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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma pirmoji 
radijo spektro politikos programa
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0471),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0270/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. ... ... d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. ... ... d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomones 
(A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Šia pirmąja programa visų pirma turėtų (4) Šia pirmąja programa visų pirma turėtų 

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

būti remiama pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija „Europa 
2020“, atsižvelgiant didžiules belaidžio 
ryšio paslaugų galimybes skatinti 
informacija grindžiamą ekonomiką, kurti ir 
remti nuo informacinių ir ryšio 
technologijų priklausomus sektorius ir 
įveikti skaitmeninę atskirtį. Ji taip pat yra 
vienas iš svarbiausių Europos skaitmeninės 
darbotvarkės, kurioje numatyta užtikrinti 
spartųjį plačiajuostį interneto ryšį būsimoje 
tinklais grindžiamoje žinių ekonomikoje, 
nustačius plataus užmojo tikslą –
garantuoti visuotinę plačiajuosčio ryšio 
aprėptį punktų. Siekiant skatinti 
ekonomikos augimą ir pasaulinį 
konkurencingumą ir taip užsitikrinti 
ekonominę ir socialinę bendrosios 
skaitmeninės rinkos naudą, labai svarbu 
teikti kuo didesnės spartos ir pajėgumo 
plačiajuostį ryšį, užtikrinant, kad iki 
2020 m. visi Europos namų ūkiai turėtų 
galimybę turėti ne mažesnės kaip 30 Mb/s, 
o bent pusė jų – ne mažesnės kaip 
100 Mb/s spartos ryšį. Šia programa turėtų 
būti remiama ir skatinama kituose 
sektoriuose įgyvendinama Europos 
Sąjungos politika, pavyzdžiui, tvari aplinka 
ir ekonominė bei socialinė visų Europos 
Sąjungos piliečių įtrauktis. Atsižvelgiant į 
belaidžių taikomųjų sistemų svarbą 
inovacijoms, ši programa taip pat yra viena 
iš svarbiausių Europos Sąjungos inovacijų 
politikos rėmimo iniciatyvų.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Pirmoji programa turi būti pamatu 
vystymuisi srityse, kuriose Sąjunga gali 
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pirmauti, turint mintyje plačiajuosčio 
ryšio spartą, judrumą, aprėptį ir 
pajėgumą. Toks lyderės vaidmuo 
nepaprastai svarbus siekiant sukurti 
konkurencingą skaitmeninę bendrąją 
rinką, kuri veiktų kaip pirmoji vidaus 
rinką visiems Sąjungos piliečiams 
atverianti priemonė. 

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Siekiant, kad radijo spektras būtų 
naudojamas optimaliai ir efektyviai, būtina 
nuolatinė pokyčių stebėsena ir naujausia 
skaidri informacija apie radijo spektro 
naudojimą visoje Europos Sąjungoje. Pagal 
Komisijos sprendimą 2007/344/EB dėl 
suderintų galimybių gauti informaciją apie 
radijo spektro naudojimą Bendrijoje 
valstybės narės turi skelbti naudojimosi 
teisių informaciją, tačiau Europos 
Sąjungoje būtina parengti išsamų esamo 
radijo spektro naudojimo aprašą ir 
efektyvią persvarstymo ir vertinimo 
metodiką siekiant pagerinti radijo spektro 
ir radijo įrangos naudojimo efektyvumą, 
ypač 300 MHz–6 GHz, o taip pat 6–
70 GHz, diapazone, nes vykstant sparčiai 
technologijų plėtrai šie dažniai bus vis 
svarbesni. Tai padėtų verslo ir viešajame 
sektoriuose nustatyti neefektyvias 
technologijas ir naudojimą, paskirtas radijo 
spektro dalis, kuriomis nesinaudojama, 
bendro naudojimo galimybes, taip pat 
įvertinti būsimus vartotojų ir verslo 
poreikius.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Pagal Komisijos pagrindinės 
iniciatyvos „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ tikslus belaidis plačiajuosti 
ryšys galėtų būti labai naudingas
ekonomikos atsigavimui ir augimui, jei 
būtų skirta pakankamai radijo spektro, 
naudojimo teisės būtų suteikiamos greitai, 
ir atsižvelgiant į rinkos raidą būtų leista 
prekiauti radijo spektru. Skaitmeninėje 
darbotvarkėje raginama, kad iki 2020 m. 
visiems Europos Sąjungos piliečiams būtų 
užtikrintas bent 30 Mb/s spartos 
plačiajuostis ryšys. Todėl iki 2012 m. 
turėtų būti leista paskirtą radijo spektrą 
naudoti antžeminiam ryšiui, kad visiems 
būtų užtikrinta lengva prieiga prie 
belaidžio plačiajuosčio ryšio, visų pirma 
radijo spektro juostose, paskirtose 
Komisijos sprendimais 2008/477/EB, 
2008/411/EB ir 2009/766/EB. Prieinamas 
palydovinis plačiajuostis ryšys galėtų būti 
greitas ir praktiškai įmanomas sprendimas 
siekiant papildyti antžemines plačiajuosčio 
ryšio paslaugas ir užtikrinti aprėptį 
atokiose Europos Sąjungos vietovėse.

