos piliečių žiūrėjimo 
įpročiai nepasikeitė ir didžioji dauguma 
žiūrėjimo vyksta per linijinę televiziją. Be 
to, pastaraisiais metais vartotojai daug 
investavo į skaitmeninės antžeminės 
televizijos įrangą.

Or. en

Pakeitimas 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 
darbotvarkės, 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 

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. Visų pirma 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
suklestėjimas skatina spartos ir aprėpties 
paklausą. Ji taip pat yra vienas iš 
svarbiausių Europos skaitmeninės 
darbotvarkės, kurioje numatyta užtikrinti 
spartųjį plačiajuostį interneto ryšį būsimoje 
tinklais grindžiamoje žinių ekonomikoje, 
nustačius plataus užmojo tikslą –
garantuoti visuotinę plačiajuosčio ryšio 
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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.

aprėptį punktų. Siekiant skatinti 
ekonomikos augimą ir pasaulinį 
konkurencingumą ir taip užsitikrinti 
ekonominę ir socialinę bendrosios 
skaitmeninės rinkos naudą, labai svarbu 
teikti kuo didesnės spartos ir pajėgumo 
plačiajuostį ryšį, užtikrinant, kad iki 
2020 m. visi Europos namų ūkiai turėtų 
galimybę turėti ne mažesnės kaip 30 Mb/s, 
o bent pusė jų – ne mažesnės kaip 
100 Mb/s spartos ryšį. 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.

Or. en

Pakeitimas 66
Hella Ranner

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. Radijo spektro valdymas yra 
nacionalinės kompetencijos dalykas. Jis
turėtų būti atliekamas taip, kad atitiktų
galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus 
ir taip, kad būtų galima įgyvendinti 
Europos Sąjungos radijo spektro politiką.
Pagal Pagrindų direktyvos 8a straipsnio 1 
dalį tik valstybės narės privalo 
bendradarbiauti tarpusavyje ir su 
Komisija, kai strategiškai planuojamas, 
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koordinuojamas ir derinamas radijo 
spektro naudojimas.

Or. de

Pakeitimas 67
Petra Kammerevert

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. Radijo spektro valdymas yra 
nacionalinės kompetencijos dalykas. Jis
turėtų būti atliekamas taip, kad atitiktų
galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus 
ir taip, kad būtų galima įgyvendinti 
Europos Sąjungos radijo spektro politiką.
Pagal Pagrindų direktyvos 8a straipsnio 1 
dalį tik valstybės narės privalo 
bendradarbiauti tarpusavyje ir su 
Komisija, kai strategiškai planuojamas, 
koordinuojamas ir derinamas radijo 
spektro naudojimas.

Or. de

Pakeitimas 68
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Pirmojoje programoje valstybėms 
narėms ir Europos Sąjungos institucijoms 
turėtų būti pateikti vadovaujamieji 

5) Pirmojoje programoje valstybėms 
narėms ir Europos Sąjungos institucijoms 
turėtų būti nustatyti vadovaujamieji 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 69
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Programoje taip pat turėtų būti 
atsižvelgta į 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB dėl radijo spektro politikos 
teisinio reguliavimo pagrindų Europos 
bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro)5

ir į Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT) 
techninę kompetenciją, kad nuo radijo 
spektro priklausoma Europos Parlamento ir 
Tarybos sutarta Europos Sąjungos politika 
galėtų būti įgyvendinta techninėmis 
įgyvendinimo priemonėmis, pabrėžiant 
tai, kad prireikus tokių priemonių galima 
imtis esamai Europos Sąjungos politikai 
įgyvendinti.

6) Programoje taip pat turėtų būti 
atsižvelgta į 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB dėl radijo spektro politikos 
teisinio reguliavimo pagrindų Europos 
bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) 
ir į Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT) 
techninę kompetenciją. Nuo radijo spektro 
priklausoma Europos Parlamento ir 
Tarybos sutarta Europos Sąjungos politika 
gali būti įgyvendinta techninėmis 
įgyvendinimo nuostatomis. Tokios 
nuostatos turi būti pagrįstos ES radijo 
spektro politikos gairėmis ir tikslais, 
išdėstytais Pagrindų direktyvos 8a 
straipsnio 3 dalyje.

Or. de
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Pakeitimas 70
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Programoje taip pat turėtų būti 
atsižvelgta į 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB dėl radijo spektro politikos 
teisinio reguliavimo pagrindų Europos 
bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro)5

ir į Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT) 
techninę kompetenciją, kad nuo radijo 
spektro priklausoma Europos Parlamento ir 
Tarybos sutarta Europos Sąjungos politika 
galėtų būti įgyvendinta techninėmis 
įgyvendinimo priemonėmis, pabrėžiant 
tai, kad prireikus tokių priemonių galima 
imtis esamai Europos Sąjungos politikai 
įgyvendinti.

6) Programoje taip pat turėtų būti 
atsižvelgta į 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
676/2002/EB dėl radijo spektro politikos 
teisinio reguliavimo pagrindų Europos 
bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) 
ir į Europos pašto ir telekomunikacijų 
administracijų konferencijos (CEPT) 
techninę kompetenciją. Nuo radijo spektro 
priklausoma Europos Parlamento ir 
Tarybos sutarta Europos Sąjungos politika 
gali būti įgyvendinta techninėmis 
įgyvendinimo nuostatomis. Tokios 
nuostatos turi būti pagrįstos ES radijo 
spektro politikos gairėmis ir tikslais, 
išdėstytais Pagrindų direktyvos 8a 
straipsnio 3 dalyje.

Or. de

Pakeitimas 71
Hella Ranner

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 

7) Siekiant užtikrinti optimalų radijo 
spektro naudojimą, gali prireikti, kad 
Komisija ir valstybės narės sukurtų 
mechanizmus, kurie palengvintų 
galutiniams naudotojams ir vartotojams 
naudingą naujų ir jau egzistuojančių 
įrenginių koegzistavimą. Tokios 
priemonės gali apimti, tačiau neapsiriboti, 
suinteresuotųjų šalių dialogo užmezgimu 
siekiant užtikrinti galutinio naudotojo 
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neapsunkina kitų paslaugų plėtros, reikėtų 
visų pirma išnagrinėti galimybes išduoti 
bendruosius leidimus (tokių leidimų 
sistema paprasčiausia).

patirties optimizavimą; nustatyti 
kompensavimo mechanizmus, kuriais 
būtų padengiamos migracijos ir 
koegzistavimo išlaidos; ir organizuoti 
vartotojų informavimo kampanijas.

Or. en

Pakeitimas 72
Catherine Trautmann

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 
sistema paprasčiausia).

7) Siekiant užtikrinti optimalų ir našų 
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 geriausią 
praktiką ir skatinant dalintis informacija, 
taip pat nustačius tam tikras bendras arba 
panašias radijo spektro naudojimo sąlygas. 
Reikėtų visų pirma išnagrinėti galimybes 
išduoti bendruosius leidimus (tokių leidimų 
sistema paprasčiausia ir labiausiai 
priimtina pagal Direktyvos 2002/20/EB 5 
straipsnį).

Or. en

Pakeitimas 73
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) Siekiant užtikrinti optimalų radijo 7) Siekiant užtikrinti optimalų ir našų
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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 
sistema paprasčiausia).

radijo spektro naudojimą, gali prireikti 
pažangesnių leidimų išdavimo sprendimų, 
pavyzdžiui, taikyti kolektyvinį radijo 
spektro naudojimą, bendruosius leidimus, 
aukcionus arba bendrai naudotis 
infrastruktūra. Europos Sąjungoje šie 
principai galėtų būti taikomi lengviau, 
nustačius geriausią praktiką ir skatinant 
dalintis informacija, taip pat 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 
sistema paprasčiausia).

Or. fr

Pakeitimas 74
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 
sistema paprasčiausia).

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 
(tokių leidimų sistema paprasčiausia).

Or. en
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Pakeitimas 75
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Nors technologiškai vis dar kuriamos, 
vadinamosios „pažinimo technologijos“ 
jau gali būti toliau tiriamos ir net 
taikomos, pasitelkiant spektro naudojimo 
antžeminio lokalizavimo informaciją, kuri 
idealiu atveju galėtų būti nurodoma 
sąraše.

Or. en

Pakeitimas 76
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Siekiant užtikrinti optimalų spektro 
naudojimą ir kas ne mažiau svarbu –
gamybiniu aspektu – turėtų būti rengiami 
viešieji aukcionai, kurie atneštų pajamų 
valstybės iždams ir skatintų sąžiningas bei 
skaidrias spektro paskirstymo procedūras. 

Or. it

Pakeitimas 77
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Prekyba radijo spektro naudojimo 
teisėmis ir lankstesnės naudojimo sąlygos 

8) Prekyba radijo spektro naudojimo 
teisėmis ir lankstesnės naudojimo sąlygos 
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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.

turėtų duoti nemažai naudos ekonomikos 
augimui. 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.

Or. de

Pakeitimas 78
Petra Kammerevert

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 

8) Prekyba radijo spektro naudojimo 
teisėmis ir lankstesnės naudojimo sąlygos 
turėtų duoti nemažai naudos ekonomikos 
augimui. 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.
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būtų lengviau.

Or. de

Pakeitimas 79
Hermann Winkler

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, 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. Be to, siekiant įgyvendinti 
Europos skaitmeninės darbotvarkės 
tikslus, dalis nuo dažnių spektro 
naudojimo teisių („skaitmeninis 
dividendas“) pardavimo aukcione gautų 
pajamų turėtų būti naudojama paspartinti 
plačiajuosčio ryšio aprėpties plėtrą.

