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Predlog spremembe 24
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Radijske frekvence je treba 
obravnavati kot redek javni vir, ki ima 
veliko javno in tržno vrednost. V javnem 
interesu je, da se spekter upravlja kar 
najbolj učinkovito z gospodarskega, 
družbenega in okoljskega vidika in da se 
postopno odpravijo ovire za njegovo 
učinkovito uporabo.

(16) Radijske frekvence je treba 
obravnavati kot redek javni vir, ki ima 
veliko javno in gospodarsko vrednost in je 
bistven za izpolnjevanje nekaterih ciljev 
splošnega interesa javne politike. Zato je
treba spekter upravljati učinkovito ob 
ustreznem upoštevanju javnega interesa z 
gospodarskega, družbenega, kulturnega in 
okoljskega vidika, ovire za njegovo 
učinkovito uporabo pa je treba postopno 
odpraviti.

Or. en

Obrazložitev

Spekter je javni vir, ki si ga ne more nihče lastiti, njegove učinkovitosti pa se ne sme in ne 
more definirati zgolj v okviru tržnih meril. Tako, pa tudi uravnoteženo, je treba presojati tudi 
njegovo gospodarsko in javno vrednost, da bi ga učinkovito upravljali.

Predlog spremembe 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Radijske frekvence je treba
obravnavati kot redek javni vir, ki ima 
veliko javno in tržno vrednost. V javnem 
interesu je, da se spekter upravlja kar 
najbolj učinkovito z gospodarskega, 
družbenega in okoljskega vidika in da se 
postopno odpravijo ovire za njegovo 

(16) Radijske frekvence so last držav 
članic. Obravnavati jih je treba kot redek 
javni vir, ki ima veliko javno in
gospodarsko vrednost. V javnem interesu 
je, da se spekter upravlja kar najbolj 
učinkovito z družbenega, gospodarskega in 
okoljskega vidika in da se postopno 
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učinkovito uporabo. odpravijo ovire za njegovo učinkovito 
uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Nedvomno je radijski spekter redek javni vir. Pojasniti je treba osnovno odgovornost držav 
članic za radijski spekter.

Predlog spremembe 26
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Z odobritvami tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev je treba povečati 
prožnost upravljanja spektra in dostopa do 
spektra, da bodo lahko uporabniki spektra 
izbrali najboljše tehnologije in storitve, ki 
jih bodo uporabljali v frekvenčnem pasu 
(v nadaljnjem besedilu načelo tehnološke 
nevtralnosti in nevtralnosti storitev).
Upravna določitev tehnologij in storitev
mora postati izjema in mora biti jasno 
utemeljena ter predmet rednega pregleda.

(20) Z odobritvami tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev je treba povečati 
prožnost upravljanja spektra in dostopa do 
spektra, da bodo lahko uporabniki spektra 
izbrali najboljše tehnologije in storitve, ki 
jih bodo uporabljali v frekvenčnih 
pasovih, ki so na voljo za storitve 
elektronske komunikacije, kot so 
opredeljene v nacionalnih tabelah za 
dodelitev frekvenc in v Pravilniku o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze (v nadaljnjem 
besedilu načelo tehnološke nevtralnosti in 
nevtralnosti storitev). Upravna določitev 
tehnologij in storitev bi se morala 
uporabljati, kadar so ogroženi cilji 
splošnega interesa.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se zagotovi pravna usklajenost z opredelitvijo nevtralnosti storitev iz 
prvega pododstavka četrtega odstavka devetega člena okvirne direktive.
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Predlog spremembe 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Z odobritvami tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev je treba povečati 
prožnost upravljanja spektra in dostopa do 
spektra, da bodo lahko uporabniki spektra 
izbrali najboljše tehnologije in storitve, ki 
jih bodo uporabljali v frekvenčnem pasu 
(v nadaljnjem besedilu načelo tehnološke 
nevtralnosti in nevtralnosti storitev).
Upravna določitev tehnologij in storitev
mora postati izjema in mora biti jasno 
utemeljena ter predmet rednega pregleda.

(20) Z odobritvami tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev je treba povečati 
prožnost upravljanja spektra in dostopa do 
spektra, da bodo lahko uporabniki spektra 
izbrali najboljše tehnologije in storitve, ki 
jih bodo uporabljali v frekvenčnih 
pasovih, ki so na voljo za storitve 
elektronske komunikacije, kot so 
opredeljene v nacionalnih tabelah za 
dodelitev frekvenc in v Pravilniku o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze (v nadaljnjem 
besedilu načelo tehnološke nevtralnosti in 
nevtralnosti storitev). Upravna določitev 
tehnologij in storitev bi se morala 
uporabljati, kadar so ogroženi cilji 
splošnega interesa.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se zagotovi pravna usklajenost z opredelitvijo nevtralnosti storitev.

Predlog spremembe 28S r
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Z odobritvami tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev je treba povečati 
prožnost upravljanja spektra in dostopa do 
spektra, da bodo lahko uporabniki spektra 
izbrali najboljše tehnologije in storitve, ki 
jih bodo uporabljali v frekvenčnem pasu (v 

(20) Z odobritvami tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev je treba povečati 
prožnost upravljanja spektra in dostopa do
spektra, da bodo lahko uporabniki spektra 
izbrali najboljše tehnologije in storitve, ki 
jih bodo uporabljali v frekvenčnem pasu (v 
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nadaljnjem besedilu načelo tehnološke 
nevtralnosti in nevtralnosti storitev).
Upravna določitev tehnologij in storitev
mora postati izjema in mora biti jasno 
utemeljena ter predmet rednega pregleda.

nadaljnjem besedilu načelo tehnološke 
nevtralnosti in nevtralnosti storitev).
Upravna določitev tehnologij in storitev bi 
morala postati izjema in bi se morala 
uporabljati, kadar so ogroženi cilji 
splošnega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 29
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Izjeme od načela tehnološke 
nevtralnosti morajo biti omejene in 
utemeljene s potrebo po preprečevanju 
škodljivih motenj, na primer z uvedbo 
emisijskih mask in ravni moči, ali s 
potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z 
omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti 
elektromagnetnim poljem ali po 
zagotovitvi pravilne souporabe spektra, 
zlasti tam, kjer je njegova uporaba 
dovoljena samo s splošnimi odobritvami, 
ali tam, kjer je nujno potrebna za 
uskladitev z izjemo od načela nevtralnosti 
storitev.

(21) Omejitve pri načelu tehnološke 
nevtralnosti morajo biti primerne in 
utemeljene s potrebo po preprečevanju 
škodljivih motenj, na primer z uvedbo 
emisijskih mask in ravni moči, ali s 
potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z 
omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti 
elektromagnetnim poljem ali po 
zagotovitvi pravilne souporabe spektra, 
zlasti tam, kjer je njegova uporaba 
dovoljena samo s splošnimi odobritvami, 
ali za uskladitev s ciljem splošnega 
interesa skladno s pravom Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev usklajenosti z besedilom direktive, ki pri tehnološki nevtralnosti govori o 
„omejitvah“, ne pa o „izjemah“. Omejitve ne smejo biti omejene samo na izjeme od načela 
nevtralnosti storitev, usklajene morajo biti tudi s cilji splošnega interesa. 
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Predlog spremembe 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Izjeme od načela tehnološke 
nevtralnosti morajo biti omejene in 
utemeljene s potrebo po preprečevanju 
škodljivih motenj, na primer z uvedbo 
emisijskih mask in ravni moči, ali s 
potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z 
omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti 
elektromagnetnim poljem ali po 
zagotovitvi pravilne souporabe spektra, 
zlasti tam, kjer je njegova uporaba 
dovoljena samo s splošnimi odobritvami, 
ali tam, kjer je nujno potrebna za 
uskladitev z izjemo od načela nevtralnosti 
storitev.

(21) Omejitve pri načelu tehnološke 
nevtralnosti morajo biti primerne in 
utemeljene s potrebo po preprečevanju 
škodljivih motenj, na primer z uvedbo 
emisijskih mask in ravni moči, ali s 
potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z 
omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti 
elektromagnetnim poljem ali po 
zagotovitvi pravilne souporabe spektra, 
zlasti tam, kjer je njegova uporaba 
dovoljena samo s splošnimi odobritvami, 
ali za uskladitev s ciljem splošnega 
interesa skladno s pravom Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev usklajenosti z besedilom direktive, ki pri tehnološki nevtralnosti govori o 
„omejitvah“, ne pa o „izjemah“. Omejitve ne smejo biti samo izjeme od načela nevtralnosti 
storitev, usklajene morajo biti tudi s cilji splošnega interesa.

Predlog spremembe 31
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Izjeme od načela tehnološke 
nevtralnosti morajo biti omejene in 
utemeljene s potrebo po preprečevanju
škodljivih motenj, na primer z uvedbo 
emisijskih mask in ravni moči, ali s 
potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z 
omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti 

(21) Omejitve pri načelu tehnološke 
nevtralnosti morajo biti primerne in 
utemeljene s potrebo po preprečevanju 
škodljivih motenj, na primer z uvedbo 
emisijskih mask in ravni moči, ali s 
potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z 
omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti 
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elektromagnetnim poljem ali po 
zagotovitvi pravilne souporabe spektra, 
zlasti tam, kjer je njegova uporaba 
dovoljena samo s splošnimi odobritvami, 
ali tam, kjer je nujno potrebna za 
uskladitev z izjemo od načela nevtralnosti 
storitev.

elektromagnetnim poljem ali po 
zagotovitvi pravilne souporabe spektra, 
zlasti tam, kjer je njegova uporaba 
dovoljena samo s splošnimi odobritvami, 
ali tam, kjer je nujno potrebna za 
uskladitev z izjemo od načela nevtralnosti 
storitev.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja usklajenost z besedilom direktive, ki pri tehnološki 
nevtralnosti govori o „omejitvah“, ne pa o „izjemah“.

