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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas 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 pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo 
palydovinio ryšio paslaugos, atrankos ir leidimo išdavimo
(COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0480),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0257/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 straipsnio 1 dalis

1. Šio sprendimo tikslas – sukurti bendrajai 
judriojo ryšio palydovinių sistemų 
operatorių atrankai skirtą Bendrijos 
procedūrą, taip pat nustatyti darnaus 
leidimų atrinktiems operatoriams naudoti 
radijo spektrą, reikalingą judriojo 
palydovinio ryšio sistemoms naudoti, 
išdavimo nuostatas, siekiant padėti plėtoti 
konkurencingą judriojo palydovinio ryšio 
paslaugų vidaus rinką Bendrijoje.

1. Šio sprendimo tikslas – sukurti bendrajai 
judriojo ryšio palydovinių sistemų 
operatorių atrankai skirtą Bendrijos 
procedūrą, taip pat nustatyti darnaus 
leidimų atrinktiems operatoriams naudoti 
radijo spektrą, reikalingą judriojo 
palydovinio ryšio sistemoms naudoti, 
išdavimo nuostatas, siekiant padėti plėtoti 
konkurencingą judriojo palydovinio ryšio 
paslaugų vidaus rinką visoje Bendrijoje.
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Pagrindimas

Būtina pabrėžti, kad siūlomos judriojo palydovinio ryšio paslaugos būtų teikiamos visoje 
Europoje.

Pakeitimas 2
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos antraštinė dalis

3. Vadovaudamasi 10 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta procedūra, Komisija nustato:

3. Vadovaudamasi 10 straipsnio 3a dalyje
nurodyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, Komisija nustato:

Pagrindimas

Priemonės, kuriomis siekiama apibrėžti lyginamosios atrankos procedūros  reikalavimus arba 
sąlygas yra tariamosios teisinės priemonės. Tai yra bendrosios priemonės, kuriomis siekiama 
pakeisti neesminius pagrindinės priemonės elementus, juos papildant ir pridedant naujus 
neesminius elementus. Todėl jos turėtų būti patvirtintos vykdant reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, siekiant veiksmingumo galutinis terminas sutrumpintas iki vieno mėnesio.

Pakeitimas 3
3 straipsnio 3 dalies a punktas

a) dažnių juostas; a) dažnių juostų dalis 2 GHz dažnio 
juostos apimtyje;

Pagrindimas

Norint užtikrinti visapusišką naudą vartotojams ir konkurencijai, būtina apsisaugoti nuo 
dominuojančios padėties rinkoje.

Pakeitimas 4
3 straipsnio 3 dalies b punktas

b) spektro išteklius, kurie bus paskirti 
atrinktiems pareiškėjams;

b) spektro išteklius, kurie bus paskirti 
atrinktiems pareiškėjams ir kurie negali 
būti didesni nei 15 MHz ryšio iš Žemės į 
kosmosą ir 15 MHz ryšio iš kosmoso į 
Žemę atvejais vienam pareiškėjui;

Pagrindimas

Norint užtikrinti visapusišką naudą vartotojams ir konkurencijai, būtina apsisaugoti nuo 
dominuojančios padėties rinkoje.
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Pakeitimas 5
5 straipsnio 1 dalis

1. Per 40 darbo dienų nuo priimtinų 
pareiškėjų sąrašo paskelbimo Komisija 
įvertina, ar pareiškėjai įrodė pasiekę 
reikiamą jų atitinkamų judriojo 
palydovinio ryšio sistemų techninės ir 
komercinės pažangos laipsnį. Šis 
vertinimas grindžiamas tuo, ar baigti šio 
sprendimo priede išvardyti pažangos 
etapai. Šiuos pažangos etapus Komisija 
tiksliau apibrėžia pagal 10 straipsnio 2 
dalyje nurodytą procedūrą. Šiame 
atrankos etape atsižvelgiama į siūlomų 
judriojo palydovinio ryšio sistemų 
patikimumą ir ekonominį perspektyvumą.

