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Pakeitimas 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) siekiant tenkinti sparčiai augantį 
judriuoju ryšiu perduodamų duomenų 
srauto poreikį ir taip sudaryti sąlygas 
komercinių ir viešųjų paslaugų plėtrai, 
užtikrinti, kad belaidžio ryšio paslaugoms 
būtų skiriamas pakankamas ir tinkamas 
radijo spektras, kuris iki 2015 m. siektų 
bent 1200 MHz, nebent radijo spektro
politikos programoje būtų nurodyta 
kitaip;

Or. en

Pakeitimas 208
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) laiku suteikti tinkamo radijo spektro 
tiek, kiek reikia Europos Sąjungos spektro
politikos tikslams įgyvendinti, siekiant 
patenkinti sparčiai augantį judriuoju 
ryšiu perduodamų duomenų srauto 
poreikį ir tuo pačiu metu užtikrinti kitų 
spektro naudotojų, pvz., transliuotojų, 
plėtrą;

Or. en
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Pakeitimas 209
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 210
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) laiku suteikti tinkamo radijo spektro 
tiek, kiek reikia Europos Sąjungos 
politikos tikslams įgyvendinti, kartu 
atsižvelgiant į tokius bendro intereso 
tikslus kaip kultūrų įvairovė ir 
žiniasklaidos pliuralizmas, taip pat į 
įvairių radijo spektro naudotojų interesus.

Or. en

Pakeitimas 211
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

tiek, kiek reikia Europos Sąjungos 
politikos tikslams įgyvendinti, kartu 
atsižvelgiant į tokius svarbius bendro 
intereso tikslus kaip kultūrų įvairovė ir 
žiniasklaidos pliuralizmas, taip pat į 
įvairių spektro naudotojų interesus;

Or. fr

Pakeitimas 212
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) laiku suteikti tinkamo radijo spektro 
tiek, kiek reikia Europos Sąjungos 
politikos tikslams įgyvendinti, ir atsižvelgti 
į tokius svarbius bendro intereso tikslus 
kaip kultūrų įvairovė ir žiniasklaidos 
pliuralizmas, taip pat į įvairių spektro 
naudotojų interesus;

Or. fr

Pakeitimas 213
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 214
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) visų pirma laiku suteikti tinkamo radijo 
spektro tiek, kiek reikia politikos tikslams 
įgyvendinti, pvz., pirmenybę teikti 
plačiajuosčiam ryšiui ir išsaugoti 
konkurenciją, visų pirma laiku 
įgyvendinant Direktyvą 2009/114/EB 
(peržiūrėta GSM direktyva)*;

_____________________

* OL L 274, 2009 10 20, p. 25.

Or. en

Pakeitimas 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) laiku suteikti tinkamo radijo spektro 
tiek, kiek reikia Europos Sąjungos spektro
politikos tikslams įgyvendinti, siekiant 
patenkinti sparčiai augantį judriuoju 
ryšiu perduodamų duomenų srauto 
poreikį ir tuo pačiu metu užtikrinti kitų 
spektro naudotojų, pvz., transliuotojų, 
plėtrą;

Or. en
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Pakeitimas 216
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) laiku suteikti tinkamo radijo spektro 
tiek, kiek reikia Europos Sąjungos 
politikos tikslams įgyvendinti, kartu 
atsižvelgiant į socialinių, kultūrinių ir 
ekonominių spektro aspektų visumos 
svarbą;

Or. de

Pakeitimas 217
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) laiku suteikti tinkamo radijo spektro 
tiek, kiek reikia Europos Sąjungos spektro 
politikos tikslams įgyvendinti, ir drauge 
atsižvelgti į radijo transliacijos plėtros 
galimybes;

Or. de

Pakeitimas 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įveikti skaitmeninį „atotrūkį“ ir 
įvykdyti Skaitmeninės darbotvarkės 
uždavinius, užtikrinant, kad iki 2020 m. 
visi Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie 
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plačiajuosčio bent 30 Mb/s spartos ryšio, 
atsižvelgiant į garso ir vaizdo perdavimo 
poreikio, kurio tikimasi, pobūdį ir 
sudarant galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį;

Or. en

Pakeitimas 219
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įveikti skaitmeninį „atotrūkį“ ir 
įvykdyti Skaitmeninės darbotvarkės 
uždavinius, užtikrinant, kad iki 2020 m. 
visi Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie 
plačiajuosčio bent 30 Mb/s spartos ryšio, 
ir sudarant sąlygas visoje ES teikti paties 
sparčiausio ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuosčio ryšio paslaugas;

Or. ro

Pakeitimas 220
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) siekiant tenkinti sparčiai augantį 
judriuoju ryšiu perduodamų duomenų 
srauto poreikį ir taip skatinti komercinių 
ir viešųjų paslaugų plėtrą, užtikrinti, kad 
belaidžio ryšio paslaugoms būtų skiriamas 
pakankamas ir tinkamas radijo spektras;

Or. fr
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Pakeitimas 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) skatinti efektyvų radijo spektro 
naudojimą, kad būtų tenkinamas vis 
didėjantis radijo dažnių naudojimo 
poreikis ir drauge atsižvelgiama į visą 
socialinę, kultūrinę, edukacinę ir 
ekonominę spektro vertę;

Or. en

Pakeitimas 222
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) skatinti efektyvų radijo spektro 
naudojimą, kad būtų tenkinamas vis 
didėjantis radijo dažnių naudojimo 
poreikis ir drauge atsižvelgiama į visą 
socialinę, kultūrinę ir ekonominę spektro 
vertę;

Or. en

Pakeitimas 223
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio a b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) sudaryti galimybių tiek verslo, tiek 
paslaugų sektoriams, teikiant didesnį 
plačiajuosčio ryšio pajėgumą;

Or. ro

Pakeitimas 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis;

b) didinti radijo spektro naudojimo sąlygų
lankstumą, kad inovacijos ir investicijos 
būtų skatinamos nuosekliai taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, kurie būtų nuosekliai taikomi 
visoje Sąjungoje siekiant užtikrinti 
vienodas veiklos sąlygas, taikomas 
technologiniams sprendimams, kurie gali 
būti priimti, ir užtikrinant pakankamą 
reguliavimo nuspėjamumą, atveriant 
suderintą radijo spektrą naujoms 
pažangioms paslaugoms ir suteikiant 
galimybę prekiauti radijo spektro 
naudojimo teisėmis, taip sudarant 
galimybes įsisteigti visoje Europoje 
veikiančioms organizacijoms;

Or. en

Pakeitimas 225
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis;

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis; šiuo požiūriu, valstybės narės, 
taikydamos priemones, gali nukrypti nuo 
šio principo, jeigu šios priemonės 
reikalingos Pagrindų direktyvos 9 
straipsnio 4 dalies a–d punktuose 
nurodytiems tikslams pasiekti;

Or. de

Pakeitimas 226
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis;

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis; šiuo požiūriu, valstybės narės, 
taikydamos priemones, gali nukrypti nuo 
šio principo, jeigu šios priemonės 
reikalingos Pagrindų direktyvos 9 
straipsnio 4 dalies a–d punktuose
nurodytiems tikslams pasiekti;

Or. de
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Pakeitimas 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis;

b) didinti efektyvų spektro naudojimą, 
skatinant, jei tikslinga, spektro naudojimo 
lankstumą, kad inovacijos ir investicijos 
būtų skatinamos taikant technologijų ir 
paslaugų neutralumo principus ir 
užtikrinant pakankamą reguliavimo 
nuspėjamumą, atveriant radijo spektrą 
naujoms paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 228
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis;

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir MVĮ ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis;

Or. en
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Pakeitimas 229
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis;

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos nuosekliai
taikant technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, užtikrinant pakankamą 
reguliavimo nuspėjamumą, atveriant 
suderintą radijo spektrą naujoms 
pažangioms paslaugoms ir suteikiant 
galimybę prekiauti radijo spektro 
naudojimo teisėmis, taip sudarant 
galimybes plėtotis visoje Europoje 
veikiančioms organizacijoms;

Or. en

Pakeitimas 230
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis;

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos nuosekliai
taikant technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, užtikrinant pakankamą 
reguliavimo nuspėjamumą, atveriant 
suderintą radijo spektrą naujoms 
pažangioms paslaugoms ir suteikiant 
galimybę prekiauti radijo spektro 
naudojimo teisėmis; taip atverti galimybę 
visoje Europoje teikiamoms paslaugoms;

Or. en
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Pakeitimas 231
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos taikant 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, atveriant radijo spektrą naujoms 
paslaugoms ir suteikiant galimybę 
prekiauti radijo spektro naudojimo 
teisėmis;

b) nustatyti kuo lankstesnes radijo spektro 
naudojimo sąlygas, kad inovacijos ir 
investicijos būtų skatinamos nuosekliai
taikant technologijų ir paslaugų neutralumo 
principus, užtikrinant pakankamą 
reguliavimo nuspėjamumą, atveriant 
suderintą radijo spektrą naujoms 
pažangioms paslaugoms ir suteikiant 
galimybę prekiauti radijo spektro 
naudojimo teisėmis pagal esamą 
reguliavimo sistemą;

Or. en

Pakeitimas 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) padaryti, kad spektras būtų 
naudojamas efektyviau, skatinant 
technologijas, kurioms reikia mažai 
spektro ir derinant su tokių technologijų 
kaip belaidės prieigos prie interneto zonos 
(angl. hot spot, WiFi) ir pan., kurioms 
visai nereikia spektro, panaudojimu;

Or. de
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Pakeitimas 233
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) efektyvų radijo spektro naudojimą 
skatinti naudojantis bendrųjų leidimų 
privalumais ir plačiau taikant tokios rūšies 
leidimus;

c) efektyvų radijo spektro naudojimą 
skatinti naudojantis bendrųjų leidimų 
privalumais ir plačiau taikant tokios rūšies 
leidimus, taip pat nustatyti inovacijoms 
skirtą spektrą, kuriam licencijos nebūtų 
taikomos. Tokį panaudojimą galima būtų 
numatyti visų pirma baltųjų dėmių srityse 
taikant kognityviąsias technologijas, su 
sąlyga, kad bus atliekamas tinkamas 
poveikio vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 234
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti dalinimąsi pasyviąja 
infrastruktūra, jei tai atitinka 
proporcingumo ir nediskriminavimo 
principus, kaip nustatyta Direktyvos 
2002/21/EB 12 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 235
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) veiksmingą konkurenciją, ypač 
elektroninių ryšių paslaugų srityje, išlaikyti 
ir plėtoti prevencinėmis ex ante arba 
taisomosiomis ex post priemonėmis (pvz., 
įgyvendinant Direktyvą 2009/114/EB 
(peržiūrėta GSM direktyva)) užtikrinant, 
kad tam tikri ekonominės veiklos 
vykdytojai nekauptų pernelyg daug radijo 
dažnių, nes tikėtina, kad tai iškreips 
konkurenciją;