Or. de
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Pakeitimas 80
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 81
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
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, 

9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
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, 



PE460.615v01-00 24/97 AM\858840LT.doc

LT

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.

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. 
Todėl suteikimo sąlygos turi užtikrinti 
sąžiningą konkurenciją, siekiant užtikrinti 
plačiajuostį ryšį regionuose, o naujiems 
rinkos dalyviams neturi būti kliudoma 
patekti į rinką. Be to, naujos technologijos 
neturėtų būti diskriminuojamos tik todėl, 
kad jos tapo vėliau prieinamos rinkoje.
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. en
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Pakeitimas 82
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
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.

9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
pabrėžiama, kad belaidis plačiajuostis 
ryšys yra svarbi priemonė konkurencijai 
visoje Europoje vienodomis sąlygomis
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. Valstybės 
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narės tai pat gali imtis veiksmų, kad 
užtikrintų tolygesnį spektro paskirstymą 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
rezervuodamos dažnio juostos ar panašių 
ypatybių dažnių juostų grupės spektrą 
naujiems rinkos dalyviams.

Or. en

Pakeitimas 83
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
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 

9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
pabrėžiama, kad belaidis plačiajuostis 
ryšys yra svarbi priemonė konkurencijai 
visoje Europoje vienodomis sąlygomis
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 
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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.

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. Valstybės 
narės tai pat gali imtis veiksmų, kad 
užtikrintų tolygesnį spektro paskirstymą 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
rezervuodamos dažnio juostos ar panašių 
ypatybių dažnių juostų grupės spektrą 
naujiems rinkos dalyviams.

Or. en

Pakeitimas 84
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
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 

9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
pabrėžiama, kad belaidis plačiajuostis 
ryšys yra svarbi priemonė konkurencijai 
skatinti ir visai Europai vienodas sąlygas 
nustatyti, 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 
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(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.

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 atlikti išsamią poveikio 
konkurencijai analizę prieš imdamosi 
naujo dažnių spektro paskirstymo, taip pat
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. en

Pakeitimas 85

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
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 

9) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
pabrėžiama, kad belaidis plačiajuostis 
ryšys yra svarbi priemonė konkurencijai 
visoje Europoje skatinti, vienodoms 
galimybėms sukurti, vartotojų pasirinkimo 
galimybėms gerinti ir prieigai kaimo ir 
kitose vietovėse, kuriose diegti laidinį 
plačiajuostį ryšį sunku arba ekonomiškai 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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 

10) Siekiant, kad radijo spektras būtų 
naudojamas optimaliai ir efektyviai, būtina 
nuolatinė pokyčių stebėsena ir naujausia 
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skaidri informacija apie radijo spektro 
naudojimą visoje Europos Sąjungoje. Pagal 
Komisijos sprendimą 2007/344/EB dėl 
suderintų galimybių gauti informaciją apie 
radijo spektro naudojimą Bendrijoje6

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.

skaidri informacija apie radijo spektro 
naudojimą visoje Europos Sąjungoje. Pagal 
Komisijos sprendimą 2007/344/EB dėl 
suderintų galimybių gauti informaciją apie 
radijo spektro naudojimą Bendrijoje6 
valstybės narės turi skelbti naudojimosi 
teisių informaciją, tačiau Europos 
Sąjungoje būtina parengti išsamų esamo 
radijo spektro naudojimo aprašą ir jo 
veiksmingumą, atliekant efektyvią 
persvarstymo ir vertinimo metodiką 
siekiant pagerinti radijo spektro ir radijo 
įrangos naudojimo efektyvumą, ypač 
300 MHz–3 GHz diapazone. Šis aprašas 
turėtų būti pakankamai išsamus, kad 
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.

Or. en

Pakeitimas 87
Pilar del Castillo Vera

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 Bendrijoje6

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 

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 Bendrijoje6

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 



AM\858840LT.doc 31/97 PE460.615v01-00

LT

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.

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. Be 
to, valstybės narės, atsižvelgdamos į 
didėjantį belaidžio ryšio duomenis 
naudojančių taikomųjų sistemų skaičių, 
turėtų skatinti veiksmingą radijo spektro, 
naudojamo vartotojų taikomosioms 
sistemoms, naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 88

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

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 Bendrijoje6

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, 

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, 
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kuriomis nesinaudojama, bendro 
naudojimo galimybes, taip pat įvertinti 
būsimus vartotojų ir verslo poreikius.

kuriomis nesinaudojama, bendro 
naudojimo galimybes, taip pat įvertinti 
būsimus vartotojų ir verslo poreikius.

Or. en

Pakeitimas 89
Henri Weber

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.

Or. fr

Pakeitimas 90

Jens Rohde
Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu
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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 Bendrijoje6

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.

Or. en

Pakeitimas 91
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) Veiksmingas ir koordinuotas radijo 
spektro naudojimas ir sąžiningas bei 
skaidrus spektro skyrimo valdymas turėtų 
visoms žiniasklaidos priemonėms ir 
telekomunikacijų vykdytojams suteikti 
galimybes užtikrinti komunikacijų 
pliuralizmą, padidinti turinio gamybą ir 
pagerinti vartotojams suteikiamų 
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paslaugų kokybę, o tai paskatintų visus 
dalyvius ieškoti inovacijų ir pasiūlyti 
geresnius produktus už prieinamą kainą.

Or. it

Pakeitimas 92
Catherine Trautmann

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 
pripažinimo7 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. 
Be to, tiesioginius trukdžių problemų 
sprendimo kaštai ir migracijos, kuri 
sudaro sąlygas skaitmeniniam dividendui, 
išlaidos, neturėtų tekti nei transliavimo 
pramonei, nei ES piliečiams arba tai 
reikia atitinkamai kompensuoti.

Or. en
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Pakeitimas 93
Hella Ranner

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 ir 
būsimų suderinimų pripažinimo darnieji 
standartai  ir būsima ES ne radijo 
elektroninių tinklų ir įrangos 
standartizacija būtina siekiant efektyviai 
naudoti radijo spektrą ir turėtų palengvinti 
jau egzistuojančių ir naujų priemonių 
koegzistavimą. Būsimuose 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, 
pavyzdžiui, imtuvų atsparumo lygio 
padidinimas ir atitinkamų  
transliuojančios radijo įrangos galingumo 
lygių nustatymas.

Or. en

Pakeitimas 94
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento 11) 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento 
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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.

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 95
Patrizia Toia

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 

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 
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valdymo metodų nepakanka. Šie metodai, 
taip pat imtuvų charakteristikos ir tobulesni 
trukdžių išvengimo mechanizmai turėtų 
būti išnagrinėti ir dar kartą įvertinti.

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 96
Henri Weber

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 arba trikdžių, kurie gali trukdyti 
esamiems ir būsimiems radijo spektro 
naudotojams, išvengimo mechanizmai 
turėtų būti išnagrinėti ir dar kartą įvertinti.

Or. fr
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Pakeitimas 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) ilgalaikės raidos judriojo ryšio 
tinklai yra įdiegti įvairiose valstybėse 
narėse. Šiuose tinkluose naudojama 
dažnių juosta. Kai kurie radijo mikrofonai 
šiuo metu veikia šiame intervale, galbūt 
sukeldami trukdžius. Tai gali liesti ir 
įrenginius, naudojamus mokyklose, 
teatruose ir konferencijų vietose bei juos 
gali taikyti kiti prekybos, viešieji ar 
privatūs naudotojai. Reikalingi techniniai 
įrengimai gali būti gauti tik atitinkamai 
investavus, ir yra būtina aiškiau apibrėžti 
atsakomybę šiame kontekste.

Or. de

Pakeitimas 98
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Vadovaujantis daugeliu susijusių 
tyrimų, judriuoju ryšiu perduodamų 
duomenų srautai sparčiai didėja ir 
kiekvienais metais padvigubėja. Tokia 
sparta, kuri, tikėtina, bus ir ateinančiais 
metais, judriuoju ryšiu perduodamų 
duomenų srautai nuo 2009 iki 2014 m. 
padidės beveik 40 kartų. Siekiant spręsti 
šio proporcingo augimo problemas, 
reikės, kad reguliuotojai ir rinkos dalyviai 
imtųsi tam tikrų veiksmų, įskaitant 
visuotinai pagerintą spektro 
veiksmingumą, galimą labiau suderintą 
belaidžio plačiajuosčio ryšio spektro 
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paskirstymą  ir srautų perkėlimą į kitus 
tinklus panaudojant dvejopo naudojimo 
įrenginius.

Or. en

Pakeitimas 99
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Būtina įdiegti lankstesnę tvarką, 
reglamentuojančią spektro naudojimą, 
siekiant skatinti inovacijas ir sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio sujungimą, kuris 
firmoms padėtų sumažinti išlaidas ir 
padidinti jų konkurencingumą bei 
suteiktų galimybes sukurti naujas 
interaktyvias internetines paslaugas, pvz., 
švietimo ir sveikatos, visuotinės svarbos 
paslaugų srityse.