(12) Pagal Komisijos pagrindinės 
iniciatyvos „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ tikslus belaidžio 
plačiajuosčio ryšio paslaugos būtų labai 
naudingos ekonomikos atsigavimui ir 
augimui, jei būtų skirta pakankamai radijo 
spektro, naudojimo teisės būtų suteikiamos 
greitai, ir atsižvelgiant į rinkos raidą būtų 
leista prekiauti radijo spektru. 
Skaitmeninėje darbotvarkėje raginama, kad 
iki 2020 m. visiems Europos Sąjungos 
piliečiams būtų užtikrintas bent 30 Mb/s 
spartos plačiajuostis ryšys. Todėl iki 
2012 m. turėtų būti leista suderintą radijo 
spektrą naudoti antžeminiam ryšiui, kad 
visiems būtų užtikrinta lengva prieiga prie 
belaidžio plačiajuosčio ryšio, visų pirma 
radijo spektro juostose, paskirtose 
Komisijos sprendimais 2008/477/EB, 
2008/411/EB ir 2009/766/EB. Prieinamas 
palydovinis plačiajuostis ryšys galėtų būti 
greitas ir praktiškai įmanomas sprendimas 
siekiant papildyti antžemines plačiajuosčio 
ryšio paslaugas ir užtikrinti aprėptį 
atokiose Europos Sąjungos vietovėse.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Beveik 500 mln. sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio prieigą turinčių 
žmonių Europos rinka paskatintų vidaus 
rinkos plėtrą, sukurtų pasaulyje unikalią 
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didelę vartotojų masę, visiems regionams 
atvertų naujų galimybių, kiekvienam 
vartotojui sudarytų  papildomą vertę, o 
Sąjungai suteiktų pajėgumo būti 
pasaulyje pirmaujančia žinių ekonomika. 
Sparti plačiajuosčio ryšio plėtra būtina 
siekiant vystyti ES produktyvumą ir kurti 
naujas ir mažas įmones, galinčias tapti 
įvairių sektorių, pvz., sveikatos priežiūros, 
gamybos ir paslaugų, lyderėmis.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Judriuoju ryšiu perduodamų 
duomenų srautai sparčiai didėja ir 
kiekvienais metais padvigubėja. Tokia 
sparta, kuri, tikėtina, bus ir ateinančiais 
metais, judriuoju ryšiu perduodamų 
duomenų srautai nuo 2009 iki 2014 m. 
padidės beveik 40 kartų. Šį padidėjimą 
daugiausia lemia vaizdo perdavimas, 
kuris 2014 m. sudarys 66 % visų judriuoju 
ryšiu perduodamų duomenų.  Siekiant 
spręsti šio proporcingo augimo 
problemas, reikės, kad reglamentuotojai ir 
rinkos dalyviai imtųsi tam tikrų veiksmų, 
įskaitant labiau suderintą belaidžio 
plačiajuosčio ryšio spektro paskirstymą, 
didesnį spektro našumą ir srautų 
perkėlimą į belaidžius tinklus 
panaudojant dvejopo naudojimo 
įrenginius.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos (angl. ITU) vertinimu, 2020 m. 
kiekvieno ITU regiono, įskaitant Europą, 
komercinei judriojo ryšio industrijai 
ateityje reikės 1280-1720 MHz dažnių 
juostos spektro tarptautinio judriojo ryšio 
telekomunikacijų 2000 (angl. IMT-2000) 
ir IMT pažangiųjų  sistemų (pvz., 3G ir 
4G judriojo ryšio komunikacijų) plėtrai. 
Jei nebus atlaisvinamas papildomas 
spektras (pageidautina suderintas 
pasauliniu lygiu), judriojo ryšio tinklų  
pajėgumo apribojimai sudarys kliūčių 
naujoms paslaugoms ir ekonomikos 
augimui. 