Predlog spremembe 32
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi 
možnost svobodne izbire storitev, ki jih 
želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet 
prehodnih ukrepov za obravnavanje 
predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od 
tega načela nevtralnosti storitev, za katere 
je potrebna zagotovitev posebne storitve, 
da izpolnijo jasno opredeljene cilje
splošnega interesa, kot sta varstvo 
življenja, potreba po spodbujanju socialne, 
regionalne in teritorialne kohezije ali 
izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi 
morale biti dopuščene, kjer je to nujno in 
sorazmerno.  Navedeni cilji morajo 
vključevati tudi spodbujanje kulturne in
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti
medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti.
Razen kadar je to nujno za varovanje 
življenja, izjeme ne smejo privesti do 
izključne uporabe nekaterih storitev, 
temveč morajo dajati prednost, tako da 

(22) Uporabniki spektra morajo imeti 
možnost svobodne izbire storitev, ki jih 
želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet 
prehodnih ukrepov za obravnavanje 
predhodno pridobljenih pravic. Po drugi 
strani pa se lahko uporaba spektra tudi 
izrecno dodeli za zagotovitev posebne 
storitve ali s posebno tehnologijo, da se
izpolnijo jasno opredeljeni cilji splošnega 
interesa, kot sta varstvo življenja, potreba 
po spodbujanju socialne, regionalne in 
teritorialne kohezije ali izogibanje 
neučinkoviti uporabi spektra. Navedeni 
cilji vključujejo spodbujanje ciljev kulturne 
in medijske politike, kot so kulturna in 
jezikovna raznolikost ter pluralnost
medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti.
Razen kadar je to nujno za varovanje 
življenja, izjeme ne smejo privesti do 
izključne uporabe nekaterih storitev, 
temveč morajo dajati prednost, tako da 
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lahko druge storitve ali tehnologije hkrati 
obstajajo v istem pasu, če je to mogoče. Da 
bi imetnik dovoljenja lahko prosto izbiral 
najbolj učinkovita sredstva za prenos 
vsebine storitev na radijskih frekvencah, 
se vsebina ne sme določati v dovoljenju za 
uporabo radijskih frekvenc.

lahko druge storitve ali tehnologije hkrati 
obstajajo v istem pasu, če je to mogoče.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dopolnjuje poročevalčev predlog spremembe 5. Individualne pravice 
se dodelijo radiodifuzijskim hišam, ki morajo kot povračilo spoštovati obveznosti, povezane z 
zakonsko ureditvijo vsebin. Zato je treba omogočiti zagotavljanje povezave med posameznimi 
odobritvami in zakonsko ureditvijo vsebin glede na pristojnost držav članic, da spodbujajo 
kulturno in jezikovno raznolikost ter pluralnost medijev. 

Predlog spremembe 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi 
možnost svobodne izbire storitev, ki jih 
želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet 
prehodnih ukrepov za obravnavanje 
predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od
tega načela nevtralnosti storitev, za katere 
je potrebna zagotovitev posebne storitve, 
da izpolnijo jasno opredeljene cilje
splošnega interesa, kot sta varstvo 
življenja, potreba po spodbujanju socialne, 
regionalne in teritorialne kohezije ali 
izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi 
morale biti dopuščene, kjer je to nujno in
sorazmerno. Navedeni cilji morajo 
vključevati tudi spodbujanje kulturne in
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti
medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti.
Razen kadar je to nujno za varovanje

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi 
možnost svobodne izbire storitev, ki jih 
želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet 
prehodnih ukrepov za obravnavanje 
predhodno pridobljenih pravic. Poleg tega
pa se lahko uporaba spektra tudi izrecno 
določi za zagotovitev posebne storitve ali s 
posebno tehnologijo, da se izpolnijo jasno
opredeljeni cilji splošnega interesa, kot sta 
varstvo življenja, potreba po spodbujanju 
socialne, regionalne in teritorialne kohezije 
ali izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, 
kjer so takšni ukrepi nujni in sorazmerni.
Navedeni cilji zajemajo spodbujanje ciljev
kulturne in medijske politike, kot so 
kulturna in jezikovna raznolikost ter
pluralnost medijev, kot je to opredeljeno v 
nacionalni zakonodaji v skladu s pravom 
Skupnosti. Razen kadar je to nujno za 
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življenja, izjeme ne smejo privesti do 
izključne uporabe nekaterih storitev, 
temveč morajo dajati prednost, tako da 
lahko druge storitve ali tehnologije hkrati 
obstajajo v istem pasu, če je to mogoče. Da 
bi imetnik dovoljenja lahko prosto izbiral 
najbolj učinkovita sredstva za prenos 
vsebine storitev na radijskih frekvencah, 
se vsebina ne sme določati v dovoljenju za 
uporabo radijskih frekvenc. Da bi imetnik 
dovoljenja lahko prosto izbiral najbolj 
učinkovita sredstva za prenos vsebine 
storitev na radijskih frekvencah, se 
vsebina ne sme določati v dovoljenju za 
uporabo radijskih frekvenc.

varovanje življenja, izjeme ne smejo 
privesti do izključne uporabe nekaterih 
storitev, temveč morajo dajati prednost, 
tako da lahko druge storitve ali tehnologije 
hkrati obstajajo v istem pasu, če je to 
mogoče.  

Or. fr

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo 5 okvirne direktive delitev med zakonsko ureditvijo prenosa na eni 
strani in vsebin na drugi ne sme preprečiti upoštevanja obstoječih vezi med tema dvema 
elementoma, zlasti za ohranjanje medijskega pluralizma, kulturne raznolikosti in zaščite 
potrošnikov. Zato morajo države članice ohraniti možnost, da dodelitev individualnih pravic 
uporabe frekvenc pogojujejo z obveznostmi glede zagotavljanja nekaterih vsebin. 

Predlog spremembe 34
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi 
možnost svobodne izbire storitev, ki jih 
želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet 
prehodnih ukrepov za obravnavanje 
predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od 
tega načela nevtralnosti storitev, za katere 
je potrebna zagotovitev posebne storitve, 
da izpolnijo jasno opredeljene cilje
splošnega interesa, kot sta varstvo 
življenja, potreba po spodbujanju socialne, 
regionalne in teritorialne kohezije ali 

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi 
možnost svobodne izbire storitev, ki jih 
želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet 
prehodnih ukrepov za obravnavanje 
predhodno pridobljenih pravic. Po drugi 
strani pa se lahko uporaba spektra tudi 
izrecno določi za zagotovitev posebne 
storitve ali s posebno tehnologijo, da se
izpolnijo jasno opredeljeni cilji splošnega 
interesa, kot sta varstvo življenja, potreba 
po spodbujanju socialne, regionalne in 
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izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi 
morale biti dopuščene, kjer je to nujno in 
sorazmerno. Navedeni cilji morajo 
vključevati tudi spodbujanje kulturne in
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti
medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti.
Razen kadar je to nujno za varovanje
življenja, izjeme ne smejo privesti do 
izključne uporabe nekaterih storitev, 
temveč morajo dajati prednost, tako da 
lahko druge storitve ali tehnologije hkrati 
obstajajo v istem pasu, če je to mogoče. Da 
bi imetnik dovoljenja lahko prosto izbiral 
najbolj učinkovita sredstva za prenos 
vsebine storitev na radijskih frekvencah, 
se vsebina ne sme določati v dovoljenju za 
uporabo radijskih frekvenc.

teritorialne kohezije ali izogibanje 
neučinkoviti uporabi spektra, kjer je to 
nujno in sorazmerno. Navedeni cilji
zajemajo spodbujanje ciljev kulturne in
medijske politike, kot so kulturna in 
jezikovna raznolikost ter pluralnost
medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti.
Razen kadar je to nujno za varovanje 
življenja, izjeme ne smejo privesti do 
izključne uporabe nekaterih storitev, 
temveč morajo dajati prednost, tako da 
lahko druge storitve ali tehnologije hkrati 
obstajajo v istem pasu, če je to mogoče.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dopolnjuje moj predlog spremembe 5. Individualne pravice se 
dodelijo radiodifuzijskim hišam, ki morajo kot povračilo spoštovati obveznosti, povezane z 
zakonsko ureditvijo vsebin. Zato je treba omogočiti zagotavljanje povezave med posameznimi 
odobritvami in zakonsko ureditvijo vsebin glede na pristojnost držav članic, da spodbujajo 
kulturno in jezikovno raznolikost ter pluralnost medijev. 

Predlog spremembe 35
Marielle De Sarnez

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi 
možnost svobodne izbire storitev, ki jih 
želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet 
prehodnih ukrepov za obravnavanje 
predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od 
tega načela nevtralnosti storitev, za katere 
je potrebna zagotovitev posebne storitve, 
da izpolnijo jasno opredeljene cilje 

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi 
možnost svobodne izbire storitev, ki jih 
želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet 
prehodnih ukrepov za obravnavanje 
predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od 
tega načela nevtralnosti storitev, za katere 
je potrebna zagotovitev posebne storitve, 
da izpolnijo jasno opredeljene cilje 
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splošnega interesa, kot sta varstvo 
življenja, potreba po spodbujanju socialne, 
regionalne in teritorialne kohezije ali 
izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi 
morale biti dopuščene, kjer je to nujno in 
sorazmerno. Navedeni cilji morajo 
vključevati tudi spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti 
medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti.
Razen kadar je to nujno za varovanje 
življenja, izjeme ne smejo privesti do 
izključne uporabe nekaterih storitev, 
temveč morajo dajati prednost, tako da 
lahko druge storitve ali tehnologije hkrati 
obstajajo v istem pasu, če je to mogoče. Da 
bi imetnik dovoljenja lahko prosto izbiral 
najbolj učinkovita sredstva za prenos 
vsebine storitev na radijskih frekvencah, 
se vsebina ne sme določati v dovoljenju za 
uporabo radijskih frekvenc.

splošnega interesa, kot sta varstvo 
življenja, potreba po spodbujanju socialne, 
regionalne in teritorialne kohezije ali 
izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi 
morale biti dopuščene, kjer je to nujno in 
sorazmerno. Navedeni cilji morajo 
vključevati tudi spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti 
medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti. V 
tej zvezi je lahko torej individualna 
pravica uporabe imetnika dovoljenja
povezana z obveznostmi glede ponudbe 
vsebin posameznih storitev. Razen kadar je 
to nujno za varovanje življenja, izjeme ne 
smejo privesti do izključne uporabe 
nekaterih storitev, temveč morajo dajati 
prednost, tako da lahko druge storitve ali 
tehnologije hkrati obstajajo v istem pasu, 
če je to mogoče.

Or. fr

Predlog spremembe 36
Katerina Batzeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi 
možnost svobodne izbire storitev, ki jih 
želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet 
prehodnih ukrepov za obravnavanje 
predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od 
tega načela nevtralnosti storitev, za katere 
je potrebna zagotovitev posebne storitve, 
da izpolnijo jasno opredeljene cilje 
splošnega interesa, kot sta varstvo 
življenja, potreba po spodbujanju socialne, 
regionalne in teritorialne kohezije ali 
izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi 
morale biti dopuščene, kjer je to nujno in 
sorazmerno. Navedeni cilji morajo 

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi 
možnost svobodne izbire storitev, ki jih 
želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet 
prehodnih ukrepov za obravnavanje 
predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od 
tega načela nevtralnosti storitev, za katere 
je potrebna zagotovitev posebne storitve, 
da izpolnijo jasno opredeljene cilje 
splošnega interesa, kot sta varstvo 
življenja, potreba po spodbujanju socialne, 
regionalne in teritorialne kohezije ali 
izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi 
morale biti dopuščene, kjer je to nujno in 
sorazmerno. Navedeni cilji morajo 
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vključevati tudi spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti 
medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti.
Razen kadar je to nujno za varovanje 
življenja, izjeme ne smejo privesti do 
izključne uporabe nekaterih storitev, 
temveč morajo dajati prednost, tako da 
lahko druge storitve ali tehnologije hkrati 
obstajajo v istem pasu, če je to mogoče. 
Da bi imetnik dovoljenja lahko prosto 
izbiral najbolj učinkovita sredstva za 
prenos vsebine storitev na radijskih 
frekvencah, se vsebina ne sme določati v 
dovoljenju za uporabo radijskih frekvenc.

vključevati tudi spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti 
medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava 5 okvirne direktive v celoti priznava, da bi bilo treba pri ločitvi zakonske 
ureditve za področje prenosa od zakonske ureditve za področje vsebin upoštevati obstoječe 
povezave med njima. Zato mora biti še naprej omogočeno državam članicam, da povežejo 
dodeljevanje individualnih pravic uporabe z obveznostmi, povezanimi z zagotavljanjem 
posebnih storitev ponujanja vsebin.