Or. it

Pakeitimas 100
Arturs Krišjānis Kariņš

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 

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pakeitimas 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

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. 
Atsižvelgiant į 800 MHz juostos 
perdavimo dideliais atstumais galimybes, 
teisės turėtų būti siejamos su aprėpties 
įpareigojimais, priimtais remiantis 
techninio ir paslaugų neutralumo 
principais. Tolesnis radijo spektro 
suderinimas 1,5 GHz juostoje (1452-1492 
MHz dažnių), kuri jau padalinta tarp 
palydovinio ir antžeminio ryšio 
panaudojimo, ir  2,3 GHz juostos (2300-
2400 MHz dažnių) atlaisvinimas, siekiant 
patenkinti didėjančius judriojo ryšio 
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srauto poreikius judriojo ryšio 
paslaugoms, turi užtikrinti vienodas 
galimybes skirtingiems technologiniams 
spendimams ir Sąjungoje paremtų 
Europos masto vykdytojų atsiradimą. 
Atsižvelgiant į belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugų ir antžeminės TV 
pajėgumo poreikius ateityje, reikėtų 
įvertinti, ar judriojo ryšio paslaugoms 
skirti tokį papildomą spektrą kaip 
700 MHz juosta (694-790 MHz dažniai).

Or. en

Pakeitimas 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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. 
Atsižvelgiant į 800 MHz juostos 
perdavimo dideliais atstumais galimybes, 
teisės galėtų būti siejamos su aprėpties 
įpareigojimais, jei būtina ir vadovaujantis  
techninio ir paslaugų neutralumo 
principais. Siekiant patenkinti didėjantį 
naujų judriuoju ryšio paslaugų poreikį, 
reikėtų atlaisvinti papildomą 1,5 GHz 
juostos (1452-1492 MHz dažnių), 2,3 GHz 
juostos (2300-2400 MHz dažnių)ir 3.4-3.8 
GHz  spektrą, kuris būtų skiriamas 
belaidžio plačiajuosčio ryšiui ir kitoms 
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naujoms paslaugoms. Iki 2015 m. judriojo 
ryšio paslaugoms taip pat reiktų numatyti 
žemesnius kaip 790 MHz paskyrimus, 
atlikus išsamų poreikio augimo ir 
galingumo reikalavimų įvertinimą.

Or. en

Pakeitimas 103
Gunnar Hökmark

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.
Atsižvelgiant į 800 MHz juostos 
perdavimo dideliais atstumais galimybes, 
teisės turėtų būti siejamos su aprėpties 
įpareigojimais, priimtais remiantis 
techninio ir paslaugų neutralumo 
principais. Siekiant patenkinti didėjantį 
duomenų perdavimo judriuoju ryšiu 
poreikį, reikėtų atlaisvinti papildomą 1,5 
GHz juostos (1452-1492 MHz dažnių) ir 
2,3 GHz juostos (2300-2400 MHz dažnių) 
spektrą, kuris būtų skiriamas belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugoms. 
Atsižvelgiant į belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugų ir antžeminės TV 
pajėgumo poreikius ateityje, reikėtų 
įvertinti, ar judriojo ryšio paslaugoms 
skirti tokį papildomą spektrą kaip 
700 MHz juosta (694-790 MHz dažniai).
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Or. en

Pakeitimas 104
Hella Ranner

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 optimaliai 
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. 
Atsižvelgiant į 800 MHz juostos 
perdavimo dideliais atstumais galimybes, 
teisės turėtų būti siejamos su aprėpties 
įpareigojimais. Veiksmingas 900 MHz 
juostos naudojimas ir 2,3 GHz juostos 
(2300-2400 MHz dažnių) atlaisvinimas 
judriojo ryšio paslaugoms padės 
patenkinti didėjančius judriojo ryšio 
srauto poreikius.

Or. en

Pakeitimas 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 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. 
Atsižvelgiant į 800 MHz juostos 
perdavimo dideliais atstumais galimybes, 
teisės turėtų būti siejamos su aprėpties 
įpareigojimais. Veiksmingas 900 MHz 
juostos naudojimas ir 2,3 GHz juostos 
(2300-2400 MHz dažnių) atlaisvinimas 
judriojo ryšio paslaugoms padės 
patenkinti didėjančius judriojo ryšio 
srauto poreikius.

Or. en

Pakeitimas 106
Angelika Niebler

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 

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. 
Atsižvelgiant į 800 MHz juostos 
perdavimo dideliais atstumais galimybes, 
teisės turėtų būti siejamos su aprėpties 
įpareigojimais.
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juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

Or. de

Pakeitimas 107
Hermann Winkler

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. 
Todėl spartus įgyvendinimas galėtų padėti 
iš anksto išspręsti technines problemas, 
ypač tuose regionuose, kurie ribojasi su 
dviem ar daugiau valstybių narių. 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.

Or. de
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Pakeitimas 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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) Nors laiku ir skatinant konkurenciją 
atverta 900 MHz dažnių juosta pagal 
peržiūrėtą GSM direktyvą 
Nr.2009/114/EB , 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.

Or. en

Pakeitimas 109
Silvana Koch-Mehrin

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) Nors laiku ir skatinant konkurenciją 
atverta 900 MHz dažnių juosta pagal 
peržiūrėtą GSM direktyvą, 800 MHz 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 110
Matthias Groote

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) Pagal iš dalies pakeistą mobiliosios 
telefonijos direktyvą, 900 MHz dažnių 
juostą bus atlaisvinta artimiausioje 
ateityje. Be to, 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 
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juostose stoką. Atsižvelgiant į 800 MHz 
juostos perdavimo dideliais atstumais 
galimybes, teisės turėtų būti siejamos su 
aprėpties įpareigojimais.

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.

Or. de

Pakeitimas 111
Petra Kammerevert

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, pavyzdžiui, 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. 
Atsižvelgiant į 800 MHz juostos 
perdavimo dideliais atstumais galimybes, 
teisės turėtų būti siejamos su aprėpties 
įpareigojimais.

Or. de
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Pakeitimas 112
Teresa Riera Madurell

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. 
Atsižvelgiant į 800 MHz juostos 
perdavimo dideliais atstumais galimybes, 
teisės turėtų būti siejamos su aprėpties 
įpareigojimais.

Or. en

Pakeitimas 113
Peter Skinner

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 

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 
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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.

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 spektro 
ultraaukštų dažnių (UHF) juostoje, 
atsižvelgiant į dabartinius rinkos 
poreikius, 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 114
Henri Weber

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 gali būti naudojama
didelių plotų aprėpčiai belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugomis. Remiantis 
techninių sąlygų derinimu pagal 2010 m. 
vasario 5 d. Komisijos sprendimą įsteigti 
GMES partnerių tarybą1, 2010/267/EB ir 
2015 m. spalio 28 d. Komisijos 
rekomendacija dėl veiksmingesnio 
„skaitmeninio dividendo“ naudojimo 
Europos Sąjungoje2, 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 spektro ultraaukštų dažnių 
(UHF) juostoje, atsižvelgiant į dabartinį 
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aprėpties įpareigojimais. rinkos poreikį, 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.
_________

1 OL L 35, 2010 2 6, p. 23.
2 OL L 308, 2009 11 24, p. 24.

Or. fr

Pakeitimas 115
Jean-Pierre Audy

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. 
Atsižvelgiant į 800 MHz juostos 
perdavimo dideliais atstumais galimybes, 
teisės turėtų būti siejamos su aprėpties 
įpareigojimais, priimtais remiantis 
techninio ir paslaugų neutralumo 
principais. Papildomo spektro, skirto 
bevielio plačiajuosčio ryšio paslaugoms, 
atlaisvinimo įvykdomumas turi būti 
įvertintas, siekiant patenkinti didėjančią 
judriojo ryšio paklausą. Vėlesnis 
mobiliųjų paslaugų spektro paskirstymas 
turėtų būti įvertintas, atsižvelgiant į 
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sąrašą, išdėstytą 8 straipsnyje, ir 
priklausomai nuo būsimo pajėgumo 
reikalavimų belaidžio plačiajuosčio ryšio 
paslaugoms ir spektro naudojimo kitais 
tikslais.

Or. en

Pakeitimas 116
Lara Comi, Amalia Sartori

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, 
pavyzdžiui, 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 iškart, kai tik 
įmanoma tai padaryti.
 Ilguoju laikotarpiu viso radijo spektro
naudojimas galėtų būti peržiūrėtas, 
atsižvelgiant į dabartinius rinkos 
poreikius ir socialinius bei kultūrinius 
tinklus. Be to, vartotojai ir transliavimo 
pramonė dabar deda dideles pastangas ir 
daug investuoja į 800 MHz juostos 
atlaisvinimą. Taigi jokie papildomi 
pakeitimai neturėtų būti svarstomi dėl 
likusios spektro dalies. 

Or. en
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Pakeitimas 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Komisijos sprendime 2010/267/ES 
dėl antžeminių sistemų, kuriomis galima 
teikti elektroninio ryšio paslaugas, 
naudojimo 800 MHz dažnių juostoje 
leidžiama kiekvienai valstybei narei pačiai 
priimti sprendimą, ar skirti šioms 
sistemoms 800 MHz dažnių juostą arba 
sudaryti galimybę prie jos prisijungti ir 
kada tai daryti. Tačiau siekiant 
strategijoje „Europa 2020“ numatyto 
tikslo, gali reikėti numatyti sistemų, 
kuriomis galima teikti elektroninio ryšio 
paslaugas, prieigos prie 800 MHz dažnių 
juostos terminus.