1. Per 40 darbo dienų nuo priimtinų 
pareiškėjų sąrašo paskelbimo Komisija 
įvertina, ar pareiškėjai įrodė pasiekę 
reikiamą jų atitinkamų judriojo 
palydovinio ryšio sistemų techninės ir 
komercinės pažangos laipsnį. Šis 
vertinimas priklauso nuo to, ar įgyvendinti  
minimalūs reikalavimai, išdėstyti 1a 
dalyje, ir ar baigti penki šio sprendimo 
priede išdėstyti pažangos etapai. Šiame 
atrankos etape atsižvelgiama į siūlomų 
judriojo palydovinio ryšio sistemų 
patikimumą ir ekonominį perspektyvumą.

Pagrindimas

Nauda vartotojams ir konkurencijai, visos Europos aprėptis ir visuotinės svarbos paslaugos 
yra pagrindiniai šio sprendimo tikslai.  Todėl juos reikia įtraukti kaip pirmosios stadijos  
atrankos kriterijus, norint užtikrinti, kad jie yra tenkinami, net jeigu nebus antrosios atrankos 
stadijos. Penkių pažangos etapų, būtinų pirmajai atrankos stadijai apibrėžimas sustiprina 
aiškumą ir apibrėžtumą. Šiek tiek ilgesnis laiko tarpas, skirtas trečiajam etapui baigti, 
pasitarnauja naujovėms diegti.

Pakeitimas 6
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Pareiškėjai privalo atitikti šiuos 
minimalius reikalavimus:
a) nauda vartotojams ir konkurencijai:
naudojant siūlomą sistemą teikiamos bent 
dvi iš šių paslaugų: vienos krypties 
įvairialypės terpės ir duomenų perdavimo 
paslaugos; pagrindinės balso ir nedidelio 
greičio interaktyvios duomenų perdavimo 
paslaugos; dviejų krypčių (interaktyvios) 
didelio greičio duomenų ir įvairialypės 
terpės perdavimo paslaugos;
b) visos Europos geografinė aprėptis:
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Naudojant siūlomą sistemą paslaugų 
veikimo pradžioje bus aprėpiama 
mažiausiai 70 proc. visos žemyninėje 
Europoje esančios valstybių narių 
teritorijos;  
c) viešosios politikos tikslai:
Siūloma sistema apima vieno arba kelių 
esminių visuotinės svarbos paslaugų (pvz. 
visuomenės apsaugos, pagalbos nelaimės 
atveju), kurios prisideda prie Sąjungos 
piliečių sveikatos, saugumo ir saugos 
užtikrinimo, teikimą.

Pagrindimas

Nauda vartotojams ir konkurencijai, visos Europos aprėptis ir visuotinės svarbos paslaugos 
yra pagrindiniai šio sprendimo tikslai. Todėl juos reikia įtraukti kaip pirmojo etapo atrankos 
kriterijus, norint užtikrinti, kad jie yra tenkinami, net jeigu nebus antrojo atrankos etapo.

Pakeitimas 7
6 straipsnis, 1 pastraipa, įžanginė dalis

1. Jei bendri pirmajame atrankos etape 
nustatytų reikalavimus atitinkančių 
pareiškėjų pageidaujami radijo spektro 
ištekliai viršija turimus radijo spektro 
išteklius, nustatytus pagal 3 straipsnio 3 
dalį, Komisija atrenka reikalavimus 
atitinkančius pareiškėjus pagal šiuos 
papildomus kriterijus:

1. Jei bendri pirmajame atrankos etape 
nustatytų reikalavimus atitinkančių 
pareiškėjų pageidaujami radijo spektro 
ištekliai viršija turimus radijo spektro 
išteklius, nustatytus pagal 3 straipsnio 3 
dalį, Komisija atrenka reikalavimus 
atitinkančius pareiškėjus pagal šiuos 
svertinius kriterijus:

Pagrindimas

Kriterijų svoris turėtų priklausyti nuo atitinkamos jų svarbos.

Pakeitimas 8
6 straipsnio 1 dalies a punktas

a) nauda vartotojams ir konkurencijai; a) nauda vartotojams ir konkurencijai; (20 
proc. svertinis koeficientas)
Šis kriterijus yra susijęs su nauda 
vartotojams ir konkurencijai, kurią 
suteikia pareiškėjo siūloma sistema. Šis 
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kriterijus apima du kriterijus:
- galutinių vartotojų skaičių ir teikiamų 
paslaugų diapazoną;
- komercinių paslaugų teikimo pradžios 
datą;

Pagrindimas

Kriterijaus patikslinimas.