Predlog spremembe 37
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev.

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo,
mednarodno dogovorjenimi frekvenčnimi 
načrti ter splošnimi načeli prava 
Skupnosti opredelijo obseg in naravo 
vsake dodelitve radijskih frekvenc, da tako 
zagotovijo spodbujanje ciljev kulturne in
medijske politike, kot so kulturna in
jezikovna raznolikost in pluralnost
medijev.
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Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna za zagotovitev pravne usklajenosti besedila s predlogom sprememb v 
členu 9 (4) okvirne direktive. Ta predlog spremembe dopolnjuje poročevalčev predlog 
spremembe 6.

Predlog spremembe 38
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Ker je dodelitev spektra posameznim 
tehnologijam ali storitvam izjema od načel 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti 
storitev in zmanjšuje svobodo izbire 
nudenih storitev ali uporabljenih 
tehnologij, mora biti vsak predlog za 
takšno dodelitev pregleden in predmet 
javnega posvetovanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravna uskladitev s predlogom spremembe člena 6.1. 

Predlog spremembe 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Ker je dodelitev spektra posameznim 
tehnologijam ali storitvam izjema od načel 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti 
storitev in zmanjšuje svobodo izbire 

črtano
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nudenih storitev ali uporabljenih 
tehnologij, mora biti vsak predlog za 
takšno dodelitev pregleden in predmet 
javnega posvetovanja.

Or. en

Obrazložitev

Pravna uskladitev načel tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev. 

Predlog spremembe 40
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Kadar je za izvajanje politike 
elektronskih komunikacij in spektra 
Skupnosti treba sprejeti ukrepe 
usklajevanja, ki presegajo tehnične 
izvedbene ukrepe, Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu poda zakonodajni 
predlog.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepe usklajevanja, ki vključujejo dodajanje novih bistvenih določb regulativnemu okviru, je 
treba obravnavati z zakonodajnim predlogom. Le neposredna uporaba pravil iz ureditvenega 
okvira ali dodajanje nebistvenih elementov se obravnavata s postopki komitologije.
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Predlog spremembe 41
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Kadar je za izvajanje politike 
elektronskih komunikacij in spektra 
Skupnosti treba sprejeti ukrepe 
usklajevanja, ki presegajo tehnične 
izvedbene ukrepe, Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu poda zakonodajni 
predlog.

Or. en

Obrazložitev

(Trautmann, predlog spremembe 6 – delno spremenjena obrazložitev) Predlog spremembe 
zagotovi pravno usklajenost z drugim odstavkom prvega člena uvodne izjave 7a Sklepa 
1999/468/ES: Ukrepe, ki dodajajo nove bistvene predloge regulativnemu okviru, je treba 
obravnavati z zakonodajnim predlogom. Samo nebistveni elementi se obravnavajo s 
postopkom komitologije. Usklajevanje spektra je nebistveni element te direktive.

Predlog spremembe 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Kadar je za izvajanje politike 
elektronskih komunikacij in spektra 
Skupnosti treba sprejeti ukrepe 
usklajevanja, ki presegajo tehnične 
izvedbene ukrepe, Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu poda zakonodajni 
predlog.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe zagotovi pravno usklajenost z drugim odstavkom prvega člena uvodne 
izjave 7a Sklepa 1999/468/ES.  Ukrepe, ki dodajajo nove bistvene predloge regulativnemu 
okviru, je treba obravnavati z zakonodajnim predlogom. Samo nebistveni elementi se 
obravnavajo s postopkom komitologije. 

Predlog spremembe 43
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost 
zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v 
povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7 
Okvirne direktive; usklajevanje na 
področju spektra in številčenja ter zadeve v 
zvezi z varnostjo omrežij in storitev;
opredelitev nadnacionalnih trgov; izvajanje 
standardov; usklajena uporaba določb 
regulativnega okvira. Pristojnosti je treba 
podeliti tudi za sprejetje izvedbenih 
ukrepov za posodobitev prilog I in II k 
Direktivi o dostopu glede na tržni in 
tehnološki razvoj in za sprejetje izvedbenih 
ukrepov za usklajevanje predpisov za 
odobritve, postopkov in pogojev za 
odobritev elektronskih komunikacijskih 
omrežij in storitev. Ker so to ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
dopolnitvi teh direktiv z novimi 
nebistvenimi elementi, morajo biti sprejeti 
v skladu z regulativnim postopkom 
preverjanja, predvidenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES. Če zaradi nujnih razlogov 
ni mogoče upoštevati običajnih časovnih 
rokov za ta postopek, mora imeti Komisija
možnost, da uporabi nujni postopek iz 
člena 5a(6) zgornjega sklepa.

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost 
zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v 
povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7 
Okvirne direktive; usklajevanje na 
področju spektra in številčenja ter zadeve v 
zvezi z varnostjo omrežij in storitev;
opredelitev nadnacionalnih trgov; izvajanje 
standardov; usklajena uporaba določb 
regulativnega okvira. Pristojnosti je treba 
podeliti tudi za sprejetje izvedbenih 
ukrepov za posodobitev prilog I in II k 
Direktivi o dostopu glede na tržni in 
tehnološki razvoj in za sprejetje izvedbenih 
ukrepov za usklajevanje predpisov za 
odobritve, postopkov in pogojev za 
odobritev elektronskih komunikacijskih 
omrežij in storitev. Ker so to ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
dopolnitvi teh direktiv z novimi 
nebistvenimi elementi, morajo biti sprejeti 
v skladu z regulativnim postopkom 
preverjanja, predvidenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES. Ker bi uporaba 
regulativnega postopka s pregledom v 
okviru običajnih časovnih rokov lahko v 
nekaterih izjemnih okoliščinah ovirala 
pravočasno sprejetje izvedbenih ukrepov,
bi morali Evropski parlament, Svet in
Komisija hitro ukrepati, da bi zagotovili 
pravočasno sprejetje teh ukrepov.
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Or. en

Obrazložitev

V neizogibnih in upravičenih nujnih primerih morajo Evropski parlament, Svet in Komisija 
hitro ukrepati, da bi zagotovili pravočasen sprejem ukrepov komitologije.

Predlog spremembe 44
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost 
zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v 
povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7 
Okvirne direktive; usklajevanje na 
področju spektra in številčenja ter zadeve 
v zvezi z varnostjo omrežij in storitev;
opredelitev nadnacionalnih trgov; izvajanje 
standardov; usklajena uporaba določb 
regulativnega okvira. Pristojnosti je treba 
podeliti tudi za sprejetje izvedbenih 
ukrepov za posodobitev prilog I in II k 
Direktivi o dostopu glede na tržni in 
tehnološki razvoj in za sprejetje 
izvedbenih ukrepov za usklajevanje 
predpisov za odobritve, postopkov in 
pogojev za odobritev elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev. Ker 
so to ukrepi splošnega obsega in so 
namenjeni dopolnitvi teh direktiv z novimi 
nebistvenimi elementi, morajo biti sprejeti 
v skladu z regulativnim postopkom 
preverjanja, predvidenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES. Če zaradi nujnih razlogov 
ni mogoče upoštevati običajnih časovnih 
rokov za ta postopek, mora imeti Komisija
možnost, da uporabi nujni postopek iz 
člena 5a(6) zgornjega sklepa.

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost 
zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v 
povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7 
Okvirne direktive; usklajevanje na 
področju številčenja ter zadeve v zvezi z 
varnostjo omrežij in storitev; opredelitev 
nadnacionalnih trgov; izvajanje 
standardov; usklajena uporaba določb 
regulativnega okvira. Ker so to ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
dopolnitvi teh direktiv z novimi 
nebistvenimi elementi, morajo biti sprejeti 
v skladu z regulativnim postopkom 
preverjanja, predvidenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES. Ker bi uporaba 
regulativnega postopka s pregledom v 
okviru običajnih časovnih rokov lahko v 
nekaterih izjemnih okoliščinah ovirala 
pravočasno sprejetje izvedbenih ukrepov,
bi morali Evropski parlament, Svet in
Komisija hitro ukrepati, da bi zagotovili 
pravočasno sprejetje teh ukrepov.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za zagotovitev pravne usklajenosti z novimi predlogi 
sprememb iz novega člena 8a okvirne direktive in tistimi iz člena 6a direktive o odobritvi. 
Ukrepe usklajevanja, ki dodajajo nove bistvene predloge regulativnemu okviru, je treba 
obravnavati z zakonodajnim predlogom. Samo nebistveni elementi se obravnavajo s 
postopkom komitologije. V neizogibnih in upravičenih nujnih primerih morajo Evropski 
parlament, Svet in Komisija hitro ukrepati, da bi zagotovili pravočasno uporabo komitologije.

Predlog spremembe 45
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen v primerih iz členov 7(10), 20 ali 21 
in če ni drugače določeno v izvedbenih 
ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, 
države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi, kadar nameravajo 
sprejeti ukrepe v skladu s to direktivo ali 
posebnimi direktivami, ki bodo imeli 
znaten vpliv na zadevni trg, ali kadar 
nameravajo zagotoviti omejitve v skladu s 
členom 9(3) in 9(4), dajo zainteresiranim 
strankam možnost, da v primernem roku 
izrazijo svoje stališče o osnutku ukrepov.

Razen v primerih iz členov 7(10), 20 ali 21 
in če ni drugače določeno v izvedbenih 
ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, 
države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi, kadar nameravajo 
sprejeti ukrepe v skladu s to direktivo ali 
posebnimi direktivami, ki bodo imeli 
znaten vpliv na zadevni trg, dajo 
zainteresiranim strankam možnost, da v 
primernem roku izrazijo svoje stališče o 
osnutku ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se, da se pretehtata gospodarska in javna vrednost spektra uravnoteženo, da bi z 
njim učinkovito gospodarili. Dodelitev dela spektra za to, da se izpolnijo cilji splošnega 
interesa, zato ni omejitev ali izjema predlaganega načela nevtralnosti storitev, temveč ga 
dopolnjuje. Zato naložitev dodatnih posvetovalnih postopkov ni upravičena.
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Predlog spremembe 46
Katerina Batzeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 4 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) naložitvi, spremembi ali umiku 
obveznosti za operaterja pri uporabi člena 
16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 
Direktive 2002/19/ES (Direktiva o 
dostopu) in s členom 17 Direktive 
2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih 
storitvah),

(c) naložitvi, spremembi ali umiku 
obveznosti za operaterja pri uporabi člena 
16 v povezavi s členi 5 – razen odstavka 
1(b) – in 9 do 13 Direktive 2002/19/ES
(Direktiva o dostopu) in s členom 17 
Direktive 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah),

Or. en

Obrazložitev

Namen ukrepov iz odstavka 5 (1) Direktive 2002/19 (direktive o dostopu) je ohranjanje 
pluralnosti medijev in kulturne raznolikosti na področju digitalne televizije, zato nedvomno 
sodijo v pristojnost držav članic.

