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Predlog spremembe 318
Erna Hennicot-Schoepges

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 tak radijske 
frekvence na podlagi objektivnih, 
preglednih, nediskriminacijskih in 
sorazmernih meril.

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, pri čemer se spoštujejo 
mednarodni sporazumi (vključno s 
sporazumi, ki so bili sklenjeni v okviru 
Mednarodne telekomunikacijske zveze) in 
upoštevajo javnopolitična stališča.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze.
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Predlog spremembe 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 tak radijske 
frekvence na podlagi objektivnih, 
preglednih, nediskriminacijskih in 
sorazmernih meril.

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 tak radijske 
frekvence na podlagi objektivnih, 
preglednih, nediskriminacijskih in 
sorazmernih meril, pri čemer se upoštevajo 
mednarodne določbe in javnopolitična 
stališča.

Or. es

Obrazložitev

Zaradi posebnih tehničnih značilnosti radijskih frekvenc se na eni strani zahteva, da se te 
frekvence upravljajo v skladu z mednarodnimi sporazumi, ki presegajo odnose med državami 
članicami EU, na drugi strani pa so te značilnosti idealen način za doseganje določenih 
javnopolitičnih ciljev, zlasti socialne in ozemeljske kohezije, spodbujanje svobode izražanja 
ter kulturne in jezikovne raznolikosti.

Predlog spremembe 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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. 

1. Države članice poskrbijo za učinkovito 
upravljanje radijskih frekvenc za 
elektronske komunikacijske storitve na 
svojem ozemlju v skladu s členom 8. 



AM\725138SL.doc 5/99 PE407.631v01-00

SL

Zagotovijo, da nacionalni regulativni 
organi razporedijo in dodelijo tak radijske 
frekvence na podlagi objektivnih, 
preglednih, nediskriminacijskih in 
sorazmernih meril.

Zagotovijo, da nacionalni regulativni 
organi razporedijo in dodelijo tak radijske 
frekvence na podlagi objektivnih, 
preglednih, nediskriminacijskih in 
sorazmernih meril. Pri tem države članice 
spoštujejo mednarodne dogovore, 
upoštevajo pa lahko tudi javnopolitična 
stališča.

Or. en

Obrazložitev

Ker frekvence segajo onstran meja EU, je treba spoštovati mednarodno zavezujoče 
sporazume, da bi se preprečile motnje.

Predlog spremembe 321
Rebecca Harms

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 tak radijske 
frekvence na podlagi objektivnih, 
preglednih, nediskriminacijskih in 
sorazmernih meril.

1. Ob upoštevanju dejstva, da so radijske 
frekvence javna dobrina, ki ima 
pomembno družbeno, kulturno in 
gospodarsko vrednost, 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 tak radijske frekvence na podlagi 
objektivnih, preglednih, 
nediskriminacijskih in sorazmernih meril.

Or. en

Obrazložitev

Radijski spekter je nedvomno omejen vir. Njegovo gospodarsko in javno vrednost je treba 
ustrezno in uravnoteženo upoštevati, da se zagotovi njegovo učinkovito upravljanje.



PE407.631v01-00 6/99 AM\725138SL.doc

SL

Predlog spremembe 322
Catherine Trautmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice pospešujejo usklajevanje 
uporabe radijskih frekvenc v Skupnosti 
skladno s potrebo po zagotovitvi njihove 
dejanske in učinkovite uporabe ter na 
podlagi Odločbe št. 676/2002/ES (Odločba 
o radijskem spektru).

2. Države članice pospešujejo usklajevanje 
uporabe radijskih frekvenc v Skupnosti 
skladno s potrebo po zagotovitvi njihove 
dejanske in učinkovite uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe 58, s katerim se razveljavlja Odločbo 
o radijskem spektru, da bi se dosegel celosten, poenostavljen in skladen regulativni okvir.