Pakeitimas 9
6 straipsnio 1 dalies b punktas

b) spektro naudojimo veiksmingumas; b) spektro naudojimo veiksmingumas (20 
proc. svertinis koeficientas):
Šis kriterijus yra susijęs su pareiškėjo 
siūlomos sistemos spektro naudojimo 
veiksmingumu. Šis kriterijus apima du 
kriterijus:
- viso reikalingo spektro sumą;
- duomenų srauto pajėgumą;

Pagrindimas

Kriterijaus patikslinimas.

Pakeitimas 10
6 straipsnio 1 dalies c punktas

c) visos Europos geografinė aprėptis; c) visos Europos geografinė aprėptis (40 
proc. svertinis koeficientas):

Šis kriterijus yra susijęs su geografiniu 
plotu, kuriame yra teikiamos pareiškėjo 
siūlomos sistemos paslaugos. Šis kriterijus 
apima du kriterijus:
- valstybių narių skaičių, kuriose 
mažiausiai 50 proc. visų gyventojų gyvena 
plote, kuriame teikiamos paslaugos;
- visoje Europoje esančių valstybių narių 
teritorijos geografinės aprėpties laipsnį 
(angl. DGC) paslaugų teikimo pradžios 
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metu, kai minimalus DGC dydis yra 80 
proc.

Pagrindimas

Kriterijaus patikslinimas.

Pakeitimas 11
6 straipsnio 1 dalies d punktas

d) viešosios politikos tikslų siekimas. d) viešosios politikos tikslų siekimas (20 
proc. svertinis koeficientas)
Šis kriterijus yra susijęs su apimtimi, 
kuria pareiškėjo siūloma sistema 
prisideda įgyvendinant tam tikrus 
viešosios politikos tikslus, į kuriuos 
neatsižvelgiama a – c punktuose 
išdėstytuose kriterijuose. Šis kriterijus 
apima du kriterijus:
- esminių visuotinės svarbos paslaugų 
(pvz. visuomenės apsaugos, pagalbos 
nelaimės atveju), kurios prisideda prie 
Sąjungos piliečių sveikatos, saugumo ir 
saugos užtikrinimo, teikimą;
- sistemos vientisumą ir saugumą.

Pagrindimas

Kriterijaus patikslinimas.

Pakeitimas 12
6 straipsnio 2 dalis

2. Išsamius kiekvieno atrankos kriterijaus 
reikalavimus Komisija nustato pagal 10 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą. 
Šiame atrankos etape atsižvelgiama į 
siūlomų judriojo palydovinio ryšio sistemų 
patikimumą ir ekonominį perspektyvumą.

2. Papildomas 1 dalyje minimas kiekvieno 
atrankos kriterijaus detales Komisija 
nustato pagal 10 straipsnio 3a dalyje
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Šiame atrankos etape 
atsižvelgiama į siūlomų judriojo 
palydovinio ryšio sistemų patikimumą ir 
ekonominį perspektyvumą.
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Pagrindimas

Taikoma ta pati komitologijos procedūra, kaip ir 3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos 
pakeitimui.

Pakeitimas 13
7 straipsnio 2 dalies b punktas

b) pareiškėjai, laikydamiesi Komisijos 
pagal 10 straipsnio 2 dalį nustatytų 
terminų, vykdo šio sprendimo priede 
nustatytus pažangos etapų reikalavimus;

pareiškėjai per 22 mėnesius nuo 
sprendimo dėl pareiškėjų atrankos 
priėmimo privalo įvykdyti šio sprendimo 
priede nustatytus 6 – 9 pažangos etapų 
reikalavimus;

Pagrindimas
Patikslinant terminą, skirtą visiems devyniems pažangos etapams įgyvendinti, sustiprinamas 
aiškumas ir apibrėžtumas.

Pakeitimas 14
7 straipsnio 2 dalies c punktas

c) pagal 5 straipsnio 2 dalį atrinkti 
pareiškėjai atitinka būtiniausius 
reikalavimus, susijusius su nauda 
vartotojams ir konkurencijai, spektro 
naudojimo veiksmingumu, visos Europos 
aprėptimi ir viešosios politikos tikslais, 
kuriuos Komisija tiksliau apibrėžia pagal 
10 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą;

c) pagal 5 straipsnio 2 dalį atrinkti 
pareiškėjai atitinka būtiniausius 5 
straipsnio 1 dalies a punkte paminėtus 
reikalavimus.