Predlog spremembe47
Guy Bono

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka (e)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 4 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) jih vodi načelo, da morajo imeti končni 
uporabniki pravico do dostopa do katere 
koli zakonite vsebine in do njenega 
razširjanja ter do uporabe katere koli
zakonite aplikacije in/ali storitve po svoji 
izbiri.

(g) jih vodi načelo, da imajo končni 
uporabniki pravico do dostopa do katere 
koli (črtano) vsebine in do njenega 
razširjanja ter do uporabe katere koli
(črtano) aplikacije in/ali storitve po svoji 
izbiri ob upoštevanju nacionalnih 
kazenskih zakonodaj, ki temeljijo na 
zahtevah javnega reda, javne varnosti in 
javne morale.
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Or. fr

Obrazložitev

Uporaba pridevnika "zakonit" pred besedama "vsebina" in "storitev" ne zajema morebitnih 
dejanj računalniške goljufije, ki bi jih končni uporabniki lahko storili, poleg tega pa povzroča 
nejasnost. Zato je treba pojasniti, da nacionalni organ zagotavlja, da so vse dejavnosti iz 
določbe mogoče pod pogojem, da uporabnik ne krši nacionalne kazenske zakonodaje (zlasti 
pri razširjanju vsebin na področju otroške pornografije in rasističnih vsebin).

Predlog spremembe48
Katerina Batzeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 - točka e
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 4 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) zagotavljajo sodelovanje podjetij, ki 
so ponudniki omrežij in storitev 
elektronskih komunikacij, s sektorji, ki se 
ukvarjajo z zaščito in spodbujanjem 
zakonitih vsebin v elektronskih 
komunikacijskih omrežjih in storitvah.

Or. en

Predlog spremembe 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka (e)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 4 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) zagotavljajo, da podjetja, ki so 
ponudniki storitev in omrežij elektronskih 
komunikacij, sodelujejo s sektorji, ki se 
ukvarjajo z zaščito in spodbujanjem 
zakonitih vsebin v elektronskih 
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komunikacijskih storitvah in omrežjih.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je dodatek k poglavju III „Naloge nacionalnih regulativnih organov“. 
Elektronskim komunikacijskim storitvam in omrežjem naloži obveznost, da sodelujejo z 
imetniki pravic intelektualne lastnine (avtorji, producenti, izvajalci) in poiščejo skupne načine 
in sredstva za varstvo in spodbujanje avtorskih pravic. 

Predlog spremembe 50
Guy Bono

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka (e)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 4 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) jih vodi načelo, da nobeno 
omejevanje pravic in svoboščin končnih 
uporabnikov ne sme biti sprejeto brez 
predhodnega sklepa pravosodnega 
organa, razen v primeru višje sile ali 
zahtev, povezanih z zaščito celovitosti in 
varnosti omrežij.

Or. fr

Obrazložitev

Kakršno koli omejevanje pravic in svoboščin končnih uporabnikov lahko sprejme samo 
pravosodni organ, ki je naravni varuh svoboščin, razen v primeru višje sile ali zahtev po 
zaščiti celovitosti in varnosti infrastruktur.

Predlog spremembe 51
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen 8a:
„Člen 8a

Usklajevanje politik radijskega spektra v 
Skupnosti

1. Države članice pri strateškem 
načrtovanju in usklajevanju uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti sodelujejo 
med seboj in s Komisijo. Zagotovijo 
skladnost pristopov politike spektra z 
drugimi nacionalnimi politikami in 
politikami EU, npr. z medijsko politiko.   
2. Države članice zagotovijo usklajevanje 
pristopov politik in, kadar je potrebno, 
usklajene pogoje glede razpoložljivosti in 
učinkovite uporabe spektra, ki je potreben 
za vzpostavitev in delovanje notranjega 
trga, ter ob upoštevanju gospodarskih, 
političnih, kulturnih, zdravstvenih in 
družbenih vprašanj, povezanih z uporabo 
radijskega spektra.
3. Države članice zagotovijo usklajeno in 
pravočasno zbiranje informacij glede 
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti.
4. Države članice zagotovijo učinkovito 
usklajevanje interesov Skupnosti v 
mednarodnih organizacijah, če uporaba 
radijskega spektra vpliva na politiko 
Skupnosti.
5. Odbor za politiko radijskega spektra se 
oblikuje, da bi prispeval k izpolnjevanju 
ciljev iz odstavkov od 1 do 4. Odbor za 
politiko radijskega spektra svetuje 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji o vprašanjih politike radijskega 
spektra. Odbor za politiko radijskega 
spektra sestavljajo predstavniki na visoki 
ravni iz vsakega nacionalnega 
regulativnega organa, odgovornega za 
politiko radijskega spektra in/ali zakonsko 
urejanje medijev v vsaki državi članici. 
Komisija je članica brez pravice 
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glasovanja.
6. Na zahtevo Evropskega parlamenta, 
Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo 
Odbor za politiko radijskega spektra 
sprejema mnenja s kvalificirano večino. 
Vsaka država članica ima en glas, 
Komisija pa ne glasuje.
7. Komisija vsaka tri leta ob čim večjem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra oblikuje skupne cilje 
politike in izda nezavezujoče smernice za 
razvoj politike spektra Skupnosti.
8. Komisija lahko ob čim večjem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra predlaga zakonodajne 
ukrepe za doseganje skupnih ciljev 
politike iz odstavka 7.
9. Kadar je potrebno za zagotavljanje 
učinkovitega usklajevanja interesov 
Skupnosti v mednarodnih organizacijah, 
lahko Komisija s privolitvijo Odbora za 
politiko radijskega spektra Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlaga pogajalski 
mandat.
10. Odbor za politiko radijskega spektra 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
letno poročilo o delu.“

Or. en

Obrazložitev

Strategy planning of radio spectrum on EU-level requires the respect of internationally 
binding agreements and Member States competences in respect to radio spectrum. Only 
through a better coordination of policy approaches will spectrum management in the EU 
advance. A new streamlined Committee, which should be composed of one representative of 
each regulatory Telecom and/or Media authority in the Member States - taking thus into 
account the existing links between regulation of transmission and regulation of content -  is 
proposed to assist developing an integrated EU spectrum policy.
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Predlog spremembe 52
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen 8a:
  „Člen 8a

Usklajevanje politik radijskega spektra v 
Skupnosti

1. Države članice pri strateškem 
načrtovanju in usklajevanju uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti sodelujejo 
med seboj in s Komisijo. Zagotovijo 
skladnost pristopov politike spektra z 
drugimi nacionalnimi politikami in 
politikami EU, npr. z medijsko politiko.   
2. Države članice zagotovijo usklajevanje 
pristopov politik in, kadar je potrebno, 
usklajene pogoje glede razpoložljivosti in 
učinkovite uporabe radijskega spektra, ki 
je potreben za vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga, ter ob upoštevanju 
gospodarskih, političnih, kulturnih, 
zdravstvenih in družbenih vprašanj, 
povezanih z uporabo radijskega spektra.
3. Države članice zagotovijo usklajeno in 
pravočasno zbiranje informacij glede 
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti.
4. Države članice zagotovijo učinkovito 
usklajevanje interesov Skupnosti v 
mednarodnih organizacijah, če uporaba 
radijskega spektra vpliva na politiko 
Skupnosti.
5. Odbor za politiko radijskega spektra se 
oblikuje, da bi prispeval k izpolnjevanju 
ciljev iz odstavkov od 1 do 4. Odbor za 
politiko radijskega spektra svetuje 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji o vprašanjih politike radijskega 
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spektra. Odbor za politiko radijskega 
spektra sestavljajo predstavniki na visoki 
ravni iz vsakega nacionalnega 
regulativnega organa, odgovornega za 
politiko radijskega spektra in/ali zakonsko 
urejanje medijev v vsaki državi članici. 
Komisiji je članica brez pravice 
glasovanja.
6. Na zahtevo Evropskega parlamenta, 
Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo 
Odbor za politiko radijskega spektra s 
kvalificirano večino sprejema mnenja. 
Vsaka država članica ima en glas, 
Komisija pa ne glasuje.
7. Komisija vsaka tri leta ob čim večjem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra oblikuje skupne cilje 
politike in izda nezavezujoče smernice za 
razvoj politike spektra Skupnosti.
8. Komisija lahko ob čim večjem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra predlaga zakonodajne 
ukrepe za doseganje skupnih ciljev 
politike iz odstavka 7.
9. Kadar je potrebno za zagotavljanje 
učinkovitega usklajevanja interesov 
Skupnosti v mednarodnih organizacijah, 
lahko Komisija s privolitvijo Odbora za 
politiko radijskega spektra Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlaga pogajalski 
mandat.
10. Odbor za politiko radijskega spektra 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
letno poročilo o delu.“

Or. en

Justification

An effective policy framework is needed to ensure the cooperation of Member States with 
each other and the Commission with regard to the strategic planning of radio spectrum in the 
Community. Only through a better coordination of policy approaches will spectrum 
management in the EU advance. This also calls for a more coordinated participation of EU 
Member States in international fora. A new streamlined Committee, the RSPC, built upon the 
Radio Spectrum Committee and the Radio Spectrum Policy Group, and including members 
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from each national authority reponding for media regulation, is proposed to assist in the 
development of an integral EU spectrum policy.

Predlog spremembe 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen 8a:
  „Člen 8a

Usklajevanje politik radijskega spektra v 
Skupnosti

1. Države članice pri strateškem 
načrtovanju in usklajevanju uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti sodelujejo 
med seboj in s Komisijo. Zagotovijo 
skladnost pristopov politike spektra z 
drugimi nacionalnimi politikami in 
politikami EU, npr. medijsko politiko.   
2. Države članice zagotovijo usklajevanje 
pristopov politik in, kadar je potrebno, 
usklajene pogoje glede razpoložljivosti in 
učinkovite uporabe radijskega spektra, ki 
je potreben za vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga, ter ob upoštevanju 
gospodarskih, političnih, kulturnih, 
zdravstvenih in družbenih vprašanj, 
povezanih z uporabo radijskega spektra.