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Panašiai kaip ir GSM standarto, 
kuris buvo sėkmingai priimtas visame 
pasaulyje, nes jį iš anksto ir galutinai 
suderino visa Europa, atveju Sąjunga 
turėtų siekti nustatyti pasaulinę spektro, o 
ypač našiausios spektro dalies, 
perskirstymo ateityje darbotvarkę. 
Siekiant užtikrinti pasaulinį suderinimą ir 
koordinavimą su kaimyninėmis 
trečiosiomis šalimis, atspirties taškas bus 
2016 m. pasaulinės radijo konferencijos 
susitarimai.

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Padidintos judriojo plačiajuosčio 
ryšio galimybės nepaprastai svarbios 
siekiant suteikti kultūros sektoriui naujas 
sklaidos platformas ir taip paskatinti 
intensyvią sektoriaus plėtrą ateityje. Labai 
svarbu, kad antžeminės televizijos 
paslaugų teikėjai ir kiti subjektai galėtų 
išlaikyti esamas paslaugas, kai papildoma 
spektro dalis bus atlaisvinta belaidžio 
ryšio paslaugoms. Perėjimo išlaidas, 
susidarančias dėl papildomo spektro 
atlaisvinimo, galima  padengti licencijų 
mokesčiais, kad transliuotojai turėtų 
tokias pačias galimybes, kokias turi 
šiandien, susijusias su kitomis spektro 
dalimis.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13c) Belaidės prieigos sistemos, įskaitant 
radijo vietinės prieigos tinklus, be 
licencijų išeina už šiuo metu joms 
skiriamų 2,4 GHz ir 5 GHz juostų dažnių 
ribų. Pavyzdžiui, siekiant priimti naujos 
kartos belaides technologijas, reikia 
platesnių kanalų, kuriais būtų galima 
perduoti duomenis viršijant 1 Gb/s spartą.  

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Daugiau radijo spektro gali prireikti 
kituose, pavyzdžiui, transporto (saugos, 
informacijos ir valdymo sistemoms), 
mokslinių tyrimų ir plėtros, visuomenės 
apsaugos ir pagalbos ištikus nelaimėms, 

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

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

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Paramos koordinuojant dažnius gali 
taip pat prireikti valstybėms narėms 
dvišalėse derybose su kaimyninėmis
Europos Sąjungai nepriklausančiomis 
šalimis (įskaitant stojančiąsias valstybes ir 
valstybes kandidates), kad galėtų įvykdyti 
Europos Sąjungos dažnių koordinavimo 
įsipareigojimus. Tai turėtų padėti išvengti 
žalingųjų trukdžių, padidinti radijo spektro 
naudojimo efektyvumą ir suvienodinti 
radijo spektro naudojimą net už Europos
Sąjungos sienų. Veiksmų kuo skubiau 

(22) Valstybės narės skatinamos tęsti 
dvišales derybas su kaimyninėmis 
trečiosiomis šalimis, įskaitant šalis 
kandidates ir potencialias kandidates, kad 
galėtų įvykdyti Sąjungos dažnių 
koordinavimo įpareigojimus ir pamėgintų 
rasti sprendimus, kurie galėtų sudaryti 
teigiamą precedentą kitoms valstybėms 
narėms. Teikdama techninę ir politinę 
paramą, Sąjunga padeda valstybėms 
narėms jų dvišalėse ir daugiašalėse 
derybose su trečiosiomis šalimis, visų 
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būtina imtis dėl 800 MHz ir 3,4–3,8 GHz 
dažnių juostų, kad būtų pereita prie korinio 
plačiajuosčio ryšio technologijų ir kad būtų 
suderintas radijo spektras, būtinas skrydžių 
valdymui modernizuoti.

pirma kaimyninėmis šalimis, įskaitant šalis 
kandidates ir potencialias kandidates. Tai 
turėtų padėti išvengti žalingųjų trukdžių, 
padidinti radijo spektro naudojimo 
efektyvumą ir suvienodinti radijo spektro 
naudojimą net už Europos Sąjungos sienų. 
Veiksmų kuo skubiau būtina imtis dėl 
800 MHz ir 3,4–3,8 GHz dažnių juostų, 
kad būtų pereita prie korinio plačiajuosčio 
ryšio technologijų ir kad būtų suderintas 
radijo spektras, būtinas skrydžių valdymui 
modernizuoti.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) garantuojamas vidaus rinkos veikimas, 
visų pirma užtikrinant veiksmingą 

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

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
Article 2 – point d b (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) skatinamas radijo dažnių naudojimo 
visoje Sąjungoje derinimas, atsižvelgiant į 
tai, kad reikia užtikrinti veiksmingą ir 
našų naudojimą.