Or. en

Pakeitimas 236
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 237
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 238
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 239
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) mažinti vidaus rinkos suskaidymą, 
geriau koordinuojant ir derinant radijo
spektro naudojimo ir prieinamumo 

e) siekiant sudaryti vienodas visoje 
Europoje veiklos sąlygas, mažinti vidaus 
rinkos suskaidymą, geriau koordinuojant ir 
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technines sąlygas, įskaitant 
transnacionalinių paslaugų kūrimą, ir 
Europos Sąjungos lygmeniu skatinant 
įvairovės ir masto ekonomiją;

derinant radijo spektro naudojimo ir 
prieinamumo technines sąlygas, įskaitant 
transnacionalinių paslaugų kūrimą, ir 
Europos Sąjungos lygmeniu skatinant 
įvairovės ir masto ekonomiją;

Or. en

Pakeitimas 240
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vengti kitų radijo arba ne radijo prietaisų 
žalingųjų trukdžių arba trikdžių, sukuriant 
kuo geresnes sąlygas parengti standartus, 
pagal kuriuos radijo spektrą būtų galima 
naudoti lanksčiai ir efektyviai, ypač 
atsižvelgiant į radijo prietaisų ir taikomųjų 
sistemų suminį poveikį ir vis didesnį jų 
tankį;

f) vengti kitų radijo arba ne radijo prietaisų 
žalingųjų trukdžių arba trikdžių, sukuriant 
kuo geresnes sąlygas parengti standartus, 
pagal kuriuos radijo spektrą būtų galima 
naudoti lanksčiai ir efektyviai, pvz., būtų 
galima padidinti imtuvų atsparumą 
trukdžiams ir nustatyti atitinkamus 
transliuojančios radijo įrangos galingumo 
lygius, ypač atsižvelgiant į radijo prietaisų 
ir taikomųjų sistemų suminį poveikį ir vis 
didesnį jų tankį;

Or. en

Pakeitimas 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) nustatant radijo spektro paskirstymo 
technines sąlygas visapusiškai atsižvelgti į 
atitinkamų tarptautinių organizacijų 
pripažintų mokslinių tyrimų, koks galimas 
skleidžiamų elektromagnetinių laukų 
poveikis žmonių sveikatai, rezultatus.

g) nustatant radijo spektro paskirstymo 
technines sąlygas visapusiškai atsižvelgti į 
atitinkamų tarptautinių organizacijų 
pripažintų mokslinių tyrimų, koks galimas 
skleidžiamų elektromagnetinių laukų 
poveikis žmonių sveikatai, rezultatus ir 
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taikyti juos technologijų ir paslaugų 
požiūriu neutraliu būdu.

Or. en

Pakeitimas 242
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) nustatant radijo spektro paskirstymo 
technines sąlygas visapusiškai atsižvelgti į 
atitinkamų tarptautinių organizacijų 
pripažintų mokslinių tyrimų, koks galimas 
skleidžiamų elektromagnetinių laukų 
poveikis žmonių sveikatai, rezultatus.

g) nustatant radijo spektro paskirstymo 
technines sąlygas visapusiškai atsižvelgti į 
atitinkamų tarptautinių organizacijų 
pripažintų mokslinių tyrimų, koks galimas 
skleidžiamų elektromagnetinių laukų 
poveikis žmonių sveikatai, rezultatus ir 
taikyti juos technologijų ir paslaugų 
požiūriu neutraliu būdu.

Or. en

Pakeitimas 243
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) užtikrinti naujų vartotojams skirtų 
produktų ir technologijų prieinamumą, 
kad būtų užsitikrinta vartotojų parama 
perėjimui prie skaitmeninės technologijos 
ir efektyvus vadinamųjų skaitmeninių 
dividendų panaudojimas;

Or. ro



PE460.855v01-00 20/103 AM\860614LT.doc

LT

Pakeitimas 244
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 245

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) skatinti pakartotinį esamų interneto 
protokolų ir technologijų panaudojimą 
skaitmeninėms spektro paslaugoms;

Or. en

Pakeitimas 246

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) mažinti Sąjungos išmetamą anglies 
dioksido kiekį didinant techninį belaidžių 
telekomunikacijų tinklų ir taikomųjų 
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sistemų našumą;

Or. en

Pakeitimas 247
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) mažinti Sąjungos išmetamą anglies 
dioksido kiekį didinant techninį belaidžių 
telekomunikacijų tinklų ir taikomųjų 
sistemų našumą;

Or. en

Pakeitimas 248
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų 
direktyva)12 valstybės narės iki 2013 m. 
sausio 1 d. priima leidimo ir paskyrimo 
priemones, kokių reikia plačiajuosčio ryšio 
paslaugų plėtrai, kad atitinkami operatoriai, 
jei įmanoma ir remiantis konsultacijomis 
pagal 11 straipsnį, turėtų tiesioginę arba 
netiesioginę prieigą prie gretutinių ne 
mažiau kaip 10 MHz radijo spektro blokų.

1. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų 
direktyva)12 valstybės narės iki 2013 m. 
sausio 1 d. priima viena į kitą panašias
leidimo ir paskyrimo priemones, kokių 
reikia plačiajuosčio ryšio paslaugų plėtrai, 
kad atitinkami antžeminiai operatoriai, jei 
įmanoma ir remiantis konsultacijomis 
pagal 11 straipsnį, turėtų tiesioginę arba 
netiesioginę prieigą prie gretutinių ne 
mažiau kaip 10 MHz radijo spektro blokų, 
taip sudarant galimybes pasiekti kuo 
didesnio pajėgumo ir spartos plačiajuostį 
ryšį, taip pat sąlygas veiksmingai 
konkurencijai.

Or. en

Pakeitimas 250
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 251
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiaudamos su Komisija 
valstybės narės skatina kolektyvinį ir 
pasidalijamąjį radijo spektro naudojimą.

2. Bendradarbiaudamos su Komisija 
valstybės narės skatina kolektyvinį ir 
pasidalijamąjį nelicencijuojamą radijo 
spektro naudojimą, pavyzdžiui, baltųjų 
dėmių srityse, atlikus tinkamą poveikio 
įvertinimą.

Or. en

Pakeitimas 252
Leonidas Donskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiaudamos su Komisija 
valstybės narės skatina kolektyvinį ir 
pasidalijamąjį radijo spektro naudojimą.

2. Bendradarbiaudamos su Komisija, jei 
tikslinga, valstybės narės skatina 
kolektyvinį ir pasidalijamąjį radijo spektro 
naudojimą, sudarydamos galimybes plėtoti 
naujas technologijas, pvz., kognityvųjį 
radiją.

Or. en
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Pakeitimas 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiaudamos su Komisija 
valstybės narės skatina kolektyvinį ir 
pasidalijamąjį radijo spektro naudojimą.

2. Bendradarbiaudamos su Komisija 
valstybės narės skatina kolektyvinį ir 
pasidalijamąjį radijo spektro naudojimą 
taikant naujas technologijas, pvz., 
kognityvųjį radiją.

Or. en

Pakeitimas 254

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiaudamos su Komisija 
valstybės narės skatina kolektyvinį ir 
pasidalijamąjį radijo spektro naudojimą.

2. Bendradarbiaudamos su Komisija 
valstybės narės skatina kolektyvinį ir 
pasidalijamąjį nelicencijuojamą radijo 
spektro naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 255

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

bendradarbiauja, kad parengtų ir suderintų 
radijo įrangos ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių, taip pat elektrinės ir elektroninės 
įrangos ir tinklų standartus, prireikus 
naudodamosi atitinkamoms 
standartizavimo įstaigoms Komisijos 
suteikiamais standartizavimo įgaliojimais. 
Ypatingas dėmesys taip pat turi būti 
skiriamas įrangos, kuria naudosis 
neįgalūs asmenys, standartams, tačiau 
neatimant jiems teisės naudotis 
nestandartizuota įranga, jeigu jie to 
pageidauja.

Or. en

Pakeitimas 256
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės aktyviau vykdo 
mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, 
susijusius su naujomis technologijomis, 
nes jų plėtra galėtų suteikti papildomos 
vertės ateityje spektro naudojimo 
efektyvumo požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 257
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad atrankos 
sąlygomis ir procedūromis būtų skatinamos 
investicijos ir efektyvus radijo spektro 
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naudojimas. naudojimas bei galutiniams naudotojams 
ir vartotojams naudingas naujų ir 
dabartinių paslaugų bei prietaisų bendras 
veikimas, įdiegdamos tokias priemones 
kaip suinteresuotųjų subjektų dialogai ir 
kompensacijos mechanizmai.

Or. en

Pakeitimas 258
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad atrankos 
sąlygomis ir procedūromis būtų skatinamos 
investicijos ir efektyvus radijo spektro 
naudojimas. Be to, valstybės narės skatina, 
kad tiek tinklams, tiek naudotojų 
taikomosioms sistemoms reikalingas 
spektras būtų nuolat naudojamas 
efektyviai.

Or. en

Pakeitimas 259
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad atrankos 
sąlygomis ir procedūromis būtų skatinamos 
investicijos ir efektyvus radijo spektro 
naudojimas. Be to, valstybės narės sukuria 
paskatų, kad tiek tinklams, tiek naudotojų 
taikomosioms sistemoms reikalingas 
spektras būtų nuolat naudojamas 
efektyviai.
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Or. en

Pakeitimas 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad atrankos 
sąlygomis ir procedūromis būtų skatinamos 
investicijos ir efektyvus radijo spektro 
naudojimas, be to, sukuria paskatų, kad 
belaidei aparatinei ir programinei įrangai 
reikalingas spektras būtų naudojamas 
efektyviau.

Or. en

Pakeitimas 261
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad atrankos 
sąlygomis ir procedūromis būtų skatinamos 
investicijos ir efektyvus radijo spektro 
naudojimas bei naujų ir dabartinių 
paslaugų ir prietaisų bendras veikimas.

Or. en

Pakeitimas 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad atrankos 
sąlygomis ir procedūromis būtų skatinamos 
konkurencija, vienodos visai Europai 
veiklos sąlygos, investicijos ir efektyvus 
radijo spektro naudojimas.

Or. en

Pakeitimas 263
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 264
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Be to, valstybės narės skatina, kad tiek 
tinklams, tiek naudotojų taikomosioms 
sistemoms ir prietaisams reikalingas 
spektras būtų nuolat naudojamas 
efektyviai.