Pakeitimas 15
7 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) pareiškėjai privalo vykdyti savo 
paraiškose arba lyginamosios atrankos 
procedūros metu prisiimtus 
įsipareigojimus nepriklausomai nuo to, ar 
pageidaujami radijo spektro ištekliai 
viršija turimus radijo spektro išteklius;

Pagrindimas

Pareiškėjai, praėję pirmą atrankos etapą, privalo laikytis šioje stadijoje prisiimtų 
įsipareigojimų.
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Pakeitimas 16
7 straipsnio 2 dalies e punktas

e) pareiškėjai vykdo lyginamosios 
atrankos procedūros metu prisiimtus 
įsipareigojimus;

išbraukta

Pagrindimas

Tam taikomas 7 straipsnio 2 dalies ca punkto (naujo) pakeitimas.

Pakeitimas 17
7 straipsnio 2 dalies f punktas

f) naudojimo teisės ir leidimai suteikiami 
tokiam laikotarpiui, kurį Komisija nustato 
pagal 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
procedūrą.

f) naudojimo teisės ir leidimai suteikiami 
penkiolikai metų nuo naudojimo teisės ar 
leidimo suteikimo datos.

Pagrindimas

Patikslinant leidimo galiojimo trukmę padidinamas aiškumas ir apibrėžtumas.

Pakeitimas 18
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės, kurios 2015 m. sausio 
1 d. liks už pasirinkto pareiškėjo teikiamų 
paslaugų ploto ribų, gali tam pareiškėjui 
arba kitam judriojo palydovinio ryšio 
paslaugų teikėjui, įsikūrusiam Sąjungos 
teritorijoje arba už jos ribų, arba kitų 
sistemų operatoriui suteikti leidimą 
naudoti dažnių juostos dalį. Suteikdama 
leidimą valstybė narė negali sukelti 
trukdžių kitoms leidimą turinčioms 
judraus palydovinio ryšio paslaugų 
sistemoms, o pakaitinis operatorius negali 
iš jų reikalauti  apsaugos nuo trukdžių.

Pagrindimas

Dažnių spektras yra nepakankamas, todėl jį būtina skirstyti vadovaujantis principu „naudokis 
arba atiduok“.
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Pakeitimas 19
8 straipsnio 3 dalies d punktas

d) naudojimo teisės ir leidimai suteikiami 
tokiam laikotarpiui, kurį Komisija nustato 
pagal 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
procedūrą.

d) naudojimo teisės ir leidimai suteikiami 
laikotarpiui, kuris baigiasi ne vėliau nei 
susijusiai judraus palydovinio ryšio 
sistemai išduoto leidimo galiojimas.

Pagrindimas

Patikslinant leidimo galiojimo trukmę, sustiprinamas aiškumas ir apibrėžtumas.

Pakeitimas 20
9 straipsnio 3 dalis

3. Komisija pagal 10 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą nustato atitinkamas 
darnios kontrolės ir (arba) reikalavimų 
vykdymo užtikrinimo procedūrų, įskaitant 
darnaus leidimų sustabdymo arba 
panaikinimo, pirmiausia už 7 straipsnio 2 
dalyje nustatytų bendrųjų sąlygų 
pažeidimus, sąlygas.

3. Komisija pagal 10 straipsnio 3a dalyje
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu nustato atitinkamas darnios 
kontrolės ir (arba) reikalavimų vykdymo 
užtikrinimo procedūrų, įskaitant darnaus 
leidimų sustabdymo arba panaikinimo, 
pirmiausia už 7 straipsnio 2 dalyje 
nustatytų bendrųjų sąlygų pažeidimus, 
sąlygas.

Pagrindimas

Taikoma tokia pat komitologijos procedūra, kaip ir 2 pakeitimui.