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) skatinamas efektyvus spektro 
valdymas ir naudojimas, kad būtų 
tenkinamas augantis dažnių naudojimo 
poreikis;

Or. en

Pakeitimas 25

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 26
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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 galimybę Sąjungai turėti patį 
sparčiausią ir didžiausio pajėgumo 
plačiajuostį ryšį;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
Article 3 – point a b (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) belaidžio elektroninės komunikacijos 
plačiajuosčio ryšio paslaugoms atlaisvinti 
pakankamai papildomo spektro labiausiai 
ekonomiškai perspektyviose dažnių 
juostose, kad šios paslaugos būtų plačiai 
prieinamos, ir taip sudaryti galimybes 
Sąjungai pirmauti šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
Article 3 – point a c (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) padidinti judriojo plačiajuosčio ryšio 
pajėgumą ir taip užtikrinti, kad tiek 
komercinis, tiek viešųjų paslaugų 
sektorius turėtų galimybių;
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Or. en

The amendment is self-explanatory.

Pakeitimas 29

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 įsisteigti visoje Europoje 
veikiančioms organizacijoms;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 31

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 
technines sąlygas, įskaitant 
transnacionalinių paslaugų kūrimą, ir 
Europos Sąjungos lygmeniu skatinant 
įvairovės ir masto ekonomiją;

e) siekiant skatinti ekonomikos augimą ir 
įvairovės ir masto ekonomiją Sąjungos 
lygiu, mažinti vidaus rinkos suskaidymą ir 
visapusiškai panaudoti jos potencialą, 
geriau koordinuojant ir derinant radijo 
spektro naudojimo ir prieinamumo 
technines sąlygas; 

Or. en

Pakeitimas 32

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 viena į kitą panašias 
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, taip 
sudarant galimybes pasiekti kuo didesnio 
pajėgumo ir spartos plačiajuostį ryšį, taip 
pat sąlygas veiksmingai konkurencijai.

Or. en
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Pakeitimas 33

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, 
sudarydamos galimybes plėtoti naujas 
technologijas, pvz., kognityvųjį radiją.

Or. en

Pakeitimas 34

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, nustato, kokia praktika 
geriausia, skatina dalintis informacija 
apie tokias dažnių juostas ir parengia 
tokioms juostoms skirtas leidimų išdavimo
sąlygų, pavyzdžiui, pasidalijamojo 
infrastruktūros naudojimo ir aprėpties 
sąlygų, ir procedūrų gaires, suderintas su 
technologijų ir paslaugų neutralumo 
principais.

Or. en
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prireikus valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, įskaitant pinigines baudas ir 
teisių atėmimą, siekdamos užtikrinti, kad 
radijo spektro teisėmis būtų naudojamasi 
veiksmingai ir kad nebūtų kaupiamos 
radijo spektro atsargos.

6. Kai būtina, valstybės narės imasi 
tinkamų priemonių, įskaitant pinigines 
baudas, skatinamųjų mokesčių priemonių 
panaudojimą ir teisių atėmimą, siekdamos 
užtikrinti, kad radijo spektro teisėmis būtų 
naudojamasi veiksmingai ir kad nebūtų 
kaupiamos radijo spektro atsargos.

Or. en

Pakeitimas 36

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 
vidaus rinkoje arba didelėje jos dalyje 
nebūtų iškreipta. 

Or. en

Pakeitimas 37

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 
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dalyviams;

Or. en

Pakeitimas 38

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, atsižvelgdamos į 
visas galimas konkurencijai kliudančias 
pasekmes, kad būtų paisoma Sąjungos 
piliečių ir vartotojų intereso.