3. Države članice zagotovijo usklajeno in 
pravočasno zbiranje informacij glede 
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti.
4. Države članice zagotovijo učinkovito 
usklajevanje interesov Skupnosti v 
mednarodnih organizacijah, če uporaba 
radijskega spektra vpliva na politiko 
Skupnosti.
5. Odbor za politiko radijskega spektra se 
oblikuje, da bi prispeval k izpolnjevanju 
ciljev iz odstavkov od 1 do 4. Odbor za 
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politiko radijskega spektra svetuje 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji o vprašanjih politike radijskega 
spektra. Odbor za politiko radijskega 
spektra sestavljajo predstavniki na visoki 
ravni iz vsakega nacionalnega 
regulativnega organa, odgovornega za 
politiko radijskega spektra in/ali zakonsko 
urejanje medijev v vsaki državi članici. 
Komisiji je članica brez pravice 
glasovanja.
6. Na zahtevo Evropskega parlamenta, 
Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo 
Odbor za politiko radijskega spektra s 
kvalificirano večino sprejema mnenja. 
Vsaka država članica ima en glas, 
Komisija pa ne glasuje.
7. Komisija vsaka tri leta ob čim večjem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra oblikuje skupne cilje 
politike in izda nezavezujoče smernice za 
razvoj politike spektra Skupnosti.
8. Komisija lahko ob čim večjem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra predlaga zakonodajne 
ukrepe za doseganje skupnih ciljev 
politike iz odstavka 7.
9. Kadar je potrebno za zagotavljanje 
učinkovitega usklajevanja interesov 
Skupnosti v mednarodnih organizacijah, 
lahko Komisija s privolitvijo Odbora za 
politiko radijskega spektra Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlaga pogajalski 
mandat.
10. Odbor za politiko radijskega spektra 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
letno poročilo o delu.“

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se na novo oblikovani odbor, v katerem bi moral biti po en predstavnik vsakega 
organa za telekomunikacije in medije v državah članicah (in bi bile tako upoštevane sedanje 
povezave med ureditvijo za področje prenosa in zakonsko ureditvijo za področje vsebine), ki 
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bo pomagal pri razvoju integrirane politike spektra EU.

Predlog spremembe 54
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo za učinkovito 
upravljanje radijskih frekvenc za 
elektronske komunikacijske storitve na 
svojem ozemlju v skladu s členom 8.
Zagotovijo, da nacionalni regulativni 
organi razporedijo in dodelijo take radijske 
frekvence na podlagi objektivnih, 
preglednih, nediskriminacijskih in 
sorazmernih meril.

1. Države članice upoštevajo, da so 
radijske frekvence javna dobrina, ki ima 
pomembno družbeno, kulturno in 
gospodarsko vrednost ter poskrbijo za 
učinkovito upravljanje radijskih frekvenc 
za elektronske komunikacijske storitve na 
svojem ozemlju v skladu s členom 8.
Zagotovijo, da nacionalni regulativni 
organi razporedijo in dodelijo take radijske 
frekvence na podlagi objektivnih, 
preglednih, nediskriminacijskih in 
sorazmernih meril.

Or. en

Obrazložitev

Nedvomno je radijski spekter redek vir. Tako, pa tudi uravnoteženo, je treba presojati tudi 
njegovo gospodarsko in javno vrednost, da bi ga učinkovito upravljali.

Predlog spremembe 55
Katerina Batzeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) upoštevanja omejitve v skladu s 
spodnjim odstavkom 4.

(d) upoštevanja omejitve v skladu s 
spodnjim odstavkom 4, vključno z 
omejitvami, namenjenimi spodbujanju 
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ciljev kulturne in medijske politike.

Or. en

Obrazložitev 

Cilje kulturne in medijske politike je treba posebej omeniti, saj so eden od glavnih 
argumentov držav članic, da omejijo načelo nevtralnosti storitev in tehnološke nevtralnosti.

Predlog spremembe 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) upoštevanja omejitve v skladu s 
spodnjim odstavkom 4.

(d) upoštevanja izpolnjevanja cilja 
splošnega interesa v skladu s spodnjim 
odstavkom 4.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja skladnost s členom 9.4.

Predlog spremembe 57
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) upoštevanja omejitve v skladu s 
spodnjim odstavkom 4.

(d) upoštevanja izpolnjevanja cilja 
splošnega interesa v skladu s spodnjim 
odstavkom 4.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja skladnost z izrazjem predlagane spremembe člena 9.4 okvirne 
direktive.

Predlog spremembe 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, odprtih za elektronske 
komunikacije, nudijo vse vrste elektronskih 
komunikacijskih storitev. Vendar pa države 
članice zagotovijo sorazmerne in 
nediskriminatorne omejitve za vse vrste 
ponujenih elektronskih komunikacijskih 
storitev.

4. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, ki so na voljo za storitve
elektronske komunikacije, kot so 
opredeljene v nacionalnih tabelah za 
dodelitev frekvenc in v Pravilniku 
Mednarodne telekomunikacijske zveze 
(ITU) nudijo vse vrste elektronskih 
komunikacijskih storitev. Vendar pa države 
članice zagotovijo sorazmerne in 
nediskriminatorne ukrepe za vse vrste 
ponujenih elektronskih komunikacijskih 
storitev. .

Or. en

Obrazložitev

Nevtralnost storitev je treba opredeliti glede na možnosti iz Pravilnika o radiokomunikacijah 
Mednarodne zveze za telekomunikacije, ki določa, katere storitve so lahko hkrati v 
posameznih pasovih. Zaradi te pravno veljavne opredelitve nevtralnosti storitev ukrepi, ki se 
sprejmejo v okviru pravilnika Mednarodne telekomunikacijske zveze za zagotavljanje ciljev 
javnega interesa, niso omejitev, temveč posledica tega načela. 
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Predlog spremembe 59
Katerina Batzeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, odprtih za elektronske 
komunikacije, nudijo vse vrste elektronskih 
komunikacijskih storitev. Vendar pa države 
članice zagotovijo sorazmerne in 
nediskriminatorne omejitve za vse vrste 
ponujenih elektronskih komunikacijskih 
storitev.

4. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, ki so na voljo za storitve
elektronske komunikacije, kot so 
opredeljene v nacionalnih tabelah za 
dodelitev frekvenc in v Pravilniku o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze (ITU) nudijo vse 
vrste elektronskih komunikacijskih 
storitev. Vendar pa države članice 
zagotovijo sorazmerne in 
nediskriminatorne omejitve za vse vrste 
ponujenih elektronskih komunikacijskih 
storitev.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalne tabele za dodelitev so še vedno glavno orodje za razdeljevanje radiofrekvenčnih 
pasov. Poleg tega je treba pojasniti, da mora biti načelo nevtralnosti v skladu s Pravilnikom o 
radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze, ki je glavno varstvo pred 
motnjami. 

Predlog spremembe 60
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, odprtih za elektronske 
komunikacije, nudijo vse vrste elektronskih 
komunikacijskih storitev. Vendar pa države 
članice zagotovijo sorazmerne in 
nediskriminatorne omejitve za vse vrste 
ponujenih elektronskih komunikacijskih 
storitev.

4. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, ki so na voljo za storitve
elektronske komunikacije, kot so 
opredeljene v nacionalnih tabelah za 
dodelitev frekvenc in v Pravilniku o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze (ITU) nudijo vse 
vrste elektronskih komunikacijskih 
storitev. Vendar pa države članice 
zagotovijo sorazmerne in 
nediskriminatorne omejitve za vse vrste 
ponujenih elektronskih komunikacijskih 
storitev.

Or. en

Obrazložitev

Nevtralnost storitev je treba omejiti na možnosti iz Pravilnika o radiokomunikacijah 
Mednarodne zveze za telekomunikacije, ki določa, katere storitve so lahko hkrati v 
posameznih pasovih.

Predlog spremembe 61
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, odprtih za elektronske 
komunikacije, nudijo vse vrste elektronskih 
komunikacijskih storitev. Vendar pa države 
članice zagotovijo sorazmerne in 

4. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, ki so na voljo za storitve
elektronske komunikacije, kot so 
opredeljene v nacionalnih tabelah za 
dodelitev frekvenc in v Pravilniku 
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nediskriminatorne omejitve za vse vrste 
ponujenih elektronskih komunikacijskih 
storitev.

Mednarodne telekomunikacijske zveze 
(ITU) nudijo vse vrste elektronskih 
komunikacijskih storitev. Vendar pa države 
članice zagotovijo sorazmerne in 
nediskriminatorne ukrepe za vse vrste 
ponujenih elektronskih komunikacijskih 
storitev.

Or. en

Obrazložitev

Nevtralnost storitev je treba opredeliti glede na možnosti iz Pravilnika o radiokomunikacijah 
Mednarodne zveze za telekomunikacije, ki določa, katere storitve so lahko hkrati v 
posameznih pasovih. Zaradi te pravno veljavne opredelitve nevtralnosti storitev ukrepi, ki se 
sprejmejo v okviru pravilnika Mednarodne telekomunikacijske zveze za zagotavljanje ciljev 
javnega interesa, niso omejitev, temveč posledica tega načela. Zaradi preglednosti je treba 
vse cilje splošnega interesa opredeliti v nacionalni zakonodaji v skladu z pravom Skupnosti. 

Predlog spremembe 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi v določenem pasu, so upravičene
z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, kot je varstvo človekovega 
življenja, spodbujanje socialne, regionalne 
ali teritorialne kohezije, preprečevanje 
neučinkovite uporabe radijskih frekvenc ali 
spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter medijskega pluralizma, 
kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji 
v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Ukrepi, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi v določenem pasu, so upravičeni
z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa. opredeljeno v
nacionalni zakonodaji, v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, kot je varstvo 
človekovega življenja, spodbujanje 
socialne, regionalne ali teritorialne 
kohezije, preprečevanje neučinkovite 
uporabe radijskih frekvenc ali spodbujanje
kulturnih in medijskih političnih ciljev, 
kot so kulturna in jezikovna raznolikost 
ter medijski pluralizem.

Or. en



AM\722479SL.doc 35/64 PE405.980v01-00

SL

Obrazložitev

Nevtralnost storitev je treba opredeliti glede na možnosti iz Pravilnika o radiokomunikacijah 
Mednarodne zveze za telekomunikacije, ki določa, katere storitve so lahko hkrati v 
posameznih pasovih. Zaradi te pravno veljavne opredelitve nevtralnosti storitev ukrepi, ki se 
sprejmejo v okviru pravilnika Mednarodne telekomunikacijske zveze za zagotavljanje ciljev 
javnega interesa, niso omejitev, temveč posledica tega načela. 

Predlog spremembe 63
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi v določenem pasu, so upravičene 
z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, kot je varstvo človekovega 
življenja, spodbujanje socialne, regionalne 
ali teritorialne kohezije, preprečevanje 
neučinkovite uporabe radijskih frekvenc ali 
spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter medijskega pluralizma, 
kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji 
v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Omejitve, ki zahtevajo, da se elektronske 
komunikacijske storitve zagotovijo v 
določenem pasu, so upravičene z 
namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa, opredeljenega v
nacionalni zakonodaji, v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, kot je varstvo 
človekovega življenja, spodbujanje 
socialne, regionalne ali teritorialne 
kohezije, preprečevanje neučinkovite 
uporabe radijskih frekvenc ali spodbujanje
kulturnih in medijskih ciljev, kot so 
kulturna in jezikovna raznolikost ter 
medijski pluralizem.