Or. en

Pakeitimas 118
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Padidintos judriojo plačiajuosčio 
ryšio galimybės gali suteikti kultūros 
sektoriui naujas platinimo platformas ir 
taip paskatinti sektoriaus plėtrą ateityje. 
Labai svarbu, kad antžeminių 
transliavimo paslaugų teikėjai ir kiti 
subjektai galėtų vystyti savo paslaugas, 
kai papildoma spektro dalis bus 
atlaisvinta belaidžio ryšio paslaugoms. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamą 
dabartinių naudotojų perėjimo išlaidų, 
susidarančių dėl papildomo spektro 
atlaisvinimo, kompensaciją.
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Or. en

Pakeitimas 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Padidintos judriojo plačiajuosčio 
ryšio galimybės gali suteikti kultūros 
sektoriui naujas platinimo platformas ir 
taip paskatinti sektoriaus plėtrą ateityje. 
Labai svarbu, kad antžeminių 
transliavimo paslaugų teikėjai ir kiti 
subjektai galėtų vystyti savo paslaugas, 
kai papildoma spektro dalis bus 
atlaisvinta belaidžio ryšio paslaugoms. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamą 
dabartinių naudotojų perėjimo išlaidų, 
susidarančių dėl papildomo spektro 
atlaisvinimo, kompensaciją.

Or. en

Pakeitimas 120
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Padidintos judriojo plačiajuosčio 
ryšio galimybės nepaprastai svarbios 
siekiant suteikti kultūros sektoriui naujas 
platinimo platformas ir taip paskatinti 
intensyvią sektoriaus plėtrą ateityje. Labai 
svarbu, kad antžeminės televizijos 
paslaugų teikėjai ir kiti subjektai galėtų 
išlaikyti esamas ir vystyti naujas 
paslaugas, kai spektro dalis bus 
atlaisvinta belaidžio ryšio paslaugoms. 
Perėjimo išlaidas, susidarančias dėl 
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papildomo spektro atlaisvinimo, galima 
padengti licencijų mokesčiais.

Or. en

Pakeitimas 121
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Belaidės prieigos sistemos, įskaitant 
radijo vietinės prieigos tinklus, be 
licencijų išeina už šiuo metu joms 
skiriamų 2,4 GHz ir 5 GHz juostų dažnių 
ribų. Reikia įvertinti, ar ekonomiškai 
pagrįsta taikyti nelicencijuojamo spektro 
skirstymą belaidėms prieigos sistemoms, 
įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus, kaip 
nurodyta Sprendime 2005/513/EB, 
remiantis dabartinio radijo spektro 
naudojimo ir naujo radijo spektro 
poreikio aprašo rezultatais, taip pat 
atsižvelgiant į spektro naudojimą kitais 
tikslais. 

Or. en

Pakeitimas 122
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Belaidės prieigos sistemos, įskaitant 
radijo vietinius tinklus, veikiančios pagal 
bendruosius leidimus, išeina už šiuo metu 
joms skiriamų 2,4 GHz ir 5 GHz juostų 
dažnių ribų. Pavyzdžiui, siekiant priimti 
naujos kartos belaides technologijas, 
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reikia platesnių kanalų, kuriais būtų 
galima perduoti duomenis viršijant 1 Gb/s 
spartą, taigi jiems reikėtų papildomos 
radijo spektro juostos, kuri būtų numatyta 
radijo spektro naudojimo ir naujo radijo 
spektro poreikio apraše.

Or. en

Pakeitimas 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Nors transliavimas išliks svarbi 
turinio platinimo platforma, nes jis tebėra 
ekonomiškiausia visuotinio platinimo 
platforma, plačiajuostis ryšys, ir 
fiksuotasis ir judrusis, ir kitos naujos 
paslaugos atveria kultūros sektoriui naujų 
galimybių padidinti savo platinimo 
platformų įvairovę, teikti paslaugas pagal 
pareikalavimą ir išnaudoti labai 
padidėjusio duomenų srauto teikiamą 
ekonominį potencialą.

Or. en

Pakeitimas 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Reikia pripažinti, kad jei būtų 
nustatyti privalomi terminai, iki kurių 
antžeminėms sistemoms, kuriomis galima 
teikti elektroninio ryšio paslaugas, turėtų 
būti suteikta prieiga prie 800 MHz dažnių 
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juostos, tai galėtų tiesiogiai paveikti kai 
kurių valstybių narių dažnių juostos 
naudojimo visuotinės svarbos tikslais ar 
visuomenės saugumo tikslais ir gynybai 
tvarką. Be to, gali būti trukdoma tinkamai 
naudoti 800 MHz dažnių juostą, kai 
trečiosios šalys nusprendžia kai kurių 
valstybių narių visoje teritorijoje arba jos 
dalyje sukelti žalingus trukdžius ir neleisti 
800 MHz dažnių juosta veiksmingai 
naudotis sistemoms, kuriomis galima 
teikti elektroninio ryšio paslaugas. Tokiais 
atvejais šiame sprendime dėl Komisijos 
sprendimo 2010/267/ES įgyvendinimo 
numatytą terminą kai kurioms valstybėms 
narėms gali tekti perkelti.

Or. en

Pakeitimas 125
Jens Rohde, Fiona Hall

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 

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, turėtų nustatyti tam 
tikras leidimo ir procedūrines sąlygas. Visų 
pirma, sąlygose naujiems rinkos 
dalyviams prieiga turėtų būti užtikrinta 
taikant aukcionus ar kitas konkursų 
procedūras; sąlygos taip pat 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 
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ryšiui paskirtoms radijo spektro juostoms, 
kurių naudojimo teisės gali būti perduotos 
arba išnuomotos.

naudojimo efektyvumui, sudarant sąlygas 
visoje Europoje veikiantiems 
operatoriams atsirasti ir plėtojant belaidės 
įrangos ir paslaugų vidaus rinką, šios 
sąlygos turėtų būti taikomos belaidžiam 
ryšiui paskirtoms radijo spektro juostoms, 
kurių naudojimo teisės gali būti perduotos 
arba išnuomotos.

Or. en

Pakeitimas 126
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 
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, radijo spektro bloko dydis, 
teisių suteikimo terminas, prieiga 
virtualiųjų judriojo ryšio tinklų 
operatoriams, naudojimo teisių galiojimo 
trukmė ir teisių panaikinimo arba 
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
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Pakeitimas 127
Giles Chichester

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, 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, sudarant sąlygas 
visoje Europoje veikiantiems 
operatoriams atsirasti ir plėtojant belaidės 
įrangos ir paslaugų vidaus rinką, šios 
sąlygos turėtų būti taikomos belaidžiam 
ryšiui paskirtoms radijo spektro juostoms, 
kurių naudojimo teisės gali būti perduotos 
arba išnuomotos.

Or. en

Pakeitimas 128
Gunnar Hökmark

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: 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, sudarant sąlygas 
visoje Europoje veikiantiems 
operatoriams atsirasti ir plėtojant belaidės 
įrangos ir paslaugų vidaus rinką, šios 
sąlygos turėtų būti taikomos belaidžiam 
ryšiui paskirtoms radijo spektro juostoms, 
kurių naudojimo teisės gali būti perduotos 
arba išnuomotos.

Or. en

Pakeitimas 129
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Daugiau radijo spektro gali prireikti 
kituose, pavyzdžiui, transporto (saugos, 
informacijos ir valdymo sistemoms), 
mokslinių tyrimų ir plėtros, visuomenės 
apsaugos ir pagalbos ištikus nelaimėms, 
e. sveikatos ir e. įtraukties, sektoriuose. 
Radijo spektro politikos ir mokslinių 
tyrimų ir plėtros sinergijos efekto
optimizavimas, taip pat įvairių radijo 
spektro naudotojų radijo suderinamumo 
tyrimai turėtų skatinti inovacijas. 
Komisijos Jungtinis tyrimų centras turėtų 
padėti techniniais radijo spektro teisinio 
reguliavimo aspektais, visų pirma suteikti 

15) Daugiau radijo spektro gali prireikti 
kituose, pavyzdžiui, transporto (saugos, 
informacijos ir valdymo sistemoms), 
mokslinių tyrimų ir plėtros, e. sveikatos,
e. įtraukties ir visuomenės apsaugos bei
pagalbos ištikus nelaimėms, sektoriuose. 
Pagalbos ištikus nelaimėms sektoriuje 
reikia atsižvelgti į tai, kad dažniau 
perduodama video informacija ir 
duomenys siekiant, jos ši paslauga būtų 
atliekama greitai ir veiksmingiau. Radijo 
spektro politikos ir mokslinių tyrimų ir 
plėtros sinergijos efekto optimizavimas, 
taip pat įvairių radijo spektro naudotojų 
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bandymo priemones, kad būtų patikrinti 
trukdžių modeliai, kuriems taikytini 
Europos Sąjungos teisės aktai. Be to, 
atsižvelgiant į mokslinių tyrimų, atliktų 
pagal Septintąją bendrąją programą, 
rezultatus būtina išnagrinėti, kiek radijo 
spektro reikia didelių ekonominių arba 
investicinių galimybių projektams, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
pavyzdžiui, kognityviosios radijo įrangos 
arba e. sveikatos projektams. Kad 
moksliniai tyrimai ir plėtra nenutrūktų, 
turėtų būti taip pat užtikrinta tinkama 
apsauga nuo žalingųjų trukdžių.

radijo suderinamumo tyrimai turėtų skatinti 
inovacijas. Komisijos Jungtinis tyrimų 
centras turėtų padėti techniniais radijo 
spektro teisinio reguliavimo aspektais, visų 
pirma suteikti bandymo priemones, kad 
būtų patikrinti trukdžių modeliai, kuriems 
taikytini Europos Sąjungos teisės aktai. Be 
to, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų, atliktų 
pagal Septintąją bendrąją programą, 
rezultatus būtina išnagrinėti, kiek radijo 
spektro reikia didelių ekonominių arba 
investicinių galimybių projektams, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
pavyzdžiui, kognityviosios radijo įrangos 
arba e. sveikatos projektams. Kad 
moksliniai tyrimai ir plėtra nenutrūktų, 
turėtų būti taip pat užtikrinta tinkama 
apsauga nuo žalingųjų trukdžių.