Or. en

Pakeitimas 39

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 skirta 
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 
ekonominio augimo ir būtų veiksmingai 
panaudoti tam, kad iki 2020 m. visi 
piliečiai galėtų naudotis ne lėtesniu kaip
30 Mb/s spartos plačiajuosčiu ryšiu.
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Pakeitimas 40

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 tuose Komisijos sprendimuose 
nurodytomis sąlygomis, teikimo sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 41

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 

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, 
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naudojamas radijo spektras žemiau 1 GHz, 
ir įvertina, ar galima atlaisvinti daugiau 
radijo spektro naujoms taikomosioms 
sistemoms.

ar galima atlaisvinti daugiau radijo spektro 
siekiant tenkinti augantį belaidžio 
plačiajuosčio ryšio poreikį.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, raginama imtis 
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. 
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 
tinkama, perėjimo ar spektro naudojimo 
perskirstymo išlaidos būtų atitinkamai 
kompensuojamos pagal nacionalinius 
įstatymus.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina, kad retai 
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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.

gyvenamose vietovėse prieigos prie 
plačiajuosčio ryšio turinio ir paslaugų 
teikimas naudojant 790–862 MHz 
(800 MHz) juostą būtų skatinamas, 
pavyzdžiui, nustatant aprėpties 
įpareigojimus, suderintus su technologijų 
ir paslaugų neutralumo principais; jos 
nagrinėja įvairius skatinimo būdus ir 
prireikus imasi atitinkamų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad 800 MHz juostos 
atlaisvinimas neturėtų neigiamo poveikio 
naudotojams programų kūrimo ir 
specialiųjų renginių (angl. PMSE) srityse.

Or. en

Pakeitimas 44

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, ir visai 5 GHz 
dažnių juostai. 
Komisija raginama laikytis atitinkamuose 
tarptautiniuose forumuose, ypač ITU 
pasaulinėse radijo komunikacijos 
konferencijose, priimtos suderinimo 
darbotvarkės.

Or. en
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Pakeitimas 45

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 kitų 
papildomų spektro dalių, kurios 
atlaisvinamos judriojo ryšio paslaugoms 
teikti, naudojimo teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai 
turėtų prieigą prie pažangių skaitmeninių 
paslaugų, įskaitant plačiajuostį ryšį, visų 
pirma atokiose ir retai apgyvendintose 
vietovėse, valstybės narės ir Komisija 
užtikrina, kad būtų galima naudoti 
pakankamą dalį spektro plačiajuosčio 
palydovinio ryšio paslaugoms, kuriomis
sudaroma galimybė turėti interneto 
prieigą, teikti. 

Or. en
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl sprendimo
-7 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-7 straipsnis
Radijo spektro naudojimo poreikis kitų 
belaidžių komunikacijų politikai
Siekiant remti tolesnį inovatyvių 
audiovizualinių žiniasklaidos ir kitų 
paslaugų Europos piliečiams plėtojimą, 
atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę 
skaitmeninės bendrosios rinkos naudą, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, užtikrina, kad būtų galima 
naudoti pakankamą spektro dalį tokioms 
palydovinio ir antžeminio ryšio 
paslaugoms teikti.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Radijo spektro poreikis įgyvendinant 
konkrečias Europos Sąjungos politikos 
kryptis

Radijo spektro poreikis įgyvendinant kitas 
konkrečias Europos Sąjungos politikos 
kryptis

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

naudojimo informaciją, parengia išsamų 
dabartinio radijo spektro naudojimo aprašą
ir nustato radijo spektro poreikį Europos 
Sąjungoje ateityje.  Iš pradžių į aprašą 
įtraukiami 300 MHz–6 GHz diapazono 
dažniai, o vėliau jis papildomas 
duomenimis apie 6 GHz–70 GHz dažnius.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Į aprašą taip pat įtraukiama ataskaita 
dėl valstybių narių priemonių, taikytų 
įgyvendinant ES lygio sprendimus dėl 
konkrečių dažnių juostų naudojimo 
suderinimo.

Or. en

Pakeitimas 51

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 

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 
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 
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įgyvendinti taip, kad jis būtų suderinamas 
su Europos Sąjungos radijo spektro 
valdymu.