Predlog spremembe 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

2. Države članice pospešujejo 
usklajevanje uporabe radijskih frekvenc v 
Skupnosti skladno s potrebo po 
zagotovitvi njihove dejanske in 
učinkovite uporabe ter na podlagi 
Odločbe št. 676/2002/ES (Odločba o 
radijskem spektru).

2. Države članice pospešujejo usklajevanje 
uporabe radijskih frekvenc v Skupnosti 
skladno s potrebo po zagotovitvi njihove 
dejanske in učinkovite uporabe, kar lahko 
prispeva k realizaciji ekonomije obsega in 
interoperabilnosti storitev v korist 
strankam, ter na podlagi Odločbe št. 
676/2002/ES (Odločba o radijskem 
spektru).

Or. en
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Predlog spremembe 324
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Da bi se zagotovila enaka obravnava, 
noben uporabnik radiofrekvenčnega 
spektra ne bo izvzet iz obveznosti 
plačevanja pristojbin ali dajatev, ki so 
določene za uporabo spektra.

Or. ro

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan z zagotavljanjem skladnosti z uvodno izjavo 50. 

Predlog spremembe 325
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. 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 odprti za elektronske 
komunikacijske storitve, uporabljajo vse 
vrste tehnologije radijskega omrežja ali 
tehnologije za brezžični dostop.

3. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku, države članice zagotovijo, če 
je to mogoče, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, ki so na voljo za elektronske 
komunikacijske storitve, uporabljajo vse 
vrste tehnologije, kot je opredeljeno v 
njihovih nacionalnih načrtih dodeljevanja 
frekvenc in pravilniku o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze.
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Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze. Zaradi politike 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev ter „prožnosti“ se zastavlja vprašanje o tem, 
kako lahko satelitske in zemeljske (zlasti mobilne) tehnologije delujejo v istih ali sosednjih 
pasovih.

Predlog spremembe 326
Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. 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 odprti za elektronske 
komunikacijske storitve, uporabljajo vse 
vrste tehnologije radijskega omrežja ali 
tehnologije za brezžični dostop.

3. Razen če ni drugače določeno v drugem
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c in členom 9d, države 
članice omogočijo, če je to mogoče, da se v 
radiofrekvenčnih pasovih, ki so dodeljeni
elektronskim komunikacijskim storitvam, 
uporabljajo vse vrste tehnologije radijskega 
omrežja ali tehnologije za brezžični dostop 
v skladu z njihovimi nacionalnimi načrti 
dodeljevanja frekvenc in pravilnikom o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
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biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze.

Predlog spremembe 327
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. 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 odprti za elektronske 
komunikacijske storitve, uporabljajo vse 
vrste tehnologije radijskega omrežja ali 
tehnologije za brezžični dostop.

3. 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 elektronske 
komunikacijske storitve, uporabljajo vse 
vrste tehnologije radijskega omrežja ali 
tehnologije za brezžični dostop v skladu z 
njihovimi nacionalnimi načrti 
dodeljevanja frekvenc in pravilnikom o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze.

Or. en

Obrazložitev

K pravilniku o radiokomunikacijah Mednarodne zveze za telekomunikacije se doda 
sklicevanje na nacionalne načrte dodeljevanja frekvenc.

Predlog spremembe 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen če ni drugače določeno v 
drugem pododstavku ali v ukrepih, 

3. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
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sprejetih v skladu s členom 9c, države 
članice zagotovijo, da se v 
radiofrekvenčnih pasovih, ki so odprti za 
elektronske komunikacijske storitve, 
uporabljajo vse vrste tehnologije 
radijskega omrežja ali tehnologije za 
brezžični dostop.

skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, ki so odprti za elektronske 
komunikacijske storitve, uporabljajo vse 
vrste tehnologije radijskega omrežja ali 
tehnologije za brezžični dostop v skladu z 
njihovimi nacionalnimi načrti 
dodeljevanja frekvenc in pravilnikom o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze.

Or. en

Obrazložitev

Ker frekvence segajo onstran meja EU, je treba spoštovati mednarodno zavezujoče 
sporazume, da bi se preprečile motnje.