Or. en
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Pakeitimas 265
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad būtų išvengta galimo vidaus rinkos 
suskaidymo dėl skirtingų atrankos sąlygų ir 
procedūrų, pagal kurias suderintos radijo 
spektro juostos skiriamos elektroninių 
ryšių paslaugoms teikti ir pagal kurias 
visose valstybėse narėse leidžiama prekyba 
tomis juostomis, kaip nustatyta Direktyvos 
2002/21/EB 9b straipsnyje, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, parengia tokioms juostoms skirtas 
leidimų išdavimo sąlygų, visų pirma 
pasidalijamojo infrastruktūros naudojimo 
ir aprėpties sąlygų, ir procedūrų gaires.

5. Kad būtų išvengta galimo vidaus rinkos 
suskaidymo dėl skirtingų atrankos sąlygų ir 
procedūrų, pagal kurias suderintos radijo 
spektro juostos skiriamos elektroninių 
ryšių paslaugoms teikti ir pagal kurias 
visose valstybėse narėse leidžiama prekyba 
tomis juostomis, kaip nustatyta Direktyvos 
2002/21/EB 9b straipsnyje, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, parengia tokioms juostoms skirtas 
leidimų išdavimo sąlygų ir procedūrų 
gaires, siekiant užtikrinti vienodas visoje 
Europoje veiklos sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 266
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad būtų išvengta galimo vidaus rinkos 
suskaidymo dėl skirtingų atrankos sąlygų ir 
procedūrų, pagal kurias suderintos radijo 
spektro juostos skiriamos elektroninių 
ryšių paslaugoms teikti ir pagal kurias 
visose valstybėse narėse leidžiama prekyba 
tomis juostomis, kaip nustatyta Direktyvos 
2002/21/EB 9b straipsnyje, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, parengia tokioms juostoms skirtas 
leidimų išdavimo sąlygų, visų pirma 
pasidalijamojo infrastruktūros naudojimo ir 
aprėpties sąlygų, ir procedūrų gaires.

5. Kad būtų išvengta galimo vidaus rinkos 
suskaidymo dėl skirtingų atrankos sąlygų ir 
procedūrų, pagal kurias suderintos radijo 
spektro juostos skiriamos elektroninių 
ryšių paslaugoms teikti ir pagal kurias 
visose valstybėse narėse leidžiama prekyba 
tomis juostomis, kaip nustatyta Direktyvos 
2002/21/EB 9b straipsnyje, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis 
ir laikydamasi subsidiarumo principo, 
parengia tokioms juostoms skirtas leidimų 
išdavimo sąlygų, visų pirma pasidalijamojo 
infrastruktūros naudojimo ir aprėpties 
sąlygų, ir procedūrų gaires.
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Or. ro

Pakeitimas 267
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Priemonės pagal 1 dalį priimamos 
papildomai prie skubaus 900 MHz dažnių 
juostos atlaisvinimo, laikantis iš dalies 
pakeistos mobiliosios telefonijos 
direktyvos. Dėl šių priemonių negali 
atsirasti kokios nors formos 
diskriminacija ir jomis turi būti panaikinti 
dominuojančią padėtį rinkoje 
užimantiems operatoriams naudingi 
konkurencijos iškreipimai.

Or. de

Pakeitimas 268
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 269
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Priemonės pagal 1 dalį priimamos 
papildomai prie laiku vykdomo ir 
konkurenciją skatinančio 900 MHz 
dažnių juostos atlaisvinimo pagal 
Direktyvą 2009/114/EB (peržiūrėta GSM 
direktyva), jos yra nediskriminuojančios ir 
nesąlygoja įsitvirtinusiems operatoriams 
naudingų konkurencijos iškreipimų.

Or. en

Pakeitimas 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Priemonės pagal 1 dalį priimamos 
papildomai prie laiku vykdomo ir 
konkurenciją skatinančio 900 MHz 
dažnių juostos atlaisvinimo pagal 
Direktyvą 2009/114/EB (peržiūrėta GSM 
direktyva), jos yra nediskriminuojančios ir 
neiškreipia konkurencijos.

Or. en

Pakeitimas 271

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės ir Komisija pasiūlo 
veiksmus, kuriais būtų mažinami teisinis 
prieštaringumas ir įpareigojimai belaidžio 
jungliojo tinklo ir radijo spektro 
panaudojimo interneto paslaugoms teikti 
srityje.  

Or. en

Pakeitimas 272
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės išlaiko ir skatina 
veiksmingą konkurenciją ir užtikrina, kad 
konkurencija vidaus rinkoje arba didelėje 
jos dalyje nebūtų iškreipta.

1. Valstybės narės skatina veiksmingą 
konkurenciją ir užtikrina, kad konkurencija 
elektroninių telekomunikacijų paslaugų 
vidaus rinkoje nebūtų iškreipta, laikantis 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnio 
7 dalies ir Direktyvos 2002/20/EB 
5 straipsnio 6 dalies nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 273
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės išlaiko ir skatina
veiksmingą konkurenciją ir užtikrina, kad 
konkurencija vidaus rinkoje arba didelėje 
jos dalyje nebūtų iškreipta.

1. Valstybės narės išlaiko ir skatina 
veiksmingą konkurenciją ir užtikrina, kad 
konkurencija tiek vidaus rinkoje, tiek 
konkrečiose nacionalinėse rinkose nebūtų 
iškreipta.
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Or. ro

Pakeitimas 274
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos įvykdyti 1 dalyje nustatytą 
įpareigojimą, visų prima užtikrinti, kad 
konkurencija nebūtų iškreipta kaupiant, 
perduodant arba keičiant radijo dažnių 
naudojimo teises, valstybės narės gali

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

teises, valstybės narės prieš suplanuotą 
spektro skyrimą kruopščiai ištiria, ar 
numatytas spektro skyrimas, atsižvelgiant 
į atitinkamų rinkos operatorių turimas 
spektro naudojimo teises, galėtų sumažinti 
arba iškreipti konkurenciją atitinkamose 
judriojo ryšio rinkose. Jei dėl spektro 
skyrimo gali sumažėti ar būti iškreipta 
konkurencija, valstybės narės priima 
tinkamiausias veiksmingos konkurencijos 
skatinimo priemones ir bent vieną šių
konkurencijos taisyklių taikymo 
nepažeidžiančių priemonių:

Or. en

Pakeitimas 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 278
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) valstybės narės gali rezervuoti tam 
tikrą spektro juostos ar juostų grupės dalį, 
kurią galėtų paskirti naujiems rinkos 
dalyviams, kuriems anksčiau visai nebuvo 
skirta spektro arba buvo skirta ženkliai
mažiau, siekiant užtikrinti vienodas 
veiklos sąlygas neseniai pradėjusiems 
veiklą judriojo ryšio rinkoje ir naujiems 
rinkos dalyviams, užtikrinant prieigą prie 
žemesnių dažnių spektro juostų 
vienodomis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 280
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 281
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybės narės gali nesuteikti naujų 
naudojimo teisių arba neleisti naudoti 
radijo spektro pagal naują paskirtį tam 
tikrose juostose, arba susieti naujų 
naudojimo teisių išdavimą arba radijo 
spektro naudojimo pagal naują paskirtį 
leidimą su tam tikromis sąlygomis, jei 
suteikus naujas naudojimo teises arba 
leidus naudoti radijo spektrą pagal naują 
paskirtį tam tikri ekonominės veiklos 
vykdytojai sukauptų pernelyg daug radijo 
spektro dažnių ir todėl galėtų būti labai 
sutrikdyta konkurencija;

b) valstybės narės gali nesuteikti naujų 
naudojimo teisių arba neleisti naudoti 
radijo spektro pagal naują paskirtį tam 
tikrose juostose, arba susieti naujų 
naudojimo teisių išdavimą arba radijo 
spektro naudojimo pagal naują paskirtį 
leidimą su tam tikromis sąlygomis, jei 
suteikus naujas naudojimo teises arba 
leidus naudoti radijo spektrą pagal naują 
paskirtį tam tikri ekonominės veiklos 
vykdytojai sukauptų pernelyg daug radijo 
spektro dažnių, tais atvejais, kai dėl tokio 
kaupimo galėtų būti labai sutrikdyta 
konkurencija;

Or. ro

Pakeitimas 282
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagal Direktyvos 2002/20/EB 14 
straipsnį valstybės narės gali keisti 
galiojančias teises, jei taisomosiomis ex-
post priemonėmis reikia užtikrinti, kad tam 
tikri ekonominės veiklos vykdytojai 
nekauptų pernelyg daug radijo spektro 
dažnių, nes tai gerokai trikdo
konkurenciją.

d) pagal Direktyvos 2002/20/EB 14 
straipsnį valstybės narės gali keisti 
galiojančias teises, jei taisomosiomis ex-
post priemonėmis (pvz., įgyvendinant 
direktyvą 2009/114/EB (peržiūrėta GSM 
direktyva)) reikia užtikrinti, kad tam tikri 
ekonominės veiklos vykdytojai nekauptų 
pernelyg daug radijo spektro dažnių, nes tai 
galėtų iškreipti konkurenciją.

Or. en
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Pakeitimas 283
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikydamos priemones, aptariamas 
2 dalyje, valstybės narės laikosi tokių 
sąlygų nustatymo ar keitimo procedūrų, 
nustatytų Direktyvoje 2009/140/EB, iš 
dalies keičiančioje Direktyvą 2002/21/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos, 
Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir susijusių priemonių 
sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 
2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir paslaugų leidimo.

Or. en

Pakeitimas 284
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras ir kad jomis būtų skatinama 
veiksminga konkurencija. Šiuo tikslu ir 
siekdamos išvengti vartotojams 
nenaudingų ilgų diskusijų, trukdančių 
veikti, valstybės narės išnagrinėja 
galimybę nustatyti derybų su žemės 
savininkais, susijusių su pasyviosios 
infrastruktūros įdiegimu, terminus. 
Pasibaigus terminui, laikoma, kad 
susitarimas nepasiektas ir sudaroma 
galimybė pradėti naujas derybas.

Or. en



AM\860614LT.doc 39/103 PE460.855v01-00

LT

Pakeitimas 285
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras ir kad jomis būtų skatinama 
veiksminga konkurencija bei didinama 
galutinių vartotojų patirtis suderinant 
naujų ir esamų paslaugų ir prietaisų 
bendrą veikimą, taikant tokias priemones 
kaip suinteresuotųjų subjektų dialogai ir 
kompensavimo mechanizmai.