Or. en

Obrazložitev

Način tolmačenja ciljev v splošnem interesu v vsaki državi članici je treba prepustiti 
subsidiarnosti. Samo „spodbujanje kulturno jezikovne raznolikosti ter medijskega 
pluralizma“ ni dovolj obsežno, saj ne zajema vseh ciljev splošnega interesa avdiovizualne 
medijske politike.
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Predlog spremembe 64
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi v določenem pasu, so upravičene
z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, kot je varstvo človekovega 
življenja, spodbujanje socialne, regionalne 
ali teritorialne kohezije, preprečevanje 
neučinkovite uporabe radijskih frekvenc ali 
spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter medijskega pluralizma, 
kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji 
v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Ukrepi, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi v določenem pasu, so upravičeni
z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa. opredeljeno v
nacionalni zakonodaji, v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, kot je varstvo 
človekovega življenja, spodbujanje 
socialne, regionalne ali teritorialne 
kohezije, preprečevanje neučinkovite 
uporabe radijskih frekvenc ali spodbujanje
kulturnih in medijskih političnih ciljev, 
kot so kulturna in jezikovna raznolikost 
ter medijski pluralizem.

Or. en

Obrazložitev

Nevtralnost storitev je treba opredeliti glede na možnosti iz Pravilnika o radiokomunikacijah 
Mednarodne zveze za telekomunikacije, ki določa, katere storitve so lahko hkrati v 
posameznih pasovih. Zaradi te pravno veljavne opredelitve nevtralnosti storitev ukrepi, ki se 
sprejmejo v okviru pravilnika Mednarodne telekomunikacijske zveze za zagotavljanje ciljev
javnega interesa, niso omejitev, temveč posledica tega načela. Zaradi preglednosti je treba 
vse cilje splošnega interesa opredeliti v nacionalni zakonodaji v skladu z pravom Skupnosti. 

Predlog spremembe 65
Gyula Hegyi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi v določenem pasu, so upravičene 

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi v določenem pasu, so upravičene 
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z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, kot je varstvo človekovega 
življenja, spodbujanje socialne, regionalne 
ali teritorialne kohezije, preprečevanje 
neučinkovite uporabe radijskih frekvenc ali 
spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter medijskega pluralizma, kot 
je opredeljeno v nacionalni zakonodaji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti.

z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, kot je varstvo človekovega 
življenja, spodbujanje socialne, regionalne 
ali teritorialne kohezije, preprečevanje 
neučinkovite uporabe radijskih frekvenc, 
izobraževanje ali spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter medijskega 
pluralizma, kot je opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu z zakonodajo 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ker je izobraževanje v naši družbi tako pomembno, ga je treba omeniti kot cilj, ki opravičuje 
sorazmerne in nediskriminatorne omejitve nevtralnosti storitev.

Predlog spremembe 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje 
katere koli druge storitve v določenem 
pasu, se uporablja samo, če je upravičena s 
potrebo po varstvu človekovega življenja.

Ukrep, ki prepoveduje zagotavljanje katere 
koli druge elektronske komunikacijske
storitve v določenem pasu, se uporablja 
samo, če je upravičena s potrebo po 
varstvu človekovega življenja ali 
preprečevanju škodljivih motenj.

Or. en

Obrazložitev

Nevtralnost storitev je treba opredeliti glede na možnosti iz Pravilnika o radiokomunikacijah 
Mednarodne zveze za telekomunikacije, ki določa, katere storitve so lahko hkrati v 
posameznih pasovih. Zaradi te pravno veljavne opredelitve nevtralnosti storitev ukrepi, ki se 
sprejmejo v okviru pravilnika Mednarodne telekomunikacijske zveze za zagotavljanje ciljev 
javnega interesa, niso omejitev, temveč posledica tega načela. 
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Predlog spremembe 67
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje 
katere koli druge storitve v določenem 
pasu, se uporablja samo, če je upravičena s 
potrebo po varstvu človekovega življenja.

Ukrep, ki prepoveduje zagotavljanje katere 
koli druge elektronske komunikacijske
storitve v določenem pasu, se uporablja 
samo, če je upravičena s potrebo po 
varstvu človekovega življenja ali 
preprečevanju škodljivih motenj.

Or. en

Obrazložitev

Nevtralnost storitev je treba opredeliti glede na možnosti iz Pravilnika o radiokomunikacijah 
Mednarodne zveze za telekomunikacije, ki določa, katere storitve so lahko hkrati v 
posameznih pasovih. Zaradi te pravno veljavne opredelitve nevtralnosti storitev ukrepi, ki se 
sprejmejo v okviru pravilnika Mednarodne telekomunikacijske zveze za zagotavljanje ciljev 
javnega interesa, niso omejitev, temveč posledica tega načela.  Zaradi preglednosti je treba 
vse cilje splošnega interesa opredeliti v nacionalni zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti. 

Predlog spremembe 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice redno preverjajo nujnost
omejitev iz odstavkov 3 in 4.

5. Države članice redno preverjajo nujnost
ciljev splošnega interesa iz odstavkov 3 in 
4.

Or. en
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Predlog spremembe 69
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  5a. Države članice so pristojne, da v 
skladu s svojo nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg, naravo in trajanje 
ukrepov za spodbujanje ciljev kulturne in 
medijske politike, kot so kulturna in 
jezikovna raznolikost ter pluralnost 
medijev.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 16 Ignasija Guardansa Cambója: beseda "omejitve" se zamenja z 
"ukrepi" za zagotovitev skladnosti z izrazjem predlagane spremembe člena 9.4 okvirne 
direktive.

Predlog spremembe 70
Katerina Batzeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin in je 
bila pravica do uporabe radijskih frekvenc 
dodeljena za izpolnjevanje posebnega cilja 
splošnega interesa, se zahtevek za ponovno 
presojo lahko vloži le za del radijskih 
frekvenc, ki je nujen za izpolnitev takega 
cilja. Del radijskih frekvenc, ki ni nujen 
za izpolnitev navedenega cilja kot rezultat 

2. Omejitve, dodeljene za izpolnjevanje 
posebnega cilja splošnega interesa v okviru 
kulturne in medijske nacionalne politike,
so izvzete iz postopka ponovne presoje 
tega člena.
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uporabe členov 9(3) in (4), je predmet 
novega postopka podeljevanja v skladu s 
členom 7(2) Direktive o odobritvi.

Or. en

Obrazložitev

Posebnosti ciljev splošnega interesa v avdiovizualnem sektorju, ki utemeljujejo pristojnosti 
držav članic, da opredelijo obseg, naravo in trajanje takšnih omejitev načela nevtralnosti, 
morajo  utemeljevati tudi poseben postopek ponovne presoje, ki ga opredelijo države članice.

Predlog spremembe 71
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do 
uporabe radijskih frekvenc dodeljena za 
izpolnjevanje posebnega cilja splošnega 
interesa, se zahtevek za ponovno presojo 
lahko vloži le za del radijskih frekvenc, ki 
je nujen za izpolnitev takega cilja. Del 
radijskih frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev 
navedenega cilja kot rezultat uporabe 
členov 9(3) in (4), je predmet novega 
postopka podeljevanja v skladu s členom 
7(2) Direktive o odobritvi.

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do 
uporabe radijskih frekvenc dodeljena za 
izpolnjevanje posebnega cilja splošnega 
interesa, vključno z zagotavljanjem 
radijskih storitev ali storitev oddajanja, 
ostane del radijskih frekvenc, ki je nujen 
za izpolnitev takega cilja, nespremenjen 
do izteka. Del radijskih frekvenc, ki ni 
nujen za izpolnitev navedenega cilja, je 
predmet novega postopka podeljevanja v 
skladu s členoma 9(3) in (4) te direktive 
ter členom 7(2) Direktive 2002/20/EC 
(Direktiva o odobritvi).

Or. en

Obrazložitev

Operaterji radiofuzije morajo biti po digitalnem preklopu zmožni še naprej zagotavljati 
radiodifuzijske storitve in jih celo še naprej razvijati (na primer televizijo z visoko 
ločljivostjo). Del digitalne dividende, ki ne bo uporabljena za namene radiofuzije, je treba 
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nameniti za druge namene v skladu z novimi pravili.

Predlog spremembe 72
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do 
uporabe radijskih frekvenc dodeljena za 
izpolnjevanje posebnega cilja splošnega 
interesa, se zahtevek za ponovno presojo 
lahko vloži le za del radijskih frekvenc, ki 
je nujen za izpolnitev takega cilja. Del 
radijskih frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev 
navedenega cilja kot rezultat uporabe 
členov 9(3) in (4), je predmet novega 
postopka podeljevanja v skladu s členom 
7(2) Direktive o odobritvi.

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do 
uporabe radijskih frekvenc dodeljena za 
izpolnjevanje posebnega cilja splošnega 
interesa, ostane pravica do uporabe dela
radijskih frekvenc, dodeljena za izpolnitev 
takega cilja, nespremenjena do izteka. Del 
radijskih frekvenc, ki ne bi bil več nujen za 
izpolnitev navedenega cilja, je predmet 
novega postopka podeljevanja v skladu s
členoma 9(3) in (4) te direktive ter členom 
7(2) Direktive o odobritvi.

Or. en

Obrazložitev

(Trautmann, predlog spremembe 29 – delno spremenjen z razširitvijo določbe na radijske 
storitve). Radijski operaterji in operaterji radiofuzije morajo biti po digitalnem preklopu 
zmožni še naprej zagotavljati storitve in jih celo še naprej razvijati. 

Predlog spremembe 73
Marielle De Sarnez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 2. Ta člen se ne uporablja za omejitve, ki 
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ponudnik storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin in je 
bila pravica do uporabe radijskih frekvenc 
dodeljena za izpolnjevanje posebnega cilja 
splošnega interesa, se zahtevek za 
ponovno presojo lahko vloži le za del 
radijskih frekvenc, ki je nujen za 
izpolnitev takega cilja. Del radijskih 
frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev 
navedenega cilja kot rezultat uporabe 
členov 9(3) in (4), je predmet novega 
postopka podeljevanja v skladu s členom 
7(2) Direktive o odobritvi.

jih države članice izvajajo, da bi 
spodbujale cilje kulturne politike, 
jezikovne raznolikosti in pluralnosti 
medijev. 

Or. fr

Predlog spremembe 74
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 b – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim 
podjetjem individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to 
določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, brez predhodnega 
soglasja nacionalnega regulativnega 
organa.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim 
podjetjem individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to 
določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, pod pogojem, da je ta 
prenos ali zakup v skladu z nacionalnimi 
postopki in ne povzroča spremembe 
storitve, ki se zagotavlja preko tega pasu 
radijske frekvence.