Pakeitimas 21
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Jei pateikiama nuoroda į šią dalį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnio 1 – 4 dalys ir 5 straipsnio b 
punktas bei 7 straipsnis, atsižvelgiant  į 
šio sprendimo 8 straipsnio nuostatas. 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 
dalies c punkte ir 4 dalies b ir c punktuose 
nustatyti laiko apribojimai yra vienas 
mėnuo.
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Pagrindimas

Tai yra bendrosios priemonės, kuriomis siekiama pakeisti neesminius pagrindinės priemonės 
elementus, juos papildant ir pridedant naujus neesminius elementus, todėl jas reikėtų tvirtinti 
laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu. Siekiant veiksmingumo galutinis  tikrinimo 
terminas sutrumpinamas iki vieno mėnesio.

Pakeitimas 22
Priedo 1 punktas

1. Derinimo paraiškos pateikimas 
Tarptautinei telekomunikacijų sąjungai 
(ITU)

1. Derinimo paraiškos pateikimas 
Tarptautinei telekomunikacijų sąjungai 
(ITU)

Pareiškėjas privalo pateikti aiškius 
įrodymus, kad administracija, atsakinga 
už judraus palydovinio ryšio sistemą, 
pateikė atitinkamą ITU Radijo ryšio 
reglamento 4 priede minimą informaciją.

Pagrindimas

Pažangos etapo patikslinimas.

Pakeitimas 23
Priedo 2 punktas

2. Palydovo gamyba 2. Palydovo gamyba

Pareiškėjas pateikia aiškius privalomojo 
pobūdžio susitarimo dėl jo palydovų 
gamybos įrodymus. Dokumente būtina 
nurodyti komercinių paslaugų teikimo 
palydovų gamybos pažangos etapus iki pat 
gamybos pabaigos. Dokumentą pasirašo 
pareiškėjas ir palydovų gamybos 
bendrovė.

Pagrindimas

Pažangos etapo patikslinimas.

Pakeitimas 24
Priedo 3 punktas
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3. Kritinės projekto peržiūros baigimas 5. Kritinės projekto peržiūros baigimas

Kritinė projekto peržiūra yra kosminio 
palydovo kūrimo proceso stadija, kai 
projektavimo ir tobulinimo etapas baigtas 
ir pradedamas gamybos etapas.
Pareiškėjas ne vėliau, kaip praėjus trims 
mėnesiams nuo paraiškos pateikimo, 
privalo pateikti aiškius kritinės projekto 
peržiūros baigimo įrodymus vadovaujantis 
konstravimo pažangos etapais, nurodytais 
susitarime dėl palydovo gamybos. 
Atitinkamą dokumentą pasirašo palydovo 
gamybos bendrovė ir nurodo kritinės 
projekto peržiūros baigimo datą.

Pagrindimas

Pažangos etapo patikslinimas.

Pakeitimas 25
Priedo 4 punktas

4. Susitarimas dėl palydovo paleidimo 3. Susitarimas dėl palydovo paleidimo

Pareiškėjas pateikia aiškius įrodymus, kad 
sudarytas privalomojo pobūdžio 
susitarimas paleisti minimalų palydovų 
skaičių, kuris yra būtinas norint nuolat 
teikti paslaugas ES valstybių narių 
teritorijose. Dokumente nurodomos 
paleidimo datos ir paslaugų teikimo 
pradžios datos bei su draudimu susiję 
sutarties terminai bei sąlygos. 
Dokumentą pasirašo pareiškėjas ir 
palydovo paleidimą vykdysianti bendrovė.

Pagrindimas

Pažangos etapo patikslinimas.

Pakeitimas 26
Priedo 5 punktas

5. Antžeminių stočių tinklų sąsaja 4. Antžeminių stočių tinklų sąsaja
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Pareiškėjas pateikia aiškius įrodymus, kad 
sudarytas privalomojo pobūdžio 
susitarimas dėl antžeminių stočių tinklų 
sąsajos, kuri bus naudojama judriojo 
palydovinio ryšio paslaugoms ES 
valstybių narių teritorijose teikti, statybos 
ir montavimo darbų.

Pagrindimas

Pažangos etapo patikslinimas.

Pakeitimas 27
Priedo 6 punktas

6. Palydovų sujungimas 6. Palydovų sujungimas

Sujungimas yra kosminio palydovo 
gamybos proceso etapas, kai ryšių 
modulis (RM) sujungiamas su 
aptarnavimo moduliu (AM).
Pareiškėjas pateikia aiškius įrodymus, kad 
pasirengimo bandymui peržiūra RM ir 
AM sujungimui buvo atlikta 
vadovaujantis konstravimo pažangos 
etapais, nurodytais susitarime dėl 
palydovo gamybos. Atitinkamą
dokumentą pasirašo palydovo gamybos 
bendrovė ir nurodo palydovų sujungimo 
pabaigos datą.