tikslus, Europos Sąjunga remia trečiųjų 
šalių pastangas radijo spektro valdymą 
įgyvendinti taip, kad jis būtų suderinamas 
su Europos Sąjungos radijo spektro 
valdymu.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija 
apsvarsto, kaip taikoma ši radijo spektro 
politikos programa, ir Europos Parlamentui 
ir Tarybai pateikia pagal šį sprendimą 
vykdytos veiklos ir priimtų priemonių 
ataskaitą.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija 
apsvarsto, kaip taikoma ši radijo spektro 
politikos programa. Komisija kasmet
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pagal šį sprendimą vykdytos veiklos ir 
priimtų priemonių ataskaitą.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungos ekonomika yra didžiausia pasaulio ekonomika. Nei JAV, nei Kinijos 
ekonomika nėra didesnė, nors paprastai sakoma priešingai, kai kalbama apie tai, kas pirmauja 
ar pirmaus pasaulio ekonomikoje. Skirtumas toks, kad JAV ir Kinija turi didesnes rinkas ir 
todėl turi geresnes sąlygas konkurencijai, konkurencingumui, naujoms paslaugoms, 
produktams ir inovacijoms. Norint, kad Europa pirmautų pasaulinėje ekonomikoje, labai 
svarbu, kad ji turėtų bendrą vidaus rinką, kurioje daugiausia dėmesio skiriama paslaugų 
sektoriui ir žinių ekonomikai. Paradoksalu, bet kuo didesnė Europos ekonomikos dalis tampa 
žinių ekonomika, tuo mažiau galimybių Europos verslui siūlo vidaus rinka. 

Skaitmeninė darbotvarkė ir skaitmeninė ekonomika gali būti akstinu, kad vidaus rinka taptų 
reali visose mūsų ekonomikos srityse. Tam reikia galimybių tapti lyderiais plačiajuosčio ryšio 
ir interneto naudojimo srityje. Tai labai svarbu norint, kad Europos telekomunikacijų pramonė 
vėl pirmautų pasaulyje, o taip pat norint pirmauti informacinių technologijų plėtojimo ir naujų 
paslaugų bei sistemų kūrimo srityje. Vis dėlto tai yra netgi dar svarbiau siekiant duoti impulsą 
didesniam visos Europos pramonės produktyvumui, sanglaudai, konkurencingumui ir prieigai 
prie bendros rinkos. 

Pranešėjas tvirtai įsitikinęs, kad Europa turi pirmauti šiame pokyčių procese ir sudaryti kuo 
geresnių galimybių konkurencingai Europos žinių ekonomikai, kuriai būtų būdinga 
gyvybingumas, pokyčiai ir inovacijos. Tam reikia prieigos prie didžiausio pajėgumo ir 
didžiausios spartos interneto ir plačiajuosčio ryšio sistemų. 

Šiandien Europa atsilieka nuo kitų pasaulinių subjektų  – JAV ir Kinija atlaisvina dideles 
spektro dalis, kad sudarytų galimybių sparčiai plėtoti naujas paslaugas ir labai spartų judriojo 
ryšio didelio pajėgumo internetą, prie kurio gali prisijungti jų piliečiai. 

Turime siekti, kad Europa taptų geriausia, ir daryti tai, kas Europai geriausia: atlaisvinti 
spektrą naujoms paslaugoms ir padidintiems judriuoju ryšiu perduodamiems duomenų 
srautams, atverti naujų galimybių kultūrai ir turiniui, transliuotojams ir viešosioms 
paslaugoms plačiajuosčio ryšio srityje ir tuo pačiu metu transliuotojams užtikrinti tokias 
pačias galimybes, kokias jie turi šiandien. 

Skaitmeninės darbotvarkės uždaviniuose pažymėta: iki 2013 m. visi ES piliečiai turi turėti 
galimybę naudotis plačiajuosčiu ryšiu , o iki 2020 m. –galimybę naudotis 30 Mb/s ar 
spartesniu plačiajuosčiu ryšiu (pusė Europos namų ūkių – 100 Mb/s spartos ryšiu). Šiuos 
uždavinius reikia laikyti minimaliais, o spektro politikos siekiai ir uždaviniai turi padėti 
Europai įgyti didžiausio pajėgumo ir spartos plačiajuostį ryšį. Mūsų tikslas turi būti siekis, 
kad Europa būtų plėtros šios srityje lyderė ir taptų taip pat ir telekomunikacinių paslaugų, 
naujų paslaugų plėtojimo, padidėjusio pažangių plačiajuosčio ryšio paslaugų našumo 
panaudojimo lydere. 

Palyginimui, Pietų Korėja parengė nacionalinį planą, pagal kurį 1000 Mb/s (vieno gigabito) 
spartos ryšys 2012 m. bus įprastas dalykas. Jau dabar Pietų Korėja pirmauja, turėdama 
vidutiniškai 12 Mb/s spartos ryšį (šiuo metu Europoje tik 18 % ryšio sparta viršija 10 Mb/s). 
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Norėdama pirmauti, ES turi įstengti konkuruoti su kitais pasaulio regionais.