Or. en

Pakeitimas 130
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Daugiau radijo spektro gali prireikti 
kituose, pavyzdžiui, transporto (saugos, 
informacijos ir valdymo sistemoms), 
mokslinių tyrimų ir plėtros, visuomenės 
apsaugos ir pagalbos ištikus nelaimėms, 
e. sveikatos ir e. įtraukties, sektoriuose. 
Radijo spektro politikos ir mokslinių 
tyrimų ir plėtros sinergijos efekto 
optimizavimas, taip pat įvairių radijo 
spektro naudotojų radijo suderinamumo 
tyrimai turėtų skatinti inovacijas. 
Komisijos Jungtinis tyrimų centras turėtų 
padėti techniniais radijo spektro teisinio 
reguliavimo aspektais, visų pirma suteikti 
bandymo priemones, kad būtų patikrinti 
trukdžių modeliai, kuriems taikytini 
Europos Sąjungos teisės aktai. Be to, 

15) Daugiau radijo spektro gali prireikti 
kituose, pavyzdžiui, transporto (saugos, 
informacijos ir valdymo sistemoms), 
mokslinių tyrimų ir plėtros, visuomenės 
apsaugos ir pagalbos ištikus nelaimėms, 
e. sveikatos ir e. įtraukties, sektoriuose. 
Radijo spektro politikos ir mokslinių 
tyrimų ir plėtros sinergijos ir tiesioginių 
sąsajų efekto optimizavimas, taip pat 
įvairių radijo spektro naudotojų radijo 
suderinamumo tyrimai turėtų skatinti 
inovacijas. Komisijos Jungtinis tyrimų 
centras turėtų padėti techniniais radijo 
spektro teisinio reguliavimo aspektais, visų 
pirma suteikti bandymo priemones, kad 
būtų patikrinti trukdžių modeliai, kuriems 
taikytini Europos Sąjungos teisės aktai. Be 
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atsižvelgiant į mokslinių tyrimų, atliktų 
pagal Septintąją bendrąją programą, 
rezultatus būtina išnagrinėti, kiek radijo 
spektro reikia didelių ekonominių arba 
investicinių galimybių projektams, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
pavyzdžiui, kognityviosios radijo įrangos 
arba e. sveikatos projektams. Kad 
moksliniai tyrimai ir plėtra nenutrūktų, 
turėtų būti taip pat užtikrinta tinkama 
apsauga nuo žalingųjų trukdžių.

to, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų, atliktų 
pagal Septintąją bendrąją programą, 
rezultatus būtina išnagrinėti, kiek radijo 
spektro reikia didelių ekonominių arba 
investicinių galimybių projektams, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
pavyzdžiui, kognityviosios radijo įrangos 
arba e. sveikatos projektams. Kad 
moksliniai tyrimai ir plėtra nenutrūktų, 
turėtų būti taip pat užtikrinta tinkama 
apsauga nuo žalingųjų trukdžių.

Or. en

Pakeitimas 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) Saugoti visuomenės sveikatą nuo 
elektromagnetinių laukų būtina siekiant 
užtikrinti piliečių gerovę ir taikyti nuoseklų 
leidimo naudoti radijo spektrą metodą 
Europos Sąjungoje; laikantis Tarybos 
rekomendacijos 1999/519/EB dėl 
elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai 
visuomenei ribojimo, būtina užtikrinti, kad 
radijo spektro naudojimo jonizuojantysis ir 
nejonizuojantysis poveikis sveikatai būtų 
nuolat stebimas, įskaitant faktinį suminį 
poveikį, atsirandantį, kai įvairiais radijo 
spektro dažniais naudojamasi vis įvairesne 
įranga.

17) Saugoti visuomenės sveikatą nuo 
elektromagnetinių laukų būtina siekiant 
užtikrinti piliečių gerovę ir taikyti nuoseklų 
leidimo naudoti radijo spektrą metodą 
Europos Sąjungoje; laikantis Tarybos 
rekomendacijos 1999/519/EB dėl 
elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai 
visuomenei ribojimo, būtina užtikrinti, kad 
radijo spektro naudojimo jonizuojantysis ir 
nejonizuojantysis poveikis sveikatai būtų 
nuolat stebimas, įskaitant faktinį suminį 
poveikį, atsirandantį, kai įvairiais radijo 
spektro dažniais naudojamasi vis įvairesne 
įranga. Valstybės narės, siekdamos 
tinkamo visuomenės saugumo, turėtų 
užtikrinti, kad saugos priemonės nedarytų 
poveikio technologijoms ir paslaugoms.

Or. en
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Pakeitimas 132
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) Saugoti visuomenės sveikatą nuo 
elektromagnetinių laukų būtina siekiant 
užtikrinti piliečių gerovę ir taikyti nuoseklų 
leidimo naudoti radijo spektrą metodą 
Europos Sąjungoje; laikantis Tarybos 
rekomendacijos 1999/519/EB dėl 
elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai 
visuomenei ribojimo, būtina užtikrinti, kad 
radijo spektro naudojimo jonizuojantysis ir 
nejonizuojantysis poveikis sveikatai būtų 
nuolat stebimas, įskaitant faktinį suminį 
poveikį, atsirandantį, kai įvairiais radijo 
spektro dažniais naudojamasi vis įvairesne 
įranga.

17) Saugoti visuomenės sveikatą nuo 
elektromagnetinių laukų būtina siekiant 
užtikrinti piliečių gerovę ir taikyti nuoseklų 
leidimo naudoti radijo spektrą metodą 
Europos Sąjungoje; laikantis Tarybos 
rekomendacijos 1999/519/EB dėl 
elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai 
visuomenei ribojimo, būtina užtikrinti, kad 
radijo spektro naudojimo jonizuojantysis ir 
nejonizuojantysis poveikis sveikatai būtų 
nuolat stebimas, įskaitant faktinį suminį 
poveikį, atsirandantį, kai įvairiais radijo 
spektro dažniais naudojamasi vis įvairesne 
įranga. Valstybės narės, siekdamos 
tinkamo visuomenės saugumo, turėtų 
užtikrinti, kad saugos priemonės nedarytų 
poveikio technologijoms ir paslaugoms.

Or. en

Pakeitimas 133

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) Saugoti visuomenės sveikatą nuo 
elektromagnetinių laukų būtina siekiant 
užtikrinti piliečių gerovę ir taikyti nuoseklų 
leidimo naudoti radijo spektrą metodą 
Europos Sąjungoje; laikantis Tarybos 
rekomendacijos 1999/519/EB dėl 
elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai 
visuomenei ribojimo, būtina užtikrinti, kad 

17) Saugoti visuomenės sveikatą nuo 
elektromagnetinių laukų būtina siekiant 
užtikrinti piliečių gerovę ir taikyti nuoseklų 
leidimo naudoti radijo spektrą metodą 
Europos Sąjungoje; laikantis Tarybos 
rekomendacijos 1999/519/EB dėl 
elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai 
visuomenei ribojimo, būtina stengtis 
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radijo spektro naudojimo jonizuojantysis ir 
nejonizuojantysis poveikis sveikatai būtų 
nuolat stebimas, įskaitant faktinį suminį 
poveikį, atsirandantį, kai įvairiais radijo 
spektro dažniais naudojamasi vis įvairesne 
įranga.

geriau suprasti, kaip gyvi organizmai 
reaguoja ir elektromagnetinius laukus, ir 
užtikrinti, kad radijo spektro naudojimo 
jonizuojantysis ir nejonizuojantysis 
poveikis sveikatai būtų nuolat stebimas, 
įskaitant faktinį suminį poveikį, 
atsirandantį, kai įvairiais radijo spektro 
dažniais naudojamasi vis įvairesne įranga.

Or. en

Pakeitimas 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) Siekiant svarbiausių viešojo intereso 
tikslų, pavyzdžiui, gyvenimo saugos, būtini 
suderinti techniniai sprendimai, 
užtikrinantys valstybių narių saugos ir 
skubios pagalbos paslaugų sąveiką. 
Remiantis nuosekliu pagrindu turi būti 
suteikta pakankamai radijo spektro tam, 
kad būtų sukurtos ir laisvai platinamos 
saugos paslaugos ir prietaisai, taip pat 
naujoviški Europos masto arba sąveikieji 
saugos ir skubios pagalbos sprendimai. Iš 
tyrimų paaiškėjo, kad per artimiausius 5–
10 metų visoje Europos Sąjungoje 
papildomai reikės suderinto radijo spektro 
žemiau 1 GHz, kad visuomenės apsaugai ir 
pagalbos ištikus nelaimėms teikimui būtų 
užtikrintos judriojo plačiajuosčio ryšio 
paslaugos.