Pagrindimas

Pažangos etapo patikslinimas.

Pakeitimas 28
Priedo 7 punktas

7. Palydovų paleidimas 7. Palydovų paleidimas

Pareiškėjas pateikia aiškius visų 
palydovų, kurie reikalingi paslaugoms ES 
valstybių narių teritorijose teikti, 
sėkmingo paleidimo ir išsidėstymo 
orbitoje įrodymus.
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Pagrindimas

Pažangos etapo patikslinimas.

Pakeitimas 29
Priedo 8 punktas

8. Dažnių derinimas 8. Dažnių derinimas

Pareiškėjas nurodo aiškius ir 
dokumentais pagrįstus įrodymus, 
susijusius su sėkmingu sistemos dažnių 
derinimu kitų judriojo palydovinio ryšio 
sistemų atžvilgiu, vadovaujantis 
atitinkamomis Radijo ryšio reglamento 
sąlygomis. Tačiau, jei sistema tenkina 1–7 
pažangos etapų reikalavimus, šiuo etapu 
nebūtina įrodyti, kad sėkmingai baigtas 
dažnių derinimas su tomis judriojo ryšio 
sistemomis, kurios pakankamai ir 
tinkamai netenkina 1–7 pažangos etapų 
reikalavimų.   

Pagrindimas

Pažangos etapo patikslinimas.

Pakeitimas 30
Priedo 9 punktas

9. Palydovinio ryšio paslaugų teikimas ES 
valstybių narių teritorijose

9. Palydovinio ryšio paslaugų teikimas ES 
valstybių narių teritorijose

Pareiškėjas pateikia aiškius įrodymus, kad 
jis veiksmingai teikia komercines judriojo 
palydovinio ryšio paslaugas ES valstybių 
narių teritorijose naudodamas tokį 
palydovų skaičių, kokį nurodė trečiuoju 
pažangos etapu.

Pagrindimas

Pažangos etapo patikslinimas.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Judriojo palydovinio ryšio paslaugomis (angl. MSS) teikiamos telekomunikacijų paslaugos 
tarp kosminių stočių (palydovų) ir judriųjų stočių žemėje, tiesiogiai arba per nejudrius 
papildomus komponentus žemėje (angl. CGC). Judriojo palydovinio ryšio paslaugos 
egzistuoja jau nuo 1970-ųjų ir buvo naudojamos kritinių padėčių, nelaimių atvejais bei 
saugumui užtikrinti, ypač laivuose ir lėktuvuose, nes jūroje ir ore nesunku užfiksuoti regėjimo 
liniją. Ankstyvosios MSS buvo ribotos, jomis nedideliu greičiu buvo galima perduoti kalbą, 
fakso duomenis ir kitus duomenis. Tačiau per pastaruosius dešimt metų sistemos pajėgumai ir 
apimtys išaugo ir šiuo metu sistema apima  įvairialypės terpės perdavimą dviejomis kryptimis, 
naujienų kaupimą bei plačiajuosčio interneto prieigą. Tarp naujausių atradimų buvo ir MSS 
sistemos naudojimas paskleidžiant signalą nuo lėktuvo į žemę, skirtą judriajam ryšiui lėktuve 
užtikrinti (angl. MCA).

Žemėje daugelyje sričių MSS komunikacijos dėl esančių medžių ir pastatų dažnai trūkinėja, 
ypač didelėse platumose, kuriose palydovas yra gana žemai danguje ir yra jautresnis 
trukdžiams. Šią problemą galima įveikti sukūrus CGC tinklą, kuris kartotų palydovų 
skleidžiamus signalus. Tokia CGC sistema, kurią būtų galima sukurti tiesiog perdirbus 
esančią 2G ir(arba) 3G ryšio įrangą, sudarytų galimybes teikti įvairesnes MSS, įskaitant 
judriąją televiziją.