Or. en

Pakeitimas 286

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras, kad jos būtų 
nediskriminuojančios ir kad jomis būtų 
skatinama veiksminga konkurencija, 
neleisdamos atsirasti jokioms galimoms 
konkurencijai kliudančioms pasekmėms, 
kurios nenaudingos Sąjungos piliečiams 
ir vartotojams.

Or. en
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Pakeitimas 287
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras ir kad jomis būtų skatinama 
veiksminga konkurencija, neleisdamos 
atsirasti jokioms galimoms konkurencijai 
kliudančioms pasekmėms, kurios 
nenaudingos Sąjungos piliečiams ir 
vartotojams.

Or. en

Pakeitimas 288
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras ir kad jomis būtų skatinama 
veiksminga konkurencija, neleisdamos 
atsirasti jokioms galimoms konkurencijai 
kliudančioms pasekmėms, kurios 
nenaudingos Sąjungos piliečiams ir 
vartotojams.

Or. en

Pakeitimas 289
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
nepagrįstai vėluojama vykdyti 
elektroninių telekomunikacijų paslaugų 
leidimų ir atrankos procedūras ir kad jomis 
būtų skatinama veiksminga Sąjungos 
piliečiams ir vartotojams naudinga 
konkurencija.

Or. en

Pakeitimas 290
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
vėluojama vykdyti leidimų ir atrankos 
procedūras, kad pasekmės būtų 
nuspėjamos ir kad jomis būtų skatinamos
investicijos ir veiksminga konkurencija.

Or. ro

Pakeitimas 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 292
Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai valstybės narės nori priimti kurias 
nors priemones, aptariamas 2 dalyje, jos 
tai daro nustatydamos sąlygas pagal 
Leidimų direktyvos 6 straipsnį, 
laikydamosi tokių sąlygų nustatymo ar 
keitimo procedūrų, nustatytų Direktyvoje 
2009/140/EB*, iš dalies keičiančioje 
Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios 
reguliavimo sistemos, Direktyvą 
2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir susijusių priemonių sujungimo ir 
prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
leidimo.
______________________
* OL L 337, 2009 12 18, p. 37.

Or. en
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Pakeitimas 294
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai valstybės narės nori priimti kurias 
nors priemones, aptariamas 2 dalyje, jos 
tai daro nustatydamos sąlygas pagal 
Leidimų direktyvos 6 straipsnį, 
laikydamosi tokių sąlygų nustatymo ar 
keitimo procedūrų, nustatytų Direktyvoje 
2009/140/EB, iš dalies keičiančioje 
Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios 
reguliavimo sistemos, Direktyvą 
2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir susijusių priemonių sujungimo ir 
prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
leidimo.

Or. en

Pakeitimas 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai valstybės narės nori priimti kurias 
nors priemones, aptariamas 2 dalyje, jos 
tai daro nustatydamos sąlygas pagal 
Leidimų direktyvos 6 straipsnį, 
laikydamosi tokių sąlygų nustatymo ar 
keitimo procedūrų, nustatytų Direktyvoje 
2009/140/EB, iš dalies keičiančioje 
Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios 
reguliavimo sistemos, Direktyvą 
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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 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai valstybės narės nori priimti kurias 
nors priemones, aptariamas 2 dalyje, jos 
tai daro nustatydamos sąlygas pagal 
Leidimų direktyvos 6 straipsnį, 
laikydamosi tokių sąlygų nustatymo ar 
keitimo procedūrų, nustatytų Direktyvoje 
2009/140/EB, iš dalies keičiančioje 
Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių 
ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios 
reguliavimo sistemos, Direktyvą 
2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir susijusių priemonių sujungimo ir 
prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
leidimo.

Or. en

Pakeitimas 297
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos paslaugų ir technologijų 
neutralumo principų, valstybės narės, 

1. Nepažeisdamos paslaugų ir technologijų 
neutralumo principų, valstybės narės, 
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bendradarbiaudamos su Komisija, imasi 
visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad Europos Sąjungoje pakankamai radijo 
spektro būtų skirta reikiamai aprėpčiai ir 
pajėgumui ir taip užtikrinta, kad belaidžio 
ryšio taikomosios sistemos būtų 
veiksmingai naudojamos tam, kad iki 
2020 m. visi piliečiai galėtų naudotis bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčiu ryšiu.

bendradarbiaudamos su Komisija, imasi 
visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad Europos Sąjungoje pakankamai radijo 
spektro būtų skirta reikiamai aprėpčiai ir 
pajėgumui (įskaitant tarptinklinio 
perdavimo tinklus) ir taip užtikrinta, kad 
belaidžio ryšio taikomosios sistemos būtų 
veiksmingai naudojamos tam, kad iki 
2020 m. visi piliečiai galėtų naudotis bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčiu ryšiu.

Or. en

Pakeitimas 298
Leonidas Donskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos paslaugų ir technologijų 
neutralumo principų, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su Komisija, imasi 
visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad Europos Sąjungoje pakankamai radijo 
spektro būtų skirta reikiamai aprėpčiai ir 
pajėgumui ir taip užtikrinta, kad belaidžio 
ryšio taikomosios sistemos būtų 
veiksmingai naudojamos tam, kad iki
2020 m. visi piliečiai galėtų naudotis bent
30 Mb/s spartos plačiajuosčiu ryšiu.

1. Nepažeisdamos paslaugų ir technologijų 
neutralumo principų, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su Komisija, imasi 
visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad Europos Sąjungoje pakankamai 
suderinto radijo spektro būtų turima
reikiamai aprėpčiai ir pajėgumui sudarant 
galimybes Sąjungai turėti sparčiausią 
plačiajuostį ryšį pasaulyje ir taip 
užtikrinta, kad belaidžio ryšio taikomosios 
sistemos ir Europos pirmavimas naujų 
paslaugų srityje veiksmingai prisidėtų prie 
ekonomikos augimo ir būtų veiksmingai 
panaudoti tam, kad iki 2020 m. visi 
piliečiai galėtų naudotis ne lėtesniu kaip
30 Mb/s spartos plačiajuosčiu ryšiu.

Or. en
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Pakeitimas 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos paslaugų ir technologijų 
neutralumo principų, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su Komisija, imasi 
visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad Europos Sąjungoje pakankamai radijo 
spektro būtų skirta reikiamai aprėpčiai ir 
pajėgumui ir taip užtikrinta, kad belaidžio 
ryšio taikomosios sistemos būtų 
veiksmingai naudojamos tam, kad iki 
2020 m. visi piliečiai galėtų naudotis bent 
30 Mb/s spartos plačiajuosčiu ryšiu.

1. Nepažeisdamos paslaugų ir technologijų 
neutralumo principų, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su Komisija, imasi 
visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad Europos Sąjungoje pakankamai radijo 
spektro būtų skirta reikiamai aprėpčiai ir 
pajėgumui ir taip užtikrinta, kad belaidžio 
ryšio taikomosios sistemos būtų 
veiksmingai naudojamos tam, kad iki 
2020 m. visi piliečiai galėtų naudotis 
tinklu, kuriame gali veikti bent 30 Mb/s 
spartos plačiajuostis ryšys.

Or. en

Pakeitimas 300
Leonidas Donskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės 
leidžia naudoti visą Komisijos sprendimais 
2008/477/EB (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EB (3,4–3,8 GHz) ir 
2009/766/EB (900 ir 1 800 MHz) paskirtą
radijo spektrą tokiomis sąlygomis, kad
vartotojams būtų suteikta lengva prieiga
prie belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų.

2. Iki 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės 
sudaro galimybių naudoti Komisijos 
sprendimais 2008/477/EB (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EB (3,4–3,8 GHz) ir 
2009/766/EB (900 ir 1 800 MHz) paskirtas
dažnių juostas, kad paskatintų ES 
piliečiams ir vartotojams naudingą 
platesnę prieigą prie belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugų, nepažeidžiant 
esamų ir tų, kurios bus įdiegtos ateityje, 
kitų paslaugų, kurioms teikti suteikiama 
vienoda prieiga prie šio spektro tuose 
Komisijos sprendimuose nurodytomis 
sąlygomis, teikimo sąlygų.
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Or. en

Pakeitimas 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės 
leidžia naudoti visą Komisijos sprendimais 
2008/477/EB (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EB (3,4–3,8 GHz) ir 
2009/766/EB (900 ir 1 800 MHz) paskirtą 
radijo spektrą tokiomis sąlygomis, kad 
vartotojams būtų suteikta lengva prieiga 
prie belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų.

2. Iki 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės 
leidžia naudoti visą Komisijos sprendimais 
2008/477/EB (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EB (3,4–3,8 GHz) ir 
2009/766/EB (900 ir 1 800 MHz) paskirtą 
radijo spektrą tokiomis sąlygomis, kad 
vartotojams būtų suteikta lengva prieiga 
prie belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų, 
nepažeidžiant esamų ir tų, kurios bus 
įdiegtos ateityje, kitų paslaugų, kurioms 
teikti suteikiama vienoda prieiga prie šio 
spektro Komisijos sprendime 2008/411/EB 
nurodytomis sąlygomis, teikimo sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 302
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės 
leidžia naudoti visą Komisijos sprendimais 
2008/477/EB (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EB (3,4–3,8 GHz) ir 
2009/766/EB (900 ir 1 800 MHz) paskirtą 
radijo spektrą tokiomis sąlygomis, kad 
vartotojams būtų suteikta lengva prieiga 
prie belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų.

2. Iki 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės 
leidžia naudoti visą Komisijos sprendimais 
2008/477/EB (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EB (3,4–3,8 GHz) ir 
2009/766/EB (900 ir 1 800 MHz) paskirtą 
radijo spektrą tokiomis sąlygomis, kad 
vartotojams būtų suteikta lengva prieiga 
prie belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų; 
siekiant užtikrinti derinimą, 3,4–3,8 GHz 
dažnių juostos naudojimas turėtų būti 
grindžiamas standartizavimo organizacijų 
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vykdomos veiklos rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 303

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės 
leidžia naudoti visą Komisijos sprendimais 
2008/477/EB (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EB (3,4–3,8 GHz) ir 
2009/766/EB (900 ir 1 800 MHz) paskirtą 
radijo spektrą tokiomis sąlygomis, kad 
vartotojams būtų suteikta lengva prieiga 
prie belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų.

2. Iki 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės 
leidžia naudoti visą Komisijos sprendimais 
2008/477/EB (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/EB (3,4–3,8 GHz) ir 
2009/766/EB (900 ir 1 800 MHz) paskirtą 
radijo spektrą tokiomis sąlygomis, kad 
vartotojams būtų suteikta nelicencijuojama 
ir nediskriminuojanti prieiga prie 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 304
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės skatinta paslaugų 
teikėjų nuolat vykdomą jų tinklų 
elektroninių telekomunikacijų 
atnaujinimą pagal naujausias 
efektyviausias technologijas, siekiant, kad 
jos atsipirktų.