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje s spektrom ne sme voditi do špekulacij ali zaračunavanja storitve, ki se zagotavlja 
preko posebnih pasov radijske frekvence, zlasti kadar je na voljo na podlagi omejitve 
uporabe, da bi se zagotovilo izpolnjevanje cilja splošnega interesa.
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Predlog spremembe 75
Katerina Batzeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 b – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim 
podjetjem individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to 
določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, brez predhodnega 
soglasja nacionalnega regulativnega 
organa.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim 
podjetjem individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to 
določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, pod pogojem, da je ta 
prenos ali zakup v skladu z nacionalnimi 
postopki in ne povzroča spremembe 
storitve, ki se zagotavlja preko tega pasu 
radijske frekvence.

Or. en

Obrazložitev

Ker upravljanje spektra ostaja v nacionalni pristojnosti, je treba v celoti upoštevati 
nacionalne postopke in predpise.

Predlog spremembe 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin in je 
bila pravica do uporabe radijskih frekvenc 
dodeljena za izpolnjevanje posebnega cilja 
splošnega interesa, se zahtevek za 

2. Ta člen se ne uporablja za omejitve, ki 
jih države članice izvajajo, da bi 
spodbujale cilje kulturne in medijske 
politike, kot so na primer kulturna in 
jezikovna raznolikost ter pluralnost 
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ponovno presojo lahko vloži le za del 
radijskih frekvenc, ki je nujen za 
izpolnitev takega cilja. Del radijskih 
frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev 
navedenega cilja kot rezultat uporabe 
členov 9(3) in (4), je predmet novega 
postopka podeljevanja v skladu s členom 
7(2) Direktive o odobritvi.

medijev.

Or. fr

Obrazložitev

Ker so države članice pristojne za opredelitev obsega, narave in trajanja omejitev načel 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev, kadar so takšne omejitve namenjene 
spodbujanju ciljev kulturne in medijske politike, v teh primerih postopek ponovne presoje iz 
člena 9a ni primeren. Poleg tega odstavek 2 iz besedila Komisije zamenjuje dva različna 
pojma, in sicer ponovno presojo omejitev in ponovno presojo pravic uporabe. Slednji je zajet 
v členu 5(2) Direktive o odobritvi. 

Predlog spremembe 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi prispevala k razvoju notranjega trga, 
za doseganje načel tega člena, Komisija 
lahko sprejme ustrezne izvedbene ukrepe 
za:

Da bi prispevala k razvoju notranjega trga
in brez poseganja v člen 8a te direktive,
lahko Komisija za doseganje načel tega 
člena sprejme ustrezne tehnične izvedbene 
ukrepe za:

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno usklajenost s členom 8a (novo) ter opredelitvijo nevtralnosti 
storitev in tehnološke nevtralnosti v členu 9 te direktive. Prav tako je treba zagotoviti pravno 
usklajenost z Odločbo o radijskem spektru (676/2002/Komisija), zlasti glede področja 
uporabe člena, ki zadeva tehnično izvajanje ukrepov in ciljev splošnega interesa (nova točka 
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(d), ki ustreza členu 1(4) te odločbe). 

Predlog spremembe 78
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi prispevala k razvoju notranjega trga, 
za doseganje načel tega člena, Komisija 
lahko sprejme ustrezne izvedbene ukrepe 
za:

Da bi prispevala k razvoju notranjega trga
in brez poseganja v člen 8a te direktive,
lahko Komisija za doseganje načel tega 
člena sprejme ustrezne tehnične izvedbene 
ukrepe za:

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno usklajenost s členom 8a (novo) ter opredelitvijo nevtralnosti 
storitev in tehnološke nevtralnosti v členu 9 te direktive. 

Predlog spremembe 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (–a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) uskladitev pravil o razpoložljivosti in 
učinkoviti uporabi radijskih frekvenc v 
skladu s členom 9;  

Or. en
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Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno usklajenost s členom 8a (novo) ter opredelitvijo nevtralnosti 
storitev in tehnološke nevtralnosti v členu 9 te direktive. Prav tako je treba zagotoviti pravno 
usklajenost z Odločbo o radijskem spektru (676/2002/Komisija), zlasti glede področja 
uporabe člena, ki zadeva tehnično izvajanje ukrepov in ciljev splošnega interesa (nova točka 
(d), ki ustreza členu 1(4) te odločbe). 

Predlog spremembe 80
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (–a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) uskladitev pravil o razpoložljivosti in 
učinkoviti uporabi radijskih frekvenc v 
skladu s členom 9;  

Or. en

Justification

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Predlog spremembe 81
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (–a a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (-aa) zagotovitev usklajenega in 
pravočasnega zbiranja informacij glede 
razporeditve, razpoložljivosti in uporabe 
radijskih frekvenc;

Or. en

Obrazložitev

Za dosego doslednosti in skladnosti je pomembno, da so vsi ukrepi usklajevanja na področju 
upravljanja spektra združeni na enem mestu in ne v dveh različnih zakonodajnih okvirih 
(okvirna direktiva in Odločba o radijskem spektru).

Predlog spremembe 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (–a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) zagotovitev usklajenega in 
pravočasnega zbiranja informacij glede 
razporeditve, razpoložljivosti in uporabe 
radijskih frekvenc;

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno usklajenost s členom 8a (novo) ter opredelitvijo nevtralnosti 
storitev in tehnološke nevtralnosti v členu 9 te direktive. Prav tako je treba zagotoviti pravno 
usklajenost z Odločbo o radijskem spektru (676/2002/Komisija), zlasti glede področja 
uporabe člena, ki zadeva tehnične izvedbene ukrepe in cilje splošnega interesa (nova točka 
(d), ki ustreza členu 1(4) te odločbe). 
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Predlog spremembe 83
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (–a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) zagotovitev usklajenega in 
pravočasnega zbiranja informacij glede 
razporeditve, razpoložljivosti in uporabe 
radijskih frekvenc;

Or. en

Justification

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Predlog spremembe 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uskladitev opredelitve pasov, za katere 
je dovoljen prenos ali dajanje v zakup 
pravice uporabe med podjetji;

(a) opredelitev pasov, za katere je dovoljen
neposreden prenos ali dajanje v zakup 
pravice uporabe med podjetji z izjemo 
radijskih frekvenc, ki jih države članice 
načrtujejo za radiodifuzijske storitve;  

Or. en
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Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno usklajenost s členom 8a (novo) ter opredelitvijo nevtralnosti 
storitev in tehnološke nevtralnosti v členu 9 te direktive. Prav tako je treba zagotoviti pravno 
usklajenost z odločbo o radijskem spektru (676/2002/Komisija), zlasti glede področja 
uporabe člena, ki zadeva tehnične izvedbene ukrepe in cilje splošnega interesa (nova točka 
(d), ki ustreza členu 1(4) te odločbe). 

Predlog spremembe 85
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uskladitev opredelitve pasov, za katere 
je dovoljen prenos ali dajanje v zakup 
pravice uporabe med podjetji;

(a) opredelitev pasov, za katere je dovoljen
neposreden prenos ali dajanje v zakup 
pravice uporabe med podjetji z izjemo 
radijskih frekvenc, ki jih države članice 
načrtujejo za radiodifuzijske storitve;  

Or. en

Justification

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Predlog spremembe 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (d)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) določitev izjeme od načela nevtralnosti 
storitev ali tehnološke nevtralnosti, pa tudi 
za uskladitev obsega in narave katere koli 
izjeme od teh načel v skladu s členom 9(3) 
in (4), razen tistih, ki so namenjene 
zagotavljanju spodbujanja kulturne in
jezikovne raznolikosti ter medijskega 
pluralizma.  

Ti izvedbeni ukrepi ne posegajo v ukrepe, 
sprejete na ravni Skupnosti ali nacionalni 
ravni v skladu z zakonodajo Skupnosti za 
izpolnitev ciljev, ki so v splošnem interesu, 
zlasti v zvezi z urejanjem vsebin in
avdiovizualno politiko.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno usklajenost s členom 8a (novo) ter opredelitvijo nevtralnosti 
storitev in tehnološke nevtralnosti v členu 9 te direktive. Prav tako je treba zagotoviti pravno 
usklajenost z Odločbo o radijskem spektru (676/2002/Komisija), zlasti glede področja 
uporabe člena, ki zadeva tehnične izvedbene ukrepe in cilje splošnega interesa (nova točka 
(d), ki ustreza členu 1(4) te odločbe). 

Predlog spremembe 87
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) določitev izjeme od načela nevtralnosti 
storitev ali tehnološke nevtralnosti, pa tudi 
za uskladitev obsega in narave katere koli 
izjeme od teh načel v skladu s členom 9(3) 
in (4), razen tistih, ki so namenjene 
zagotavljanju spodbujanja kulturne in
jezikovne raznolikosti ter medijskega 
pluralizma.  

Ti izvedbeni ukrepi ne posegajo v ukrepe, 
sprejete na ravni Skupnosti ali nacionalni 
ravni v skladu z zakonodajo Skupnosti za 
izpolnitev ciljev, ki so v splošnem interesu, 
zlasti v zvezi z urejanjem vsebin in
avdiovizualno politiko.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno usklajenost s členom 8a (novo) ter opredelitvijo nevtralnosti 
storitev in tehnološke nevtralnosti v členu 9 te direktive. Prav tako je treba zagotoviti pravno 
usklajenost z Odločbo o radijskem spektru (676/2002/Komisija), zlasti glede področja 
uporabe člena, ki zadeva tehnične izvedbene ukrepe in ukrepe glede ciljev splošnega interesa 
(nova točka (d), ki ustreza členu 1(4) te odločbe). 

Predlog spremembe 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam
nebistvenih določb te direktive s tem, da jo 
dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 22(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
22(4). Komisiji lahko v skladu s členom 10 
Uredbe […/ES] pri izvajanju določb tega 
odstavka pomaga organ.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). Komisiji lahko pri izvajanju 
določb iz točk (a) do (c) tega odstavka 
pomaga Odbor za politiko radijskega 
spektra.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno usklajenost s členom 8a (novo) ter opredelitvijo nevtralnosti 
storitev in tehnološke nevtralnosti v členu 9 te direktive. Prav tako je treba zagotoviti pravno 
usklajenost z Odločbo o radijskem spektru (676/2002/Komisija), zlasti glede področja 
uporabe člena, ki zadeva tehnične izvedbene ukrepe in cilje splošnega interesa (nova točka 
(d), ki ustreza členu 1(4) te odločbe). 

Predlog spremembe 89
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam
nebistvenih določb te direktive s tem, da jo 
dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 22(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
22(4). Komisiji lahko v skladu s členom 10 
Uredbe […/ES] pri izvajanju določb tega 
odstavka pomaga organ.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). Komisiji lahko pri izvajanju 
določb iz točk (a) do (c) tega odstavka 
pomaga Odbor za politiko radijskega 
spektra.