Belaidis plačiajuostis ryšys yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų 
naudotis naujomis ir inovatyviomis paslaugomis. Europa neturėtų atsilikti. Akivaizdu, kad šio 
tikslo negalima pasiekti naudojant optinį pluoštą, kuriam įrengti reikia didelių investicijų, 
tačiau to galima siekti naudojant įvairias galimas belaides technologijas, kad būtų praplėsta 
plačiajuosčio ryšio aprėptis (antžeminės radijo, kabelinės, pluoštinės ar palydovinės sistemos) 
ir paslaugos teikiamos visoje Bendrijos teritorijoje, įskaitant kaimo ir periferines vietoves, 
sudarant galimybių rinkai pasirinkti efektyviausią technologiją atsižvelgiant į operatoriams ir 
piliečiams tenkančias išlaidas. 

Be belaidžio plačiajuosčio ryšio sistemų įvykdyti 100 % aprėpties uždavinio neįmanoma. 
Turėtume prisitaikyti prie technologinių pokyčių ir besikeičiančių transliacijos modelių ir 
užtikrinti, kad televizija būtų prieinama visoms sistemoms, įskaitant judriojo ryšio sistemas.

Vartotojų plačiajuosčio ryšio poreikis auga labai sparčiai. Optinio pluošto (fiksuotų linijų) 
įdiegimas brangus ir juo negalima patenkinti visų dažnių juostos poreikių. 
Skirtingi šaltiniai teigia, kad iki 2013 m. perduodamų duomenų srautas kiekvienais metais 
dvigubės arba kad 2008-2013 m. srautas padidės 6 kartus. 2009 m. 27 ES valstybėse narėse 
užsiregistravusių 3G vartotojų skaičius išaugo iki 166 milijonų, o tai viršija fiksuoto 
plačiajuosčio ryšio linijų ES skaičių. Jungtinėje Karalystėje įsisteigusi bendrovė „O2“ 
pranešė, kad 2009 m. jos judriuoju ryšiu perduodamų duomenų srautas Europoje kas tris 
mėnesius padvigubėdavo; Italijos telekomas paskelbė, kad nuo 2008 m. vidurio iki 2009 m. 
vidurio jo judriuoju ryšiu perduodamų duomenų srautas išaugo 216 procentų. Bendrovė 
„AT&T“ pranešė, kad per pastaruosius trejetą metų jos judriuoju ryšiu perduodamų duomenų 
srautas padidėjo 5000 procentų. Bendrovės „Ericsson“ pagrindinio vykdomojo direktoriaus 
vertinimu, iki 2020 m. bus prijungta 50 milijardų įtaisų. Pagal „Cisco“ vizualiųjų tinklų 
rodiklį, pasaulyje judriuoju ryšiu perduodamų duomenų srautas iki 2014 m. kiekvienais 
metais padvigubės ir nuo 2009 iki 2014 m. padidės 39 kartus.

Todėl Europai reikia atlaisvinti daugiau spektro belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui. Tai turi ir 
gali būti padaryta paisant dabartinio transliavimo sąlygų, užtikrinant tokias pačias galimybes 
transliuotojams, kokias jie turi šiandien, ir kompensuojant galimas perėjimo, jei to reikėtų, 
išlaidas. Judriojo plačiajuosčio ryšio galimybės turi būti tokios, kad transliavimas ir kultūra 
būtų neatsiejama belaidžio ryšio paslaugų plėtojimo dalis. 

1. Bendrosios pastabos

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/140/EB, iš dalies keičiančioje Direktyvą 
2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, 
Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir 
prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo, 
28 konstatuojamojoje dalyje įtvirtinama valstybių narių kompetencija vykdyti spektro 
valdymo funkcijas, tačiau strateginis planavimas, koordinavimas ir, jei reikalinga, derinimas 
Bendrijos lygiu gali padėti užtikrinti, kad vidaus rinka duotų visapusiškos naudos. 
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Siekiant šių tikslų reikėtų  parengti teisės aktus dėl daugiamečių radijo spektro politikos 
programų, kad būtų nustatoma naudojimosi radijo dažnių spektru Bendrijoje strateginio 
planavimo ir derinimo politikos kryptys ir tikslai. 