Or. en
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Pakeitimas 305
Leonidas Donskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Atsakydama į 
atitinkamos valstybės narės prašymą, 
Komisija turėtų leisti iki 2015 m. pabaigos
taikyti konkrečias išimtis valstybėse 
narėse, kuriose dažnių juosta būtų 
neprieinama dėl išskirtinių nacionalinių 
arba vietos aplinkybių, įskaitant 
tarpvalstybines dažnių koordinavimo 
problemas. Jei tarpvalstybinės dažnių 
koordinavimo su viena ar daugiau 
trečiųjų šalių problemos ir toliau neleidžia 
naudoti dažnių juostos, Komisija kasmet 
leidžia taikyti išimtis, kol minėtos kliūtys 
pašalinamos. Pagal Direktyvos 
2002/21/EB 9 straipsnį Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, persvarsto, kaip naudojamas 
radijo spektras žemiau 1 GHz, ir įvertina, 
ar galima atlaisvinti daugiau radijo spektro 
siekiant tenkinti augantį belaidžio 
plačiajuosčio ryšio poreikį.

Or. en

Pakeitimas 306
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 

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

paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 2010/267/ES. Komisijos sprendimo 
Nr. 2010/267/ES įgyvendinimas gali būti 
atidėtas valstybėse narėse, kuriose dažnių 
juosta būtų neprieinama dėl specifinių
nacionalinių arba vietos aplinkybių arba 
tarpvalstybinių dažnių koordinavimo su 
viena ar daugiau trečiųjų šalių problemų, 
kol šios kliūtys pašalinamos. Ne vėliau 
kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo atitinkamos 
valstybės narės praneša Komisijai ir 
patvirtina ketinimą pasinaudoti šioje 
dalyje numatoma galimybe atidėti 
įgyvendinimą. Pagal Direktyvos 
2002/21/EB 9 straipsnį Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, persvarsto, kaip naudojamas 
radijo spektras žemiau 1 GHz, ir įvertina, 
ar galima atlaisvinti daugiau radijo spektro 
naujoms taikomosioms sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Atsakydama į tinkamai 
pagrįstą atitinkamos valstybės narės 
prašymą, Komisija leidžia iki 2015 m. 
pabaigos taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Jei 
tarpvalstybinės dažnių koordinavimo su 
viena ar daugiau trečiųjų šalių problemos 
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ir įvertina, ar galima atlaisvinti daugiau 
radijo spektro naujoms taikomosioms 
sistemoms.

ir toliau neleidžia naudoti dažnių juostos, 
Komisija gali kasmet leisti taikyti išimtis, 
kol šios kliūtys pašalinamos. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas visas radijo spektras, ir 
įvertina, ar galima atlaisvinti daugiau 
radijo spektro naujoms taikomosioms 
sistemoms. Į tai turi įeiti, pavyzdžiui, 
belaidės prieigos prie interneto (angl. 
WiFi) ir DVB technologijų, kaip 
papildomos paslaugų sistemos, 
panaudojimas judriojo ryšio prietaisuose.

Or. en

Pakeitimas 308
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Atsakydama į tinkamai 
pagrįstą atitinkamos valstybės narės 
prašymą, Komisija turėtų leisti iki 2015 m. 
pabaigos taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Jei 
tarpvalstybinės dažnių koordinavimo su 
viena ar daugiau trečiųjų šalių problemos 
ir toliau neleidžia naudoti dažnių juostos, 
Komisija gali kasmet leisti taikyti išimtis, 
kol šios kliūtys pašalinamos.
Pagal Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, įvertina, ar galima 
atlaisvinti daugiau radijo spektro naujoms 
taikomosioms sistemoms, atsižvelgiant į 
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8 straipsnyje nurodytą aprašą.

Or. en

Pakeitimas 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Atsakydama į tinkamai 
pagrįstą atitinkamos valstybės narės 
prašymą, Komisija turėtų leisti iki 2015 m. 
pabaigos taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Jei 
tarpvalstybinės dažnių koordinavimo su 
viena ar daugiau trečiųjų šalių problemos 
ir toliau neleidžia naudoti dažnių juostos, 
Komisija gali kasmet leisti taikyti išimtis, 
kol šios kliūtys pašalinamos. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras žemiau 1 GHz, 
ir įvertina, ar galima atlaisvinti daugiau 
radijo spektro naujoms taikomosioms 
sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 310
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 311
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą, kurios spektrą 
galima paskirstyti elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis tik 
išimtinais atvejais ir esant tinkamai 
pagrįstoms istorinėms priežastims,  dėl 
kurių dažnių juosta neprieinama.
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1 GHz, ir įvertina, ar galima atlaisvinti 
daugiau radijo spektro naujoms 
taikomosioms sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 312
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Iki 2015 m. birželio 17 d. valstybės 
narės suteikia 800 MHz juostą elektroninių 
ryšių paslaugoms pagal suderintas 
technines sąlygas, nustatytas remiantis 
Sprendimu Nr. 676/2002/EB. Komisija 
rekomenduoja iki 2013 m. sausio 1 d. 
sudaryti galimybių naudoti šią juostą
valstybėse narėse, kuriose perėjimo prie 
skaitmeninio transliavimo procesas yra 
gerokai pažengęs ar baigtas ir kuriose 
laiku gali būti perkeltos teikiamos 
paslaugos. Pagal Direktyvos 2002/21/EB 9 
straipsnį Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras nuo 300 MHz 
iki 6 GHz, ir įvertina, ar galima atlaisvinti 
daugiau radijo spektro naujoms 
taikomosioms sistemoms.

Or. fr

Pakeitimas 313
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 314
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis dėl 
techninių priežasčių tik tinkamai 
pagrįstais atvejais. Pagal Direktyvos 
2002/21/EB 9 straipsnį Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, persvarsto, kaip naudojamas 
radijo spektras žemiau 1 GHz, ir įvertina, 
ar galima atlaisvinti daugiau radijo spektro 
siekiant tenkinti augantį belaidžio 
plačiajuosčio ryšio ir naujų taikomųjų 
sistemų poreikį.

Or. en
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Pakeitimas 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 316
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras žemiau 1 GHz, 
ir įvertina, remdamasi 800 MHz dažnių 
juostoje teikiamų naujų paslaugų rinkos 
patirtimi, ar galima atlaisvinti daugiau 
radijo spektro naujoms taikomosioms 
sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 317

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Iki 2013 m. sausio 1 d. valstybės narės 
suteikia 800 MHz juostą elektroninių ryšių 
paslaugoms pagal suderintas technines 
sąlygas, nustatytas remiantis Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB. Komisija gali leisti iki 
2015 m. taikyti konkrečias išimtis 
valstybėse narėse, kuriose dažnių juosta 
būtų neprieinama dėl išskirtinių 
nacionalinių arba vietos aplinkybių. Pagal 
Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnį 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, persvarsto, kaip 
naudojamas radijo spektras žemiau 1 GHz, 
nuo 300 MHz iki 6 GHz, ir įvertina, ar 
galima atlaisvinti daugiau radijo spektro 
naujoms taikomosioms sistemoms.

Or. en
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Pakeitimas 318
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Raginama, kad Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, imtųsi veiksmų atitinkamais 
lygiais, kad būtų toliau derinamas 
1,5 GHz juostos (1452-1492 MHz dažnių), 
kuria jau dalinasi palydovinių ir 
antžeminių paslaugų teikėjai, ir 2,3 GHz 
juostos (2300-2400 MHz dažnių) 
naudojimas belaidžio plačiajuosčio ryšio 
paslaugoms teikti ir kad šios juostos būtų 
efektyviau naudojamos. Komisija nuolat 
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stebi belaidžio plačiajuosčio ryšio 
paslaugų sąlygojamus pajėgumo 
poreikius ir, jei pagrįsta, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis vertina, ar reikia imtis veiksmų ir 
suderinti papildomo spektro juostų, pvz., 
700 MHz juostos (694-790 MHz dažnių) 
naudojimą, kad būtų tenkinamas 
didėjantis judriojo plačiajuosčio ryšio 
paslaugų poreikis, kylantis pirmiausia dėl 
garso ir vaizdo turinio perdavimo. Toks 
tolesnis derinimas vyksta nepažeidžiant 
technologinių sprendimų, kurie gali būti 
priimti visoje Sąjungoje, taikymo sąlygų, 
užtikrinant vienodas veiklos sąlygas, 
taikomas įvairiems technologiniams 
sprendimams, ir remiant visoje Europoje 
veikiančių operatorių atsiradimą 
Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 320
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Raginama, kad Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, imtųsi veiksmų atitinkamais 
lygiais, kad būtų suderintas 1,5 GHz 
juostos (1452-1492 MHz dažnių) ir 
2,3 GHz juostos (2300-2400 MHz dažnių) 
naudojimas belaidžio plačiajuosčio ryšio 
paslaugoms teikti. Komisija nuolat stebi 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų 
sąlygojamus pajėgumo poreikius ir, jei 
pagrįsta, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis vertina, ar reikia 
imtis veiksmų ir suderinti papildomo 
spektro juostų, pvz., 700 MHz juostos 
(694-790 MHz dažnių) naudojimą. 
Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
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tikslinga, perėjimo ar spektro naudojimo 
perskirstymo išlaidos būtų atitinkamai 
kompensuojamos pagal nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 321
Leonidas Donskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Raginama, kad Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, imtųsi veiksmų atitinkamais 
lygiais, kad būtų suderintas 1,5 GHz 
juostos (1452-1492 MHz dažnių) ir 
2,3 GHz juostos (2300-2400 MHz dažnių) 
naudojimas belaidžio plačiajuosčio ryšio 
paslaugoms teikti. Komisija nuolat stebi 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų 
sąlygojamus pajėgumo poreikius ir, jei 
pagrįsta, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis vertina, ar reikia 
imtis veiksmų ir suderinti papildomo 
spektro juostų, pvz., 700 MHz juostos 
(694-790 MHz dažnių) naudojimą.
Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
tikslinga, perėjimo ar spektro naudojimo 
perskirstymo išlaidos būtų atitinkamai 
kompensuojamos pagal nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 322
Jean-Pierre Audy