Remiantis Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU) sprendimu dėl 2 GHz srities 
radijo dažnių juostos suskirstymo (1980–2010 MHz ryšiui žemė – kosmosas ir 2170–2200 
MHz ryšiui kosmosas – žemė) skirto sistemoms teikiančioms judriojo palydovinio ryšio 
paslaugas (MSS) 2007 m. vasarį Europos Komisija patvirtino sprendimą, kad valstybės narės 
siekiant suderinto požiūrio į MSS privalo suteikti šias dažnių juostas. Valstybės narės sutiko 
atsisakyti savo nacionalinių teisių skirstyti spektrą, nes MSS palieka didelį palydovinį 
pėdsaką ir dėl tos priežasties būtų sunku išvengti trukdžių už valstybinių sienų ribų. Be to, 
laikantis suderinto požiūrio į MSS išvengiama vidaus rinkos susiskaldymo ir sudaroma 
galimybė Europos technologijoms konkuruoti globaliu mastu, o tai atitinka Lisabonos 
darbotvarkės dvasią. Tačiau 2007 m. vasario mėnesio Komisijos sprendimu pripažįstama, kad 
valstybėms narėms liks teisė teikti leidimus CGC veiklai jų teritorijose.

2007 m. vasario mėnesio Komisijos sprendimu patvirtinama, kad būtinas suderintas požiūris į 
MSS, tačiau neišdėstoma, kaip turėtų būti atrenkami MSS teikėjai Europos Sąjungoje ir kaip 
jiems turėtų būti suteikiami leidimai. Kadangi nėra jau egzistuojančios tvarkos tokiam 
atrankos ir leidimų suteikimo procesui vykdyti, būtinas Tarybos ir Parlamento sprendimas 
remiantis Sutarties 95 straipsniu. Sprendimas dėl MSS yra specifinis ir sui generis. Teisinga 
yra tai, kad MSS sistemų atranka ir leidimų suteikimas nagrinėjamas visiškai atskirai nuo 
Telekomunikacijų paketo, kuriuo remiantis bus vykdoma plati ir visapusiška spektro 
valdymo, paremto paslaugų ir technologiniu neutralumu, reforma. Priešingai, dabartinis 
sprendimas yra apie atrankos ir leidimų suteikimo sistemos vykdomuosius žingsnius po 
suderinto sprendimo dėl 2 GHz dažnių juostos naudojimo tam tikriems MSS tikslams.
Pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui ir su juo visiškai sutinka. Jos siūlomi pakeitimai 
pateikiami, kadangi nerimaujama, kad kai kurie atrankos ir leidimų suteikimo elementai yra 
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labiau politinio, o ne techninio pobūdžio. Todėl jiems neturėtų būti taikoma paprasta 
komitologijos procedūra.

Savo 2007 m. vasario 14 d. rezoliucijoje dėl bendros Europos Sąjungos dažnių spektro 
politikos Europos Parlamentas aiškiai išreiškė savo įsipareigojimą, susijusį su visuotinės ir 
bendros svarbos paslaugomis, ir pabrėžė, kad kaimo vietovėms ir mažiau išsivysčiusiems 
regionams svarbi plačiajuosčio interneto ryšio bei judriojo ryšio sklaida. Todėl pranešėja 
siekė, kad sprendimo tekste būtų aiškiai pabrėžiama svarba, suteikiama, pvz., visuotinės 
svarbos paslaugoms ir visos Europos geografinei aprėpčiai. Be to, pranešėja siūlo tais atvejais, 
kai šio sprendimo nuostatoms papildyti siūloma komitologijos procedūra, taikyti 
komitologijos procedūrą su tikrinimu, dėl veiksmingumo sutrumpinant galutinį terminą iki 
vieno mėnesio. 

Šiuo sprendimu Europos MSS teikėjams suteikiama suteikiama unikali galimybė tapti 
pasauliniais lyderiais vis labiau konkurencingoje pasaulinėje rinkoje, tačiau ši galimybė bus 
praleista, jei sprendimas dėl atrankos ir leidimų suteikimo MSS teikėjams proceso nebus 
priimtas nedelsiant. Siekdama Europos piliečių ir jos pramonės gerovės pranešėja tikisi, kad 
Parlamentas, Komisija ir Taryba glaudžiai bendradarbiaus, kad susitarimas bus pasiektas 
anksti – per pirmąjį svarstymą.