2010 m. rugsėjo 20 d. Europos Komisijos pateikta penkerių metų radijo spektro politikos 
programa siekiama užtikrinti, kad dalį papildomų dažnių, kurie atsirado dėl perėjimo nuo 
analoginės prie skaitmeninės technologijos, būtų galima panaudoti belaidžio plačiajuosčio 
ryšio paslaugoms visoje ES siekiant suderinto 800 MHz juostos (790-862 MHz dažnių) 
naudojimo.  Pasiūlyme primenamos kai kurios prieš kelis mėnesius Europos Parlamento 
pareikštos pozicijos, kai priimtas pranešimas dėl naujos Europos skaitmeninės darbotvarkės 
„2015.eu“ (P. Del Castillo pranešimas A7-0066/2010). 

Radijo spektro politikos programoje atkreipiamas dėmesys į vidaus rinkos imperatyvų ir tam 
tikrų ES strateginių radijo spektro prioritetų, planavimo ir suderinimo priemonių glaudesnę 
sąsają, tuo pačiu metu užtikrinant privačių įmonių, operatorių, gamintojų, vartotojų ar 
viešosios administracijos saugumą, kai turima ilgalaikė politika ir programos, grindžiamos 
svariomis teisės aktų priemonėmis. 

Pasiūlymas dėl sprendimo dėl radijo spektro politikos programos grindžiamas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsniu dėl vidaus rinkos sukūrimo ir jame 
atsižvelgiama į subsidiarumo ir proporcingumo principus. Nors pripažįstama, kad spektras yra 
nacionalinis išteklius, pasiūlymo 3 straipsnyje nustatytiems strateginiams tikslams (turėti 
pakankamai radijo spektro strateginiams ES tikslams pasiekti, gerinti radijo spektro 
naudojimą didinant lankstumą, kad būtų užtikrinama veiksminga spektro naudojimo 
konkurencija) reikia Europos lygmens koordinuoto požiūrio. 

SESV 5 straipsnyje nustatytas subsidiarumo principas kaip vienas pagrindinių Sąjungos 
principų siekiant sujungti valstybių narių galias ir ES kompetenciją. Geresnio reguliavimo 
direktyvoje pripažįstama valstybių narių kompetencija spektro valdymo srityje, kuriai 
taikomas ES suderinimas, jei tinkama, kai tai yra geriausias būdas gauti vidaus rinkos 
teikiamą naudą. 

Aiškiai atskiriamas Europos Komisijos techninėmis įgyvendinimo priemonėmis atliekamas 
techninis suderinimas ir teisės aktų suderinimas, kuriam reikia subsidiarumo sąlygų specialaus 
įvertinimo.

2. Konkrečios pastabos 

Politikos tikslai (3 straipsnis) 

Svarbu užtikrinti, kad pajėgumo ir aprėpties tikslais būtų skiriama pakankamai spektro, kad 
būtų galima patenkinti augantį judriuoju ryšiu perduodamų duomenų srauto poreikį ir kad visi 
ES piliečiai turėtų galimybę naudotis didelės spartos plačiajuosčiu ryšiu, kaip apibrėžiama 
skaitmeninėje darbotvarkėje. Europa turi būti ambicinga ir siekti paskirti bent 1200 MHz 
belaidžio ryšio paslaugoms. 
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Radijo spektras belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui (6 straipsnis)

Pranešėjas mano, kad labai svarbu tvirtai laikytis Komisijos nustatytų terminų (pavyzdžiui, 
kad 800 MHz dažnių juostą būtų galima naudoti elektroninėms komunikacijos paslaugoms 
nuo 2013 m. sausio 1 d.). Bet kokios išimtys ar nukrypimai turėtų būti leidžiami tik dėl 
techninių priežasčių ir atsižvelgiant į specialius saugumo ir gynybos poreikius. Komisijos 
apibrėžtos dažnių juostos turėtų būti atlaisvintos iki 2012 m. sausio 1 d. pagal Komisijos 
pasiūlymą. 

Sąjunga turi imtis veiksmų, kad būtų daugiau judriojo ryšio paslaugoms skiriamų dažnių, 
siekiant, kad jų būtų skiriama mažiausiai 1200 MHz. Būtina taikyti teisingus principus, kurie 
padėtų atlaisvinti papildomą spektrą ateityje. 

Gali reikėti spręsti kai kurias problemas, kurių akivaizdžiausia – dažnių juostos atlaisvinimo 
išlaidos. Valstybės narės yra atsakingos už atitinkamų subjektų patiriamų papildomų išlaidų 
kompensavimą, jei tai būtų reikalinga.