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

3a. Raginama, kad Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, įvertintų papildomo spektro 
juostų naudojimo belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugoms teikti suderinimo 
poreikį ir galimybes, atsižvelgiant į 
8 straipsnyje nurodytą aprašą ir remiantis 
esama reguliavimo sistema. Komisija 
nuolat stebi belaidžio plačiajuosčio ryšio 
paslaugų sąlygojamus pajėgumo 
poreikius ir, jei pagrįsta, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis vertina, ar reikia imtis veiksmų ir 
suderinti papildomo spektro juostų 
naudojimą.
Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
tikslinga, perėjimo ar spektro naudojimo 
perskirstymo išlaidos būtų atitinkamai 
kompensuojamos pagal nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 323
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Raginama, kad Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, imtųsi veiksmų atitinkamais 
lygiais, kad būtų suderintas 900 MHz 
juostos ir 2,3 GHz juostos (2300-
2400 MHz dažnių) naudojimas belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti ir 
kad šios juostos būtų efektyviau 
naudojamos. Komisija nuolat stebi 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų 
sąlygojamus pajėgumo poreikius. 
Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
tikslinga, perėjimo ar spektro naudojimo 
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perskirstymo išlaidos būtų atitinkamai 
kompensuojamos pagal nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, imasi atitinkamų 
veiksmų, kad suderintų bet kokio 
papildomo spektro, kurio reikia 
padidėjusiam vartotojams teikiamų 
judriojo plačiajuosčio ryšio ar kitų 
belaidžių komunikacijų paslaugų 
poreikiui patenkinti, naudojimą, įskaitant 
1,5 GHz ir 2,3 GHz juostų naudojimo 
derinimą ir dažnių, žemesnių už 1 GHz, 
spektro naudojimo peržiūrą, įskaitant 
galimą 700 MHz dažnių juostos 
naudojimo suderinimą, dėl kurio Komisija 
nė vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. pateikia 
pasiūlymų dėl galimų tolesnių veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Raginama, kad Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, imtųsi veiksmų atitinkamais 
lygiais, kad būtų suderintas 900 MHz 
juostos ir 2,3 GHz juostos (2300-
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2400 MHz dažnių) naudojimas belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti ir 
kad šios juostos būtų efektyviau 
naudojamos. Komisija nuolat stebi 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų 
sąlygojamus pajėgumo poreikius. 
Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
tikslinga, perėjimo ar spektro naudojimo 
perskirstymo išlaidos būtų atitinkamai 
kompensuojamos pagal nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 326
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Raginama, kad Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, imtųsi veiksmų atitinkamais 
lygiais, kad būtų suderintas 1,5 MHz 
juostos (1452-1492 MHz dažnių) ir 
2,3 GHz juostos (2300-2400 MHz dažnių) 
naudojimas belaidžio plačiajuosčio ryšio 
paslaugoms teikti. Komisija nuolat stebi 
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų 
sąlygojamus pajėgumo poreikius, be to, 
imasi veiksmų, siekdama propaguoti 
antrąjį „skaitmeninį dividendą“ (698–
790 MHz) ir apsvarsto ilgesnės trukmės 
470–698 MHz dažnių naudojimo 
paslaugoms teikti suvienodinimą.

Or. en

Pakeitimas 327
Pilar del Castillo Vera

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

3a. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, vertina, ar būtų 
galima taip pat atlaisvinti ir naudoti 
papildomą spektrą, pvz., 700 MHz juostą. 
Šiame vertinime atsižvelgiama į spektro 
technologijų vystymąsi, galimus radijo ir 
televizijos transliavimo poreikius ateityje 
ir spektro trūkumą kitose juostose, kurios 
tinka belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui.

Or. en

Pakeitimas 328
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
turinio ir paslaugų teikimas naudojant 790–
862 MHz (800 MHz) juostą būtų 
skatinamas, visų pirma nustatant aprėpties 
įpareigojimus; jos nagrinėja įvairius 
skatinimo būdus ir prireikus imasi 
atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad 800 MHz juostos atlaisvinimas 
neturėtų neigiamo poveikio naudotojams 
programų kūrimo ir specialiųjų renginių 
(angl. PMSE) srityse ir kitiems esamiems 
800 MHz juostos naudotojams. Valstybės 
narės išnagrinėja įvairius būdus ir 
prireikus imasi atitinkamų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad 800 MHz 
juostos dažnių perskirstymas neturėtų 
neigiamo poveikio galutinių naudotojų 
galimybei naudotis ne radijo prietaisais ir 
įranga, kurie atitinka esamus standartus 
ir kuriems naudojama ta pati spektro 
juosta.
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Or. en

Pakeitimas 329
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas naudojant 790–862 MHz 
(800 MHz) juostą būtų skatinamas, visų 
pirma nustatant aprėpties įpareigojimus;

valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, nagrinėja įvairius skatinimo 
būdus ir, jei tikslinga, imasi techninių ir 
reguliavimo priemonių siekdamos 
užtikrinti, kad pakaktų spektro programų 
kūrimui ir specialiesiems renginiams
(angl. PMSE). Komisija turėtų raginti 
valstybes nares užtikrinti, kad laiku būtų 
skiriama pakankamai lėšų tiesioginėms 
perėjimo išlaidoms ir tiesioginėms 
išlaidoms, susijusioms su programų 
kūrimu ir specialiaisiais įrenginiais bei 
transliavimo paslaugomis, padengti.

Or. en

Pakeitimas 330
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
turinio ir paslaugų teikimas naudojant 790–
862 MHz (800 MHz) juostą būtų 
skatinamas, visų pirma nustatant aprėpties 
įpareigojimus; jos nagrinėja įvairius 
skatinimo būdus ir prireikus imasi 
atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad 800 MHz juostos atlaisvinimas 
neturėtų neigiamo poveikio naudotojams 
programų kūrimo ir specialiųjų renginių 
(angl. PMSE) srityse ir kad antžeminės 
skaitmeninės televizijos kanalų, kuriems 
šiuo metu reikalinga ta juosta, kurios 
dažniai, žemesni kaip 790 MHz, turi būti 
perskirstyti, transliuotojams ir 
naudotojams būtų atitinkamai 
kompensuotos išlaidos, patiriamos dėl 
transliavimo vienu metu arba 
transliavimo ar priėmimo įrangos 
pritaikymo prie naujų kanalų.

Or. en

Pakeitimas 331
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

esamai bei būsimai radijo transliacijos 
veiklai, ir nustato atitinkamas priemones, 
kuriomis esamiems naudotojams 
kompensuojamos bet kokios patiriamos 
perkėlimo išlaidos.

Or. de

Pakeitimas 332
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
turinio ir paslaugų teikimas naudojant 790–
862 MHz (800 MHz) juostą būtų 
skatinamas, visų pirma nustatant aprėpties 
įpareigojimus; jos užtikrina, kad 800 MHz 
juostos atlaisvinimas neturėtų neigiamo 
poveikio naudotojams programų kūrimo ir 
specialiųjų renginių (angl. PMSE) srityse ir 
esamai bei būsimai radijo transliacijos 
veiklai, ir nustato atitinkamas priemones, 
kuriomis esamiems naudotojams 
kompensuojamos bet kokios patiriamos 
perkėlimo išlaidos.

Or. de

Pakeitimas 333
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 

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

vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimas naudojant 790–862 MHz 
(800 MHz) juostą būtų skatinamas, visų 
pirma nustatant aprėpties įpareigojimus;

valstybės narės ir Komisija nagrinėja 
įvairius skatinimo būdus ir, jei tikslinga, 
imasi priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
pakaktų spektro programų kūrimui ir 
specialiesiems renginiams (angl. PMSE).

Or. en

Pakeitimas 334
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 335
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 336
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

atlaisvinimas neturėtų neigiamo poveikio 
naudotojams programų kūrimo ir 
specialiųjų renginių (angl. PMSE) srityse.

Or. ro

Pakeitimas 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 338
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad retai gyvenamose 
vietovėse prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
turinio ir paslaugų teikimas naudojant 790–
862 MHz (800 MHz) juostą būtų 

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

skatinamas, visų pirma nustatant aprėpties 
įpareigojimus; jos nagrinėja įvairius 
skatinimo būdus ir prireikus imasi 
atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad 800 MHz juostos atlaisvinimas 
neturėtų neigiamo poveikio naudotojams 
programų kūrimo ir specialiųjų renginių 
(angl. PMSE) srityse ir kad dėl to nebūtų 
nutraukiamos esamos transliavimo 
paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 339
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 340
Henri Weber

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

4a. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija, imasi reikiamų techninių ir 
reguliavimo priemonių, kad būtų išvengta 
elektroninių telekomunikacijų paslaugų 
savitarpio trukdžių, kai transliavimo 
paslaugoms naudojama 800 MHz juosta, 
o programų kūrimui ir specialiesiems 
įrenginiams – žemesni nei 790 MHz 
dažniai.
Komisija skatina valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų laiku skirta 
pakankamų finansinių išteklių perėjimo 
išlaidoms ir išlaidoms, susijusioms su 
priemonėmis transliavimo paslaugų 
trukdžiams mažinti, padengti.

Or. fr

Pakeitimas 341
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, vertina galimybes 
plačiau taikyti nelicencijuojamo spektro 
skyrimą belaidės prieigos sistemoms, 
įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus, kaip 
nustatyta Sprendime  2005/513/EB, ir 
taikyti šią sistemą ženkliai didesnei 5 GHz 
juostos daliai, nurodytai pagal 
8 straipsnyje nustatytą aprašą, kad būtų 
tenkinami reikalavimai pagal naujus šios 
srities standartus.

Or. en
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Pakeitimas 342
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, vertina, ar 
ekonomiškai pagrįsta taikyti 
nelicencijuojamo spektro skirstymą 
belaidėms prieigos sistemoms, įskaitant 
vietinio radijo ryšio tinklus, kaip nurodyta 
Sprendime 2005/513/EB, atsižvelgiant į 
8 straipsnyje nurodytą aprašą ir 
priklausomai nuo spektro panaudojimo 
kitoms reikmėms.

Or. en

Pakeitimas 343
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija, įgyvendina būtinas technines 
ir reguliavimo priemones, siekiant 
išvengti 800 MHz dažnių juosta teikiamų 
elektroninių telekomunikacijų paslaugų 
žalingųjų trukdžių transliavimo ir 
programų kūrimo bei specialiųjų 
įrenginių paslaugoms, kurioms 
naudojami žemesni nei 790 MHz dažniai.

Or. en
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Pakeitimas 344
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendradarbiaudamos su Komisija, 
valstybės narės imasi reikiamų techninių 
ir reguliavimo priemonių, siekdamos 
užtikrinti, kad trukdžiai neturėtų 
neigiamo poveikio radijo transliacijos 
paslaugų teikėjams, programų kūrimui ir 
specialiųjų įrenginių naudotojams.