18) Siekiant svarbiausių viešojo intereso 
tikslų, pavyzdžiui, gyvenimo saugos, būtini 
suderinti techniniai sprendimai, 
užtikrinantys valstybių narių saugos ir 
skubios pagalbos paslaugų sąveiką. 
Remiantis nuosekliu pagrindu turi būti 
suteikta pakankamai radijo spektro tam, 
kad būtų sukurtos ir laisvai platinamos 
saugos paslaugos ir prietaisai, taip pat 
naujoviški Europos masto arba sąveikieji 
saugos ir skubios pagalbos sprendimai. Iš 
tyrimų paaiškėjo, kad per artimiausius 5–
10 metų visoje Europos Sąjungoje 
papildomai reikės suderinto radijo spektro 
žemiau 1 GHz, kad visuomenės apsaugai ir 
pagalbos ištikus nelaimėms teikimui būtų 
užtikrintos judriojo plačiajuosčio ryšio 
paslaugos. Palydovas taip pat bus labai 
svarbus gerinant vidinius ir išorinius 
reagavimo į pasaulio nelaimes gebėjimus 
– šis politikos tikslas neseniai buvo 
numatytas Humanitarinės pagalbos ir 
civilinės saugos (ECHO) GD komunikate 
ir apims satelito spektro naudojimą 
siekiant gerinti Europos gebėjimus 
Europoje ir už jos ribų.
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Or. en

Pakeitimas 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) Siekiant svarbiausių viešojo intereso 
tikslų, pavyzdžiui, gyvenimo saugos, būtini 
suderinti techniniai sprendimai, 
užtikrinantys valstybių narių saugos ir 
skubios pagalbos paslaugų sąveiką. 
Remiantis nuosekliu pagrindu turi būti 
suteikta pakankamai radijo spektro tam, 
kad būtų sukurtos ir laisvai platinamos 
saugos paslaugos ir prietaisai, taip pat 
naujoviški Europos masto arba sąveikieji 
saugos ir skubios pagalbos sprendimai. Iš 
tyrimų paaiškėjo, kad per artimiausius 5–
10 metų visoje Europos Sąjungoje 
papildomai reikės suderinto radijo spektro 
žemiau 1 GHz, kad visuomenės apsaugai ir 
pagalbos ištikus nelaimėms teikimui būtų 
užtikrintos judriojo plačiajuosčio ryšio 
paslaugos.

18) Siekiant svarbiausių viešojo intereso 
tikslų, pavyzdžiui, gyvenimo saugos, būtini 
suderinti techniniai sprendimai, 
užtikrinantys valstybių narių saugos ir 
skubios pagalbos paslaugų sąveiką. 
Koordinuojant visos Europos radijo 
spektro blokus turi būti suteikta 
pakankamai radijo spektro tam, kad būtų 
sukurtos ir laisvai platinamos saugos 
paslaugos ir prietaisai, taip pat naujoviški 
Europos masto arba sąveikieji saugos ir 
skubios pagalbos sprendimai. Iš tyrimų 
paaiškėjo, kad per artimiausius 5–10 metų 
visoje Europos Sąjungoje papildomai 
reikės suderinto radijo spektro žemiau 
1 GHz, kad visuomenės apsaugai ir 
pagalbos ištikus nelaimėms teikimui būtų 
užtikrintos judriojo plačiajuosčio ryšio 
paslaugos. Papildomai skiriant suderintą 
radijo spektrą žemiau 1 GHz visuomenės 
apsaugos ir pagalbos ištikus nelaimėms 
tikslams reikia numatyti, kad gali būti 
atlaisvinta daugiau spektro arba 
dalinamasi kitu visuomenės apsaugai ir 
pagalbai ištikus nelaimėms skirtu radijo 
spektru.

Or. en

Pakeitimas 136
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) Radijo spektro reguliavimui būdingi 
svarbūs tarpvalstybiniai arba tarptautiniai 
aspektai, susiję su sklidimo 
charakteristikomis, tarptautiniu rinkų, 
priklausomų nuo radijo ryšiu grindžiamų 
paslaugų, pobūdžiu ir būtinybe išvengti 
tarpvalstybinių žalingųjų trukdžių. Be to, į 
direktyvas 2002/21/EB ir 2002/20/EB su 
pakeitimais8 įtrauktos nuorodos į 
tarptautinius susitarimus reiškia, kad 
valstybės narės neprisiima tarptautinių 
įsipareigojimų, dėl kurių jos negalėtų arba 
kurie joms trukdytų įgyvendinti Europos 
Sąjungos lygmens įsipareigojimus. 
Valstybės narės pagal teismo praktiką 
turėtų remti visas būtinas pastangas, kad 
Europos Sąjunga būtų tinkamai 
atstovaujama jos kompetencijos srities 
klausimais tarptautinėse organizacijose, 
atsakingose už radijo spektro 
koordinavimą. Sprendžiant esminius 
Europos Sąjungos politikos arba 
kompetencijos srities klausimus Europos 
Sąjunga turėtų imtis politinės iniciatyvos 
pasirengti deryboms ir dalyvauti 
daugiašalėse derybose (įskaitant derybas 
Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje), 
atitinkančiose jos atsakomybės radijo 
spektro klausimais lygmenį pagal Europos 
Sąjungos teisės aktus.

19) Radijo spektro reguliavimui būdingi 
svarbūs tarpvalstybiniai arba tarptautiniai 
aspektai, susiję su sklidimo 
charakteristikomis, tarptautiniu rinkų, 
priklausomų nuo radijo ryšiu grindžiamų 
paslaugų, pobūdžiu ir būtinybe išvengti 
tarpvalstybinių žalingųjų trukdžių. Be to, į 
direktyvas 2002/21/EB ir 2002/20/EB su 
pakeitimais8 įtrauktos nuorodos į 
tarptautinius susitarimus reiškia, kad 
valstybės narės neprisiima tarptautinių 
įsipareigojimų, dėl kurių jos negalėtų arba 
kurie joms trukdytų įgyvendinti Europos 
Sąjungos lygmens įsipareigojimus. 
Valstybės narės pagal teismo praktiką 
turėtų remti visas būtinas pastangas, kad 
Europos Sąjunga būtų tinkamai 
atstovaujama jos kompetencijos srities 
klausimais tarptautinėse organizacijose, 
atsakingose už radijo spektro 
koordinavimą. Sprendžiant esminius 
Europos Sąjungos politikos arba 
kompetencijos srities klausimus Europos 
Sąjunga turėtų imtis politinės iniciatyvos 
pasirengti deryboms ir siekiant visuotinės 
sąveikos bei masto ekonomikos naudojant 
spektrą užtikrinti, kad būtų kalbama 
vienu balsu daugiašalėse derybose 
(įskaitant derybas Tarptautinėje 
telekomunikacijų sąjungoje), atitinkančiose 
jos atsakomybės radijo spektro klausimais 
lygmenį pagal Europos Sąjungos teisės 
aktus.

Or. en

Pakeitimas 137
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 konstatuojamoji dalis
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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. fr

Pakeitimas 138
Giles Chichester

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 

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 
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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.

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 139
Silvia-Adriana Ţicău

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 ir įgyvendintų 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.

Or. ro
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Pakeitimas 140
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) 2012 m. Pasaulinėje radijo ryšio 
konferencijoje bus nagrinėjami konkretūs 
Europos Sąjungai svarbūs klausimai, 
pavyzdžiui, „skaitmeninis dividendas“, 
mokslo ir meteorologijos paslaugos, tvari 
plėtra ir klimato kaita, palydovinis ryšys ir 
radijo spektro naudojimas vykdant 
programą „Galileo“ (nustatytos Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 876/20029 dėl 
bendros įmonės „Galileo“ įsteigimo ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1321/200410

dėl Europos palydovinės radijo navigacijos 
programų valdymo struktūrų sukūrimo), 
taip pat Europos pasaulinės aplinkos ir 
saugumo stebėsenos sistema11, taikoma 
siekiant geriau naudoti Žemės stebėjimo 
duomenis.

21) Siekiant išvengti augančio spaudimo 
tai dažnių juostai, kuri rezervuota 
palydovinei navigacijai ir palydoviniam 
ryšiui, ši dažnių juosta turi būti apsaugota 
naujame spektro naudojimo plane; 
2012 m. Pasaulinėje radijo ryšio 
konferencijoje bus nagrinėjami konkretūs 
Europos Sąjungai svarbūs klausimai, 
pavyzdžiui, „skaitmeninis dividendas“, 
mokslo ir meteorologijos paslaugos, tvari 
plėtra ir klimato kaita, palydovinis ryšys ir 
radijo spektro naudojimas vykdant 
programą „Galileo“ (nustatytos Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 876/20029 dėl 
bendros įmonės „Galileo“ įsteigimo ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1321/200410 
dėl Europos palydovinės radijo navigacijos 
programų valdymo struktūrų sukūrimo), 
taip pat Europos pasaulinės aplinkos ir 
saugumo stebėsenos sistema, taikoma 
siekiant geriau naudoti Žemės stebėjimo 
duomenis.

Or. en

Pakeitimas 141
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a) Šio sprendimo nuostatos turėtų būti 
įgyvendintos laikantis garantijų, 
suteikiamų pagal procedūras, numatytas 
2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
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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. fr

Pakeitimas 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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 
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 
leidimo.

Or. en

Pakeitimas 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl sprendimo
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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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 
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 
leidimo.

Or. en

Pakeitimas 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
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 
leidimo.