Or. en

Justification

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Predlog spremembe 90
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (–a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (-a) uskladitev pravil o razpoložljivosti in 
učinkoviti uporabi radijskih frekvenc v 
skladu s postopkom iz Priloge I;

Or. en

Obrazložitev

Za dosego doslednosti in skladnosti je pomembno, da so vsi ukrepi usklajevanja na področju 
upravljanja spektra združeni na enem mestu in ne v dveh različnih zakonodajnih okvirih 
(okvirna direktiva in Odločba o radijskem spektru). 
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Predlog spremembe 91
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (b) 
Direktiva 2002/21/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
22(4).

Ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3).

Or. en

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje takšnih ukrepov.

Predlog spremembe 92
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
22(4).

Ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3).

Or. en
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Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje takšnih ukrepov.

Predlog spremembe 93
Katerina Batzeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka (a)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obveznosti in pogoji, naloženi v skladu 
z odstavkoma 1 in 2, morajo biti 
objektivni, pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni, izvajati pa se morajo v 
skladu s postopki iz členov 6 in 7 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).

2. Obveznosti in pogoji, naloženi v skladu 
z odstavkoma 1 in 2, morajo biti 
objektivni, pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni, izvajati pa se morajo v 
skladu s postopki iz členov 6 in 7 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Ti postopki se ne uporabljajo za odstavek 
1(b) tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Namen ukrepov iz odstavka 5 (1) Direktive 2002/19 (Direktive o dostopu) je ohranjanje 
pluralnosti medijev in kulturne raznolikosti na področju digitalne televizije, zato nedvomno 
sodijo v pristojnost držav članic.

Predlog spremembe 94
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice ne pogojujejo uporabe 
radijskih frekvenc s podelitvijo 
individualnih pravic uporabe, temveč 

1. Države članice pospešujejo uporabo 
radijskih frekvenc v skladu s splošno 
odobritvijo in lahko podelijo individualne 
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vključijo pogoje za uporabo takega 
radijskih frekvenc v splošno odobritev, 
razen če je podelitev individualnih pravic 
upravičena zaradi:

pravice z namenom:

Or. en

Obrazložitev

Čeprav bi bile lahko z razvojem tehnologije za preprečevanje težav z motnjami splošne 
odobritve dolgoročno uspešna rešitev, pa bi se moralo podeljevanje individualnih pravic 
ohraniti kot običajen postopek za dodeljevanje spektra.

Predlog spremembe 95
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne pogojujejo uporabe 
radijskih frekvenc s podelitvijo 
individualnih pravic uporabe, temveč 
vključijo pogoje za uporabo takega 
radijskih frekvenc v splošno odobritev, 
razen če je podelitev individualnih pravic 
upravičena zaradi:

1. Države članice pospešujejo uporabo 
radijskih frekvenc v skladu s splošno 
odobritvijo in lahko podelijo individualne 
pravice z namenom:

Or. en

Obrazložitev

(Trautmann, predlog spremembe 72, spremenjena obrazložitev.) Čeprav bi bile lahko z 
razvojem tehnologije za preprečevanje težav z motnjami splošne odobritve dolgoročno 
uspešna rešitev, pa bi se moralo podeljevanje individualnih pravic ohraniti kot običajen 
postopek za dodeljevanje spektra. Komisija v praksi potrjuje ta pristop, kot na primer v 
sporočilu o digitalni dividendi, kjer predlaga dodelitev posebnih storitev posebnim 
podpasovom na podlagi individualnih licenc.
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Predlog spremembe 96
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v posebna merila, ki jih 
države vnaprej opredelijo za podelitev 
pravic uporabe radijskih frekvenc 
ponudnikom storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin za 
izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, se take 
pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, 
preglednimi, nediskriminatornimi in 
sorazmernimi postopki, v primeru radijskih 
frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).
Postopki so tudi odprti, razen v primerih, 
ko je podelitev individualnih pravic 
uporabe radijskih frekvenc ponudnikom 
storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin bistvena za 
izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo 
država članica vnaprej opredeli in je 
potrebna za doseganje cilja splošnega 
interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Brez poseganja v posebna merila in 
postopke, ki jih države opredelijo za 
podelitev pravic uporabe radijskih frekvenc 
ponudnikom storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin za 
izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, se take 
pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, 
preglednimi, nediskriminacijskimi in 
sorazmernimi postopki, v primeru radijskih 
frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Or. en

Obrazložitev

Predlog ustreza veljavni direktivi, ki se je izkazala za uporabno in učinkovito. 

Predlog spremembe 97
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za doseganje ciljev iz člena 1 in brez
poseganja v člen 5(2) te direktive lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe:

1. Brez poseganja v člen 5(1) in (2) te 
direktive ter v člena 8 in 9 Direktive 
2002/21/ES (okvirna direktiva) lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe:

Or. en

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe v skladu s členom 6a (usklajevanje) je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom. Uporaba nujnega postopka ni upravičena za 
sprejemanje takšnih ukrepov.

Predlog spremembe 98
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, 
katerih uporaba mora biti predmet splošnih 
odobritev ali individualnih pravic uporabe 
za radijske frekvence;

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, 
katerih uporaba mora biti predmet splošnih 
odobritev;

Or. en

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe v skladu s členom 6a (usklajevanje) je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom. Uporaba nujnega postopka ni upravičena za 
sprejemanje takšnih ukrepov.  
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Predlog spremembe 99
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za uskladitev postopkov za dodelitev 
splošnih odobritev ali posameznih pravic 
uporabe radijskih frekvenc ali številk; 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe v skladu s členom 6a (usklajevanje) je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom. Uporaba nujnega postopka ni upravičena za 
sprejemanje takšnih ukrepov.  

Predlog spremembe 100
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za uskladitev pogojev, določenih v 
Prilogi II v zvezi s splošnimi odobritvami 
ali individualnimi pravicami uporabe 
radijskih frekvenc ali številk;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe v skladu s členom 6a (usklajevanje) je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom. Uporaba nujnega postopka ni upravičena za 
sprejemanje takšnih ukrepov.  
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Predlog spremembe 101
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) za zagotovitev spremembe ali umika 
odobritev ali pravic uporabe in postopkov, 
ki se nanašajo na točko (d);

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe v skladu s členom 6a (usklajevanje) je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom. Uporaba nujnega postopka ni upravičena za 
sprejemanje takšnih ukrepov.  

Predlog spremembe 102
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) za določitev postopkov izbire podjetij, 
ki jim bodo nacionalni regulativni organi 
podelili individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc ali številk, kjer je to 
primerno v skladu z določbami člena 6b. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe v skladu s členom 6a (usklajevanje) je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom. Uporaba nujnega postopka ni upravičena za 
sprejemanje takšnih ukrepov.  
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Predlog spremembe 103
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, navedeni v točkah (a) do (d) in 
(f), ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z
njihovo dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
14a(4).

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 14a(3).

Or. en

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe v skladu s členom 6a (usklajevanje) je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom. Uporaba nujnega postopka ni upravičena za 
sprejemanje takšnih ukrepov.  

Predlog spremembe 104
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 b – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tehnični izvedbeni ukrep iz odstavka 
6a(1)(f) lahko predvideva, da organ 
predloži predloge za izbiro podjetja(-ij), 
kateremu(-im) je treba podeliti 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc ali številk, v skladu s členom 12 
Uredbe […]. 

črtano

V takih primerih ukrep določi obdobje, v 
katerem organ zaključi izbor, postopek, 
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pravila in pogoje, ki veljajo za izbiro, ter 
podrobnosti o vseh dajatvah in 
pristojbinah, ki jih morajo plačati 
imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc in/ali številk, da se zagotovi 
optimalna uporaba spektra ali številskih 
virov. Izbirni postopek je odprt, pregleden, 
nediskriminatoren in objektiven.

Or. en

Obrazložitev

Vseevropski izbirni postopki za dodeljevanje pravic morajo biti predmet posebnega 
zakonodajnega predloga, ne pa komitologije.

Predlog spremembe 105
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tehnični izvedbeni ukrep iz odstavka 
6a(1)(f) lahko predvideva, da organ 
predloži predloge za izbiro podjetja(-ij), 
kateremu(-im) je treba podeliti 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc ali številk, v skladu s členom 12 
Uredbe […].

črtano

V takih primerih ukrep določi obdobje, v 
katerem organ zaključi izbor, postopek, 
pravila in pogoje, ki veljajo za izbiro, ter 
podrobnosti o vseh dajatvah in 
pristojbinah, ki jih morajo plačati 
imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc in/ali številk, da se zagotovi 
optimalna uporaba spektra ali številskih 
virov. Izbirni postopek je odprt, pregleden, 
nediskriminatoren in objektiven.

Or. en



PE405.980v01-00 62/64 AM\722479SL.doc

SL

Obrazložitev

(Trautmann, predlog spremembe 82 in kompromisni predlog predsedstva z dne 24. aprila 
2008.) Izbirni postopki za dodeljevanje pravic mora biti v vsej EU predmet posebnega 
zakonodajnega predloga, ne pa komitologije.  

Predlog spremembe 106
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ob doslednem upoštevanju 
mnenja organa sprejme ukrep za izbiro 
podjetja(-ij), ki se mu(jim) izdajo 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc ali številk. Ukrep določa čas, v 
katerem nacionalni regulativni organi 
izdajo takšne pravice uporabe. Pri tem 
Komisija ukrepa v skladu s postopkom iz 
člena 14a(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izbirni postopki za dodeljevanje pravic mora biti v vsej EU predmet posebnega 
zakonodajnega predloga, ne pa komitologije.

Predlog spremembe 107
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ob doslednem upoštevanju črtano
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mnenja organa sprejme ukrep za izbiro 
podjetja(-ij), ki se mu(jim) izdajo 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc ali številk. Ukrep določa čas, v 
katerem nacionalni regulativni organi 
izdajo takšne pravice uporabe. Pri tem 
Komisija ukrepa v skladu s postopkom iz 
člena 14a(2).

Or. en

Obrazložitev

(Trautmann, predlog spremembe 82 in kompromisni predlog predsedstva z dne 24. aprila 
2008.) Izbirni postopki za dodeljevanje pravic mora biti v vsej EU predmet posebnega 
zakonodajnega predloga, ne pa komitologije.  

Predlog spremembe 108
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 11
Direktiva 2002/20/ES
Člen 14 a – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vrsta ukrepov komitologije, sprejetih v skladu z direktivo o odobritvi, ni razlog za uporabo 
nujnega postopka.
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Predlog spremembe 109
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 11
Direktiva 2002/20/ES
Člen 14 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Or. en

Obrazložitev

(Trautmann, predlog spremembe 85.) Vrsta ukrepa komitologije, sprejetega v skladu z 
direktivo o odobritvi, ni razlog za uporabo nujnega postopka. 

Predlog spremembe 110
Helga Trüpel

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 15
Direktiva 2002/20/ES
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Doda se nova Priloga II, katere 
besedilo je določeno v Prilogi k tej 
direktivi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtano v skladu z dokumentom Sveta z dne 24. aprila.
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