Or. de

Pakeitimas 345
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija turėtų raginti valstybes nares 
užtikrinti, kad laiku būtų skiriama 
pakankamai lėšų perėjimo išlaidoms ir 
išlaidoms, susijusioms su transliavimo 
paslaugų trukdžių mažinimo 
priemonėmis, padengti.

Or. en

Pakeitimas 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija raginama visų pirma priimti 
reikiamas priemones pagal Direktyvos 

5. Komisija raginama visų pirma priimti 
reikiamas priemones pagal Direktyvos 
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2002/21/EB 9b straipsnio 3 dalį, siekiant 
užtikrinti, kad valstybės narės leistų 
Europos Sąjungoje prekiauti suderintų 
radijo spektro juostų (790–862 MHz 
(„800 MHz juosta“), 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–
1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–
2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–
2,69 GHz ir 3,4–3,8 GHz) naudojimo 
teisėmis.

2002/21/EB 9b straipsnio 3 dalį, siekiant 
užtikrinti, kad valstybės narės leistų 
Europos Sąjungoje prekiauti suderintų 
radijo spektro juostų (790–862 MHz 
(„800 MHz juosta“), 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–
1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–
2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–
2,69 GHz ir 3,4–3,8 GHz) ir kitų 
papildomų spektro dalių, kurios 
atlaisvinamos judriojo ryšio paslaugoms 
teikti, neapribojant esamų ir būsimų kitų 
paslaugų, kurioms teikti suteikiama 
vienoda prieiga prie šio spektro Komisijos 
sprendimuose nurodytomis sąlygomis, 
įdiegimo galimybių, naudojimo teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija raginama visų pirma priimti 
reikiamas priemones pagal Direktyvos 
2002/21/EB 9b straipsnio 3 dalį, siekiant 
užtikrinti, kad valstybės narės leistų 
Europos Sąjungoje prekiauti suderintų 
radijo spektro juostų (790–862 MHz 
(„800 MHz juosta“), 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–
1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–
2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–
2,69 GHz ir 3,4–3,8 GHz) naudojimo 
teisėmis.

5. Komisija raginama visų pirma priimti 
reikiamas priemones pagal Direktyvos 
2002/21/EB 9b straipsnio 3 dalį, siekiant 
užtikrinti, kad valstybės narės leistų 
Europos Sąjungoje prekiauti suderintų 
radijo spektro juostų (790–862 MHz 
(„800 MHz juosta“), 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–
1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–
2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–
2,69 GHz ir 3,4–3,8 GHz) ir bet kokių kitų 
spektro juostų, kurios gali būti 
atlaisvinamos ir kurių naudojimas gali 
būti suderintas judriojo plačiajuosčio 
ryšio ir kitoms naujoms belaidžių 
telekomunikacijų paslaugoms teikti, 
naudojimo teisėmis.

Or. en
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Pakeitimas 348
Leonidas Donskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija raginama visų pirma priimti 
reikiamas priemones pagal Direktyvos 
2002/21/EB 9b straipsnio 3 dalį, siekiant 
užtikrinti, kad valstybės narės leistų 
Europos Sąjungoje prekiauti suderintų 
radijo spektro juostų (790–862 MHz 
(„800 MHz juosta“), 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–
1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–
2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–
2,69 GHz ir 3,4–3,8 GHz) naudojimo 
teisėmis.

5. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, raginama visų pirma priimti 
reikiamas priemones pagal Direktyvos 
2002/21/EB 9b straipsnio 3 dalį, siekiant 
užtikrinti, kad valstybės narės leistų 
Europos Sąjungoje perkelti ar nuomoti 
vienos ar daugiau suderintų radijo spektro 
juostų (790–862 MHz („800 MHz juosta“), 
880–915 MHz, 925–960 MHz, 1 710–
1 785 MHz, 1 805–1 880 MHz, 1 900–
1 980 MHz, 2 010–2 025 MHz, 2 110–
2 170 MHz, 2,5–2,69 GHz ir 3,4–3,8 GHz) 
naudojimo teises.

Or. en

Pakeitimas 349
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai 
turėtų prieigą prie pažangių skaitmeninių 
paslaugų, įskaitant plačiajuostį ryšį, visų 
pirma kaimo, atokiose ir retai 
apgyvendintose vietovėse, valstybės narės 
ir Komisija užtikrina, kad būtų galima 
naudoti pakankamą dalį spektro 
palydovinio ryšio paslaugoms, kuriomis 
sudaroma galimybė turėti interneto 
prieigą ir gauti garso ir vaizdo turinį, 
teikti. Atsižvelgiant į  atitinkamus 
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suderinamumo tyrimus, papildomų 
dažnių juostų naudojimo techninis 
suderinimas gali būti svarstomas pagal 
Sprendimą 676/2002/EB.

Or. en

Pakeitimas 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai 
turėtų prieigą prie pažangių skaitmeninių 
paslaugų, įskaitant plačiajuostį ryšį, visų 
pirma kaimo, atokiose ir retai 
apgyvendintose vietovėse, valstybės narės 
ir Komisija užtikrina, kad būtų galima 
naudoti pakankamą dalį spektro 
palydovinio ryšio paslaugoms, kuriomis 
sudaroma galimybė turėti interneto 
prieigą ir gauti garso ir vaizdo turinį, 
teikti. Atsižvelgiant į  atitinkamus 
suderinamumo tyrimus, papildomų 
dažnių juostų naudojimo techninis 
suderinimas gali būti svarstomas pagal 
Sprendimą 676/2002/EB.

Or. en

Pakeitimas 351
Leonidas Donskis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prireikus Komisija užtikrina, kad būtų
prieinamos papildomos radijo spektro 
juostos suderintoms palydovinio ryšio 

6. Siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai 
turėtų prieigą prie pažangių skaitmeninių 
paslaugų, įskaitant plačiajuostį ryšį, visų 
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paslaugoms, kuriomis užtikrinama visoje 
Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant 
atokiausias vietoves, veikianti plačiajuostė 
prieiga, kuria naudojantis internetas būtų 
pasiekiamas už kainą, prilygstančią 
antžeminio ryšio kainai.

pirma atokiose ir retai apgyvendintose 
vietovėse, valstybės narės ir Komisija gali 
nagrinėti, kokios galimybės turėti 
pakankamai spektro plačiajuosčio
palydovinio ryšio paslaugoms, kuriomis 
sudaroma galimybė turėti interneto 
prieigą, teikti.

Or. en

Pakeitimas 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 353
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prireikus Komisija užtikrina, kad būtų 
prieinamos papildomos radijo spektro 
juostos suderintoms palydovinio ryšio 
paslaugoms, kuriomis užtikrinama visoje 

6. Siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai 
turėtų prieigą prie pažangių skaitmeninių 
paslaugų, įskaitant plačiajuostį ryšį, visų 
pirma atokiose ir retai apgyvendintose 
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Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant 
atokiausias vietoves, veikianti plačiajuostė 
prieiga, kuria naudojantis internetas būtų 
pasiekiamas už kainą, prilygstančią 
antžeminio ryšio kainai.

vietovėse, valstybės narės ir Komisija 
užtikrina, kad būtų galima naudoti 
pakankamai spektro plačiajuosčio
palydovinio ryšio paslaugoms, kuriomis 
naudojantis internetas būtų pasiekiamas už 
kainą, prilygstančią antžeminio ryšio 
kainai.

Or. en

Pakeitimas 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

prieiga, kuria naudojantis būtų 
pasiekiamas internetas.

Or. en

Pakeitimas 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 357
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija, nagrinėja galimybę plėsti 
pikoląstelių ir femtoląstelių naudojimo 
galimybes.

Or. en
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Pakeitimas 358
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis Komisija atlieka tyrimus ir 
nagrinėja galimybes sukurti tokias leidimų 
sistemas, kurios padėtų įgyvendinti mažos 
taršos anglies dvideginiu politiką, taupant 
radijo spektrui naudoti reikiamą energiją, 
taip pat suteikiant radijo spektrą belaidžio 
ryšio technologijoms, kurios padėtų 
sutaupyti energijos, įskaitant pažangius 
tinklus ir pažangias apskaitos sistemas.

2. Bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis Komisija atlieka tyrimus ir 
nagrinėja galimybes sukurti tokias leidimų 
sistemas, kurios padėtų įgyvendinti mažos 
taršos anglies dvideginiu politiką, taupant 
radijo spektrui naudoti reikiamą energiją, 
taip pat suteikiant radijo spektrą belaidžio 
ryšio technologijoms, kurios padėtų 
sutaupyti energijos ir gerinti efektyvumą, 
įskaitant pažangius tinklus ir pažangias 
apskaitos sistemas.

Or. en

Pakeitimas 359
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, Komisija plėtoja 2 dalyje 
minimus tyrimus, siekiant didinti kitų 
paskirstymo tinklų, pvz., vandentiekio 
tinklų, efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 360
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija nagrinėja, kiek spektro reikia 
visuomenės apsaugai ir pagalbai nelaimės 
atveju teikti, galimybes dalintis spektru su 
karinėmis struktūromis ir panaudoti 
komercinius tinklus visuomenės apsaugai 
ir pagalbai nelaimės atveju, siekdama 
užtikrinti, kad pakankamai pajėgumo
suderintomis sąlygomis būtų suteikta 
siekiant skatinti saugos paslaugų plėtrą ir 
laisvą susijusių prietaisų apyvartą, taip pat 
inovacinių sąveikiųjų visuomenės saugos ir 
apsaugos, civilinės saugos ir pagalbos 
teikimo ištikus nelaimėms sprendimų 
kūrimą.

Or. en

Pakeitimas 361
Petra Kammerevert

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija, užtikrina, kad pakankamai 
radijo spektro suderintomis sąlygomis būtų 
suteikta skatinti saugos paslaugų plėtrą ir 
laisvą susijusių prietaisų apyvartą, taip pat 
inovacinių sąveikiųjų visuomenės saugos ir 
apsaugos, civilinės saugos ir pagalbos 
teikimo ištikus nelaimėms sprendimų 
kūrimą. Radijo transliacijoms naudojamas 
spektras neliečiamas.

Or. de
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Pakeitimas 362
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija, užtikrina, kad pakankamai 
radijo spektro suderintomis sąlygomis būtų 
suteikta skatinti saugos paslaugų plėtrą ir 
laisvą susijusių prietaisų apyvartą, taip pat 
inovacinių sąveikiųjų visuomenės saugos ir 
apsaugos, civilinės saugos ir pagalbos 
teikimo ištikus nelaimėms sprendimų 
kūrimą. Radijo transliacijoms naudojamas 
spektras neliečiamas.