Or. en
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Pakeitimas 145
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas Tikslas ir taikymo sritis

Or. de

Pakeitimas 146
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas Tikslas ir taikymo sritis

Or. de

Pakeitimas 147
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas Tikslas ir taikymo sritis

Or. de

Pakeitimas 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas Taikymo sritis

Or. en

Pakeitimas 149
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas Tikslas ir taikymo sritis

Or. fr

Pakeitimas 150
Angelika Niebler

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.

Šiuo sprendimu, laikantis direktyvų 
2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/21/EB bei 
2002/22/EB ir Sprendimo Nr. 67/2002/EB 
nuostatų, nustatoma spektro politikos 
programa, pagal kurią strategiškai 
planuojamas ir derinamas radijo spektro 
naudojimas siekiant užtikrinti vidaus 
rinkos veikimą.

Or. de
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Pakeitimas 151
Petra Kammerevert

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.

Šiuo sprendimu, laikantis direktyvų 
2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/21/EB bei 
2002/22/EB ir Sprendimo Nr. 67/2002/EB 
nuostatų, nustatoma radijo spektro 
politikos programa, pagal kurią strategiškai 
planuojamas ir derinamas radijo spektro 
naudojimas siekiant užtikrinti vidaus 
rinkos veikimą.

Or. de

Pakeitimas 152
Hella Ranner

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.

Šiuo sprendimu, laikantis direktyvų 
2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/21/EB bei 
2002/22/EB ir Sprendimo Nr. 67/2002/EB 
nuostatų, nustatoma radijo spektro 
politikos programa, pagal kurią strategiškai 
planuojamas ir derinamas radijo spektro 
naudojimas siekiant užtikrinti vidaus 
rinkos veikimą.

Or. en

Pakeitimas 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis
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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.

Šiuo sprendimu, laikantis direktyvų 
2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/21/EB bei 
2002/22/EB ir Sprendimo Nr. 67/2002/EB 
nuostatų, nustatoma radijo spektro 
politikos programa, pagal kurią strategiškai 
planuojamas ir derinamas radijo spektro 
naudojimas siekiant užtikrinti vidaus 
rinkos veikimą.

Or. en

Pakeitimas 154
Jean-Pierre Audy

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.

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

Or. en

Pakeitimas 155
Catherine Trautmann

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.

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

Pakeitimas 156
Silvia-Adriana Ţicău

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.

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

Or. ro

Pakeitimas 157
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Šis sprendimas taikomas 
nepažeidžiant Europos teisės aktų ar 
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, ir 
nepažeidžiant valstybių narių teisės 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
tikslais ir gynybai.

Or. fr
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Pakeitimas 158
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu nepažeidžiami ES teisės 
aktai ir pagal ES teisės aktus nacionaliniu 
lygmeniu taikomos priemonės, kurių 
imtasi siekiant visuotinės svarbos tikslų, 
ypač tikslų, susijusių su turinio 
reguliavimu ir garso bei vaizdo politika, ir 
nepažeidžiama valstybių narių teisė 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
tikslais ir gynybai.

Or. de

Pakeitimas 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu nepažeidžiami ES teisės 
aktai ir pagal ES teisės aktus nacionaliniu 
lygmeniu taikomos priemonės, kurių 
imtasi siekiant visuotinės svarbos tikslų, 
ypač tikslų, susijusių su turinio 
reguliavimu ir garso bei vaizdo politika, ir 
nepažeidžiama valstybių narių teisė 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
tikslais ir gynybai. 

Or. en
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Pakeitimas 160
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu nepažeidžiami ES teisės 
aktai ir pagal ES teisės aktus nacionaliniu 
lygmeniu taikomos priemonės, kurių 
imtasi siekiant visuotinės svarbos tikslų, 
ypač tikslų, susijusių su turinio 
reguliavimu ir garso bei vaizdo politika, ir 
nepažeidžiama valstybių narių teisė 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
tikslais ir gynybai. 

Or. en

Pakeitimas 161
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu nepažeidžiami ES teisės 
aktai ir pagal ES teisės aktus nacionaliniu 
lygmeniu taikomos priemonės, kurių 
imtasi siekiant visuotinės svarbos tikslų, 
ypač tikslų, susijusių su turinio 
reguliavimu ir garso bei vaizdo politika, ir 
nepažeidžiama valstybių narių teisė 
tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą 
viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo 
tikslais ir gynybai. 

Or. en
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Pakeitimas 162
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu apimama vidaus rinka 
visose Sąjungos politikos srityse, 
susijusiose su spektro naudojimu, kaip 
antai elektroniniai ryšiai, moksliniai 
tyrimai ir technologinė plėtra, 
transportas, energetika, garso ir vaizdo 
politika ir kt.

Or. en

Pakeitimas 163
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu apimama vidaus rinka 
visose Sąjungos politikos srityse, 
susijusiose su spektro naudojimu, t.y. 
elektroninė komunikacija, moksliniai 
tyrimai ir plėtra, transportas, energetika ir 
audiovizualinė politika.

Or. en

Pakeitimas 164
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis sprendimas dera su galiojančia ES 
teise, o ypač direktyvomis 2002/20/EB ir 
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2002/21/EB bei sprendimu Nr. 
676/2002/EB ir direktyva 1999/5/EB, o 
taip pat nacionaliniu lygmeniu 
vykdomomis priemonėmis, kurios taip pat 
dera su ES teise ir jomis laikomasi 
atitinkamų tarptautinių susitarimų, 
įskaitant Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos (ITU) Radijo ryšio reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 165
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu nedaroma poveikio 
nacionalinio lygio priemonėms, kuriomis 
atitinkama ES teisę ir siekiama bendrojo 
intereso tikslų, ypač susijusių su turinio 
reguliavimu ir audiovizualine politika.

Or. en

Pakeitimas 166
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skaidriai bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija, siekdamos 
užtikrinti, kad visoje Europos Sąjungoje 
būtų nuosekliai taikomi šie bendrieji 
reguliavimo principai:

Valstybės narės skaidriai bendradarbiauja 
tarpusavyje ir su Komisija, siekdamos 
užtikrinti, kad visoje Europos Sąjungoje 
būtų nuosekliai taikomi šie bendrieji 
reguliavimo principai:

Or. en
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Pakeitimas 167
Jean-Pierre Audy

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 168
Paul Rübig

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. Todėl svarbiausia yra 
tokie lankstumo ir spektro panaudojimo 
principai, kuriais yra orientuojamasi į 
rinką ir kurie yra veiksmingi bei jais 
užtikrinama sąžininga konkurencija ir 
nacionaliniu lygmeniu įtraukiami 
veikiantys verslo modeliai; 

Or. en

Pakeitimas 169
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

naudojimas, kad būtų kuo geriau 
patenkintas vis didėjantis radijo dažnių 
naudojimo poreikis, tuo pat metu 
atsižvelgiant į socialinę, kultūrinę ir 
ekonominę spektro vertę;

Or. de

Pakeitimas 170
András Gyürk

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 ir užtikrinama sklandi 
veikiančių elektroninės komunikacijos 
tinklų veikla;

Or. en

Pakeitimas 171
Patrizia Toia

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, tuo pat metu 
atsižvelgiant į svarbią socialinę, kultūrinę 
ir ekonominę spektro vertę;

Or. en
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Pakeitimas 172
Giles Chichester

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, tuo pat metu 
atsižvelgiant į svarbią socialinę, kultūrinę 
ir ekonominę spektro vertę;

Or. en

Pakeitimas 173
Jean-Pierre Audy

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, tuo pat metu 
atsižvelgiant į didelę socialinę, kultūrinę 
ir ekonominę spektro vertę;

Or. fr

Pakeitimas 174
Henri Weber

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 

a) skatinamas efektyvus radijo spektro 
naudojimas, kad būtų kuo geriau 
patenkintas vis didėjantis radijo dažnių 
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naudojimo poreikis; naudojimo poreikis, tuo pat metu 
atsižvelgiant į socialinę, kultūrinę ir 
ekonominę spektro vertę;

Or. fr

Pakeitimas 175
Hella Ranner

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, tuo pat metu 
atsižvelgiant į socialinę, kultūrinę ir 
ekonominę spektro vertę;

Or. en

Pakeitimas 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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; tuo pat metu 
atsižvelgiant į socialinę, šviečiamąją, 
kultūrinę ir ekonominę spektro vertę;

Or. en
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Pakeitimas 177
Catherine Trautmann

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, atsižvelgiant ir į svarbią 
socialinę, kultūrinę ir ekonominę jo vertę;

Or. en

Pakeitimas 178
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) skatinamas efektyvus radijo spektro 
naudojimas, kad būtų kuo geriau 
patenkinti vartotojų dažnių panaudojimo 
poreikiai, atsižvelgiant ir į svarbią 
socialinę, kultūrinę ir ekonominę spektro 
vertę;

Or. en

Pakeitimas 179
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) radijo spektrą naudojant elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnį ir, jei įmanoma, taip 
pat kituose sektoriuose ir kitoms 

Išbraukta.
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taikomosioms sistemoms, laikomasi 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
siekiant skatinti efektyvų radijo spektro 
naudojimą (visų pirma nustatant 
lankstesnes naudojimo sąlygas) ir 
inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 180
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) radijo spektrą naudojant elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnį ir, jei įmanoma, taip 
pat kituose sektoriuose ir kitoms 
taikomosioms sistemoms, laikomasi 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
siekiant skatinti efektyvų radijo spektro 
naudojimą (visų pirma nustatant 
lankstesnes naudojimo sąlygas) ir 
inovacijas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) radijo spektrą naudojant elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnį ir, jei įmanoma, taip 
pat kituose sektoriuose ir kitoms 

b) suderintas radijo spektro naudojimas
elektroninių ryšių tinklams ir paslaugoms 
pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnį ir, jei įmanoma, taip 
pat kituose sektoriuose ir kitoms 
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taikomosioms sistemoms, laikomasi 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
siekiant skatinti efektyvų radijo spektro 
naudojimą (visų pirma nustatant 
lankstesnes naudojimo sąlygas) ir skatinant 
inovacijas;

taikomosioms sistemoms, laikantis 
technologijų ir paslaugų neutralumo, 
siekiant skatinti efektyvų radijo spektro 
naudojimą, sudaryti sąlygas padidintam 
judriuoju ryšiu perduodamų duomenų 
srautui ir plačiajuosčio ryšio paslaugoms
(visų pirma nustatant lankstesnes 
naudojimo sąlygas ir skatinant inovacijas), 
atsižvelgiant į poreikį vengti žalingųjų 
trukdžių bei užtikrinti techninę paslaugų 
kokybę;

Or. en

Pakeitimas 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) radijo spektrą naudojant elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms pagal 
Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnį ir, jei įmanoma, taip 
pat kituose sektoriuose ir kitoms 
taikomosioms sistemoms, laikomasi 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
siekiant skatinti efektyvų radijo spektro 
naudojimą (visų pirma nustatant 
lankstesnes naudojimo sąlygas) ir 
inovacijas;

b) suderintas radijo spektro naudojimas
elektroninių ryšių tinklams ir paslaugoms 
pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų 
direktyva) 9 straipsnį ir, jei įmanoma, taip 
pat kituose sektoriuose ir kitoms 
taikomosioms sistemoms, laikantis 
technologijų ir paslaugų neutralumo, 
siekiant skatinti efektyvų radijo spektro 
naudojimą, sudaryti sąlygas padidintam 
judriuoju ryšiu perduodamų duomenų 
srautui ir plačiajuosčio ryšio paslaugoms
(visų pirma nustatant lankstesnes 
naudojimo sąlygas ir skatinant inovacijas), 
atsižvelgiant į poreikį vengti žalingųjų 
trukdžių bei užtikrinti techninę paslaugų 
kokybę;

Or. en
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Pakeitimas 183
Matthias Groote

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 
didesnis;

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

Or. de

Pakeitimas 184
Silvia-Adriana Ţicău

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 didesnis;

c) pati tinkamiausia, skaidri ir lanksti
leidimų sistema taikoma taip, kad radijo 
spektro naudojimo sąlygos būtų kuo 
prieinamesnės, lankstesnės, o efektyvumas 
kuo didesnis;

Or. ro

Pakeitimas 185
Jens Rohde, Fiona Hall

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 
didesnis;

c) pati tinkamiausia, nediskriminacinė ir
kuo paprastesnė leidimų sistema taikoma 
taip, kad radijo spektro naudojimo sąlygos 
būtų kuo lankstesnės, o efektyvumas kuo 
didesnis;
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Or. en

Pakeitimas 186

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

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 
didesnis;

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

Or. en

Pakeitimas 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 
didesnis;

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

Or. en

Pakeitimas 188
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 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) pati tinkamiausia leidimų sistema 
taikoma taip, kad radijo spektro naudojimo 
sąlygos būtų kuo lankstesnės, o 
efektyvumas kuo didesnis;

Or. en

Pakeitimas 189
Silvana Koch-Mehrin

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 
didesnis;

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

Or. en

Pakeitimas 190
Petra Kammerevert

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, kad būtų skatinama kultūrų 
įvairovė ir žiniasklaidos nuomonių 
įvairovė, kaip nurodyta 
Direktyvoje 2002/21/EB, iš dalies 
pakeistoje Direktyva 2009/140/EB bei 
socialinė ir teritorinė sanglauda.

Or. en
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Pakeitimas 191

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

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 ir 
skaitmeninių paslaugų plėtojimas, 
užtikrinant veiksmingą konkurenciją, 
vienodas veiklos sąlygas ir skatinant 
visoje Europoje veikiančių operatorių 
atsiradimą.

Or. en

Pakeitimas 192
Giles Chichester

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 ir 
skaitmeninių paslaugų plėtojimas, 
užtikrinant veiksmingą konkurenciją, 
vienodas veiklos sąlygas ir skatinant 
visoje Europoje veikiančių operatorių 
atsiradimą.

Or. en

Pakeitimas 193
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) garantuojamas vidaus rinkos ir 
skaitmeninių paslaugų plėtojimas, 
užtikrinant veiksmingą konkurenciją, 
vienodas veiklos sąlygas ir skatinant 
visoje Europoje veikiančių operatorių 
atsiradimą.

Or. en

Pakeitimas 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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 ir 
skaitmeninių paslaugų plėtojimas, 
užtikrinant veiksmingą konkurenciją, 
vienodas veiklos sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 195
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) garantuojamas skaitmeninių paslaugų 
vidaus rinkos plėtojimas ir veikimas, 
užtikrinant veiksmingą konkurenciją ir 
vienodas veiklos sąlygas visoje Europoje 

Or. en
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Pakeitimas 196
Jean-Pierre Audy

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 ir 
skaitmeninių paslaugų plėtojimas, 
užtikrinant veiksmingą konkurenciją.

Or. fr

Pakeitimas 197
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) skatinamas vidaus rinkos veikimas, visų 
pirma remiant veiksmingą konkurenciją.

Or. en

Pakeitimas 198
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) skatinamas vidaus rinkos veikimas, visų 
pirma remiant veiksmingą konkurenciją.

Or. en
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Pakeitimas 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) užtikrinamas veiksmingas spektro 
panaudojimas į prieigos teises įtraukiant 
prievolę pasirinkti veiksmingiausią 
suspaudimo, perdavimo ir išskleidimo 
technologiją, tuo pat metu laikantis 
paslaugų ir technologijų neutralumo 
principo;

Or. en

Pakeitimas 200
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) vengiama žalingų trukdžių arba 
sutrikimų;

Or. ro

Pakeitimas 201
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatinamos naujovės;

Or. en
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Pakeitimas 202
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatinamos naujovės;

Or. en

Pakeitimas 203
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) nustatant technines spektro 
naudojimo sąlygas visapusiškai 
atsižvelgiama į atitinkamus ES teisės 
aktus dėl skleidžiamų elektromagnetinių 
laukų poveikio žmonių sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 204
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) nustatant technines spektro 
naudojimo sąlygas visapusiškai 
atsižvelgiama į atitinkamus ES teisės 
aktus dėl skleidžiamų elektromagnetinių 
laukų poveikio žmonių sveikatai;

Or. en
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Pakeitimas 205
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroniniams ryšiams taikomi šie 
specialūs principai:
a) radijo spektrą naudojant elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms, siekiant 
skatinti efektyvų radijo spektro naudojimą 
(visų pirma nustatant lankstesnes 
naudojimo sąlygas) ir inovacijas, 
laikomasi technologijų ir paslaugų 
neutralumo principo pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 
9 straipsnį ir, jei įmanoma, individualių 
radijo dažnių naudojimo teisių perdavimo 
ar nuomos principų pagal Direktyvos 
2002/21/EB 9b straipsnį;
b) pagal Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 9 ir 8a straipsnius ir 
pagal Sprendimą Nr. 676/2002/EB 
(Sprendimas dėl radijo spektro) 
skatinamas radijo spektro naudojimo 
Bendrijoje derinimas, atitinkantis poreikį 
užtikrinti veiksmingą ir našų naudojimą;
c) veiksmingos konkurencijos išlaikymas 
ir plėtojimas prevencinėmis ex ante arba 
ex post priemonėmis užtikrinant, kad tam 
tikri ekonominės veiklos vykdytojai 
nekauptų pernelyg daug radijo dažnių, 
nes tai kenkia konkurencijai.

Or. en

Pakeitimas 206
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroniniams ryšiams taikomi šie 
specialūs principai:
a) radijo spektrą naudojant elektroninių 
ryšių tinklams ir paslaugoms, siekiant 
skatinti efektyvų radijo spektro naudojimą 
(visų pirma nustatant lankstesnes 
naudojimo sąlygas) ir inovacijas, 
laikomasi technologijų ir paslaugų 
neutralumo principo pagal Direktyvos 
2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 
9 straipsnį ir, jei įmanoma, individualių 
radijo dažnių naudojimo teisių perdavimo 
ar nuomos principų pagal Direktyvos 
2002/21/EB 9b straipsnį;
b) pagal Direktyvos 2002/21/EB 
(Pagrindų direktyva) 9 ir 8a straipsnius ir 
pagal Sprendimą Nr. 676/2002/EB 
(Sprendimas dėl radijo spektro) 
skatinamas radijo spektro naudojimo 
Bendrijoje derinimas, atitinkantis poreikį 
užtikrinti veiksmingą ir našų naudojimą;
c) veiksmingos konkurencijos išlaikymas 
ir plėtojimas prevencinėmis ex ante arba 
ex post priemonėmis užtikrinant, kad tam 
tikri ekonominės veiklos vykdytojai 
nekauptų pernelyg daug radijo dažnių, 
nes tai kenkia konkurencijai.

Or. en