Or. de

Pakeitimas 363
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 365

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 367
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 368
Vladimir Urutchev

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

4a. Priemonės, turinčios poveikio radijo 
dažnių juostoms, kurias valstybės narės 
naudoja išimtinai ir tiesiogiai savo 
visuomenės saugumo ir gynybos tikslais.
Jei tam tikra priemonė turės poveikio 
dažnių juostoms, kurias valstybė narė 
naudoja išimtinai ir tiesiogiai visuomenės  
saugumo ir gynybos tikslais, ir tų dažnių 
juostų atlaisvinimas būtų pernelyg didelė 
našta, valstybė narė gali ir toliau naudoti 
tas juostas visuomenės saugumo ir 
gynybos tikslais, kol sistemos, veikiančios 
ta juosta pranešimo apie suderinimo 
priemonę dieną, bus palaipsniui 
panaikintos. Valstybės narės laiku 
praneša Komisijai apie savo sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo 
aprašą. Pateikta informacija turi būti 
pakankamai išsami, kad pagal aprašą 
būtų galima įvertinti spektro naudojimo 
efektyvumą, taip pat nustatyti radijo 
spektro, visų pirma 300 MHz–3 GHz 
diapazone, poreikį Europos Sąjungoje 
ateityje. Prireikus valstybės narės teikia 
informaciją, nurodydamos konkrečias 
licencijas, įskaitant komercinius ir viešojo 
sektoriaus naudotojus, nepažeisdamos 
verslo neskelbtinos ir konfidencialios 
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informacijos apsaugos principų.

Or. en

Pakeitimas 370
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės teikia Komisijai visą 
reikiamą informaciją apie spektro juostas, 
kurioms ateityje gali būti taikomas dažnių 
perskirstymas, pvz., dėl neefektyvaus 
naudojimo, nepanaudojimo ar 
technologijų plėtros. Pagal tai sudaromas 
aprašas padeda Komisijai nustatyti 
spektro juostas, kurių naudojimą būtų 
galima suderinti siekiant remti šiame 
sprendime nustatytas Sąjungos politikos 
kryptis. Tai taip pat turėtų skatinti 
inovacijas ir didinti tiek privatiems, tiek 
viešiems naudotojams naudingą 
konkurenciją vidaus rinkoje, drauge 
atsižvelgiant į galimą teigiamą ir 
neigiamą poveikį esamiems tokių juostų 
naudotojams.

Or. en

Pakeitimas 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo ir 

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

ir nustato radijo spektro poreikį Europos 
Sąjungoje ateityje. Iš pradžių į šį aprašą 
įtraukiami 300 MHz–3 GHz diapazono
dažniai.

Or. en

Pakeitimas 372
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
viso dabartinio radijo spektro naudojimo ir 
būsimo radijo spektro poreikio Europos 
Sąjungoje aprašą.

Or. en

Pakeitimas 373
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo ir 
būsimo radijo spektro poreikio Europos 
Sąjungoje, visų pirma 300 MHz–6 GHz
diapazone, aprašą.

Or. en

Pakeitimas 375
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo ir 
būsimo radijo spektro poreikio Europos 
Sąjungoje, visų pirma 300 MHz–6 GHz
diapazone, aprašą.

Or. fr

Pakeitimas 376
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo ir 
būsimo radijo spektro poreikio Europos 
Sąjungoje, visų pirma 300 MHz–6 GHz
diapazone, aprašą.

Or. en

Pakeitimas 377
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padedant valstybėms narėms, 
kurios teikia visą reikiamą radijo spektro 
naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo ir 
būsimo radijo spektro poreikio Europos 

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

Sąjungoje, visų pirma 300 MHz–5 GHz
diapazone, aprašą.

Or. en

Pakeitimas 379
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 381
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal 1 dalyje nurodytą aprašą galima 
įvertinti techninį dabartinio radijo spektro 
naudojimo efektyvumą, nustatyti 
neefektyvias technologijas ir taikomąsias 
sistemas, nenaudojamą arba neefektyviai 
naudojamą radijo spektrą, taip pat radijo 
spektro pasidalijamojo naudojimo 
galimybes. Taip pat reikia užtikrinti, kad, 
kai spektras nėra naudojamas optimaliai, 
būtų imtasi reikiamų priemonių siekiant 
kuo labiau padidinti naudojimo 
efektyvumą. Sudarant aprašą atsižvelgiama 
į būsimą radijo spektro poreikį, grindžiamą 
vartotojų ir operatorių reikmėmis, taip pat į 
tų reikmių patenkinimo galimybes.
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Or. de

Pakeitimas 383
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 384
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 385
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 386
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalyje nurodytą aprašą galima 
įvertinti techninį dabartinio radijo spektro 
naudojimo efektyvumą, nustatyti 
neefektyvias technologijas ir taikomąsias 
sistemas, nenaudojamą arba neefektyviai 
naudojamą radijo spektrą, taip pat radijo 
spektro pasidalijamojo naudojimo 

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

galimybes, remiantis aiškiai apibrėžtais ir 
skaidriais vertinimo kriterijais ir 
metodika. Sudarant aprašą atsižvelgiama į 
būsimą radijo spektro poreikį, grindžiamą 
vartotojų ir operatorių reikmėmis, taip pat į 
tų reikmių patenkinimo galimybes.

Or. en

Pakeitimas 387
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 388
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalyje nurodytą aprašą galima 
įvertinti techninį dabartinio radijo spektro 
naudojimo efektyvumą, nustatyti 

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

neefektyvias technologijas ir taikomąsias 
sistemas, nenaudojamą arba neefektyviai 
naudojamą radijo spektrą, taip pat radijo 
spektro pasidalijamojo naudojimo 
galimybes, remiantis aiškiai apibrėžtais ir 
skaidriais kriterijais ir metodika. Sudarant 
aprašą atsižvelgiama į būsimą radijo 
spektro poreikį, grindžiamą vartotojų ir 
operatorių reikmėmis, taip pat į tų reikmių 
patenkinimo galimybes.

Or. fr

Pakeitimas 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 390

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis



AM\860614LT.doc 97/103 PE460.855v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 391
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengiant 1 dalyje nurodytą aprašą 
persvarstomos įvairios privataus ir viešojo 
sektorių naudotojų radijo spektro 
naudojimo rūšys; pagal aprašą galima 
nustatyti radijo spektro juostas, kurias 
būtų galima paskirti arba perskirstyti 
siekiant padidinti jų naudojimo 
efektyvumą, skatinti inovacijas ir 
konkurenciją vidaus rinkoje ir taip 
suteikti naudos privačiojo ir viešojo 
sektorių naudotojams, kartu atsižvelgiant 
į galimą teigiamą ir neigiamą poveikį 
esamiems tokių juostų naudotojams.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengiant 1 dalyje nurodytą aprašą 
persvarstomos įvairios privataus ir viešojo 
sektorių naudotojų radijo spektro 
naudojimo rūšys; pagal aprašą galima 
nustatyti radijo spektro juostas, kurias būtų 
galima paskirti arba perskirstyti siekiant 
padidinti jų naudojimo efektyvumą, 
skatinti inovacijas ir konkurenciją vidaus 
rinkoje ir taip suteikti naudos privačiojo ir 
viešojo sektorių naudotojams, kartu 
atsižvelgiant į galimą teigiamą ir neigiamą 
poveikį esamiems tokių juostų 
naudotojams.

3. Rengiant 1 dalyje nurodytą aprašą 
persvarstomos įvairios viešojo sektorių 
naudotojų radijo spektro naudojimo rūšys; 
pagal aprašą galima nustatyti radijo spektro 
juostas, kurias būtų galima paskirti arba 
perskirstyti siekiant padidinti jų naudojimo 
efektyvumą, skatinti inovacijas ir 
konkurenciją vidaus rinkoje ir taip suteikti 
naudos privačiojo ir viešojo sektorių 
naudotojams, kartu atsižvelgiant į galimą 
teigiamą ir neigiamą poveikį esamiems 
tokių juostų naudotojams, įskaitant poveikį 
už Europos Sąjungos ribų.

Or. en

Pakeitimas 393
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 394
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Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija tiria jungliųjų tinklų 
technologijų galimybes didinti efektyvų 
spektro naudojimą bandomosiomis 
taikomosiomis programomis.

Or. en

Pakeitimas 395
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija tiria belaidžių jungliųjų 
tinklų (angl. WMN) technologijų 
galimybes bandomosiomis taikomosiomis 
programomis.

Or. en

Pakeitimas 396
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 397
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 399
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
tarptautines taisykles dažnių juostas būtų 
galima visapusiškai naudoti Europos 
Sąjungos teisės aktuose numatytais tikslais 
ir kad tinkamai apsaugoto radijo spektro 
pakaktų Europos Sąjungos įvairių sektorių 
politikai įgyvendinti.

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. en

Pakeitimas 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PE460.855v01-00 102/103 AM\860614LT.doc

LT

Pakeitimas 401
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 402
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybės narės prašo, Europos 
Sąjunga teikia joms politinę ir techninę 
paramą dvišalėse jų derybose su Europos 
Sąjungai nepriklausančiomis kaimyninėmis 
šalimis, įskaitant valstybes kandidates ir 
stojančiąsias valstybes, kad būtų išspręsti 
radijo spektro koordinavimo klausimai, dėl 
kurių valstybės narės negali įgyvendinti 
savo įsipareigojimų pagal Europos 

4. Europos Sąjunga padeda valstybėms 
narėms ir teikia joms politinę ir techninę 
paramą dvišalėse ir daugiašalėse jų 
derybose su trečiosiomis šalimis, visų 
pirma Europos Sąjungai 
nepriklausančiomis kaimyninėmis šalimis, 
įskaitant valstybes kandidates ir 
stojančiąsias valstybes, kad būtų išspręsti 
radijo spektro koordinavimo klausimai, dėl 
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Sąjungos teisės aktus dėl radijo spektro 
politikos ir valdymo. Siekdama užtikrinti 
Europos Sąjungos radijo spektro politikos 
tikslus, Europos Sąjunga remia trečiųjų 
šalių pastangas radijo spektro valdymą 
įgyvendinti taip, kad jis būtų suderinamas 
su Europos Sąjungos radijo spektro 
valdymu.

kurių valstybės narės negali įgyvendinti 
savo įsipareigojimų pagal Europos 
Sąjungos teisės aktus dėl radijo spektro 
politikos ir valdymo. Siekdama užtikrinti 
Europos Sąjungos radijo spektro politikos 
tikslus, Europos Sąjunga remia trečiųjų 
šalių pastangas radijo spektro valdymą 
įgyvendinti taip, kad jis būtų suderinamas 
su Europos Sąjungos radijo spektro 
valdymu.

Or. en