Predlog spremembe 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. 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 odprti za elektronske 
komunikacijske storitve, uporabljajo vse 
vrste tehnologije radijskega omrežja ali 
tehnologije za brezžični dostop.

3. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
spodbujajo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, ki so odprti za elektronske 
komunikacijske storitve, uporabljajo vse 
vrste tehnologije radijskega omrežja ali 
tehnologije za brezžični dostop v skladu z 
njihovimi nacionalnimi načrti 
dodeljevanja frekvenc, pri čemer se čim 
bolj upoštevajo pravila mednarodnih 
telekomunikacijskih organov na tem 
področju.

Or. es
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Obrazložitev

Poskusi za spodbujanje učinkovite uporabe in upravljanja radijskih frekvenc so del ciljev iz 
člena 8(2) ter jih je treba izvajati v zvezi s frekvenčnimi pasovi, ki so predmet splošne 
odobritve, in v zvezi s pasovi, ki so predmet pravice uporabe.

Predlog spremembe 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. 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 odprti za elektronske 
komunikacijske storitve, uporabljajo vse 
vrste tehnologije radijskega omrežja ali 
tehnologije za brezžični dostop.

3. 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 odprti za elektronske 
komunikacijske storitve, uporabljajo vse 
vrste tehnologije.

Or. fr

Obrazložitev

Vse vrste omrežij ne morejo hkrati obstajati brez ključnih tehničnih omejitev za preprečevanje 
motenj (npr. radijska radiodifuzijska omrežja in zemeljska mobilna omrežja). Zato je treba 
izključiti nevtralnost v zvezi z vrstami omrežij.

Predlog spremembe 331
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar pa lahko države članice zagotovijo Vendar pa lahko države članice zagotovijo 
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sorazmerne in nediskriminatorne omejitve 
za vrste tehnologij radijskega omrežja ali 
tehnologij za brezžični dostop, kjer je to 
potrebno zaradi: 

sorazmerne in nediskriminatorne omejitve 
za vrste tehnologij radijskega omrežja ali 
tehnologij za brezžični dostop, ki se 
uporabljajo za elektronske 
komunikacijske storitve, kjer je to 
potrebno zaradi:

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze. Zaradi politike 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev ter „prožnosti“ se zastavlja vprašanje o tem, 
kako lahko satelitske in zemeljske (zlasti mobilne) tehnologije delujejo v istih ali sosednjih 
pasovih.

Predlog spremembe 332
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preprečevanja škodljivih motenj, (a) preprečevanja možnosti za škodljive 
motnje,

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze. Zaradi politike 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev ter „prožnosti“ se zastavlja vprašanje o tem, 
kako lahko satelitske in zemeljske (zlasti mobilne) tehnologije delujejo v istih ali sosednjih 
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pasovih.

Predlog spremembe 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preprečevanja škodljivih motenj, (a) preprečevanja možnosti za škodljive 
motnje,

Or. es

Obrazložitev

Poskusi za spodbujanje učinkovite uporabe in upravljanja radijskih frekvenc so del ciljev iz 
člena 8(2) ter jih je treba izvajati v zvezi s frekvenčnimi pasovi, ki so predmet splošne 
odobritve, in v zvezi s pasovi, ki so predmet pravice uporabe.

Predlog spremembe 334
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preprečevanja škodljivih motenj, (a) preprečevanja škodljivih motenj zaradi 
pomanjkanja usklajevanja med državami 
članicami in operaterji, ki uporabljajo 
sosednje pasove,

Or. en

Obrazložitev

S predlogom je treba pojasniti, kaj pomenijo „škodljive motnje“, kot so motnje med mejami 
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ali med operaterji, ki uporabljajo sosednje pasove.

Predlog spremembe 335
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zagotavljanja kakovosti storitve,

Or. en

Obrazložitev

Poleg škodljivih motenj mora biti tudi „kakovost storitve“ merilo za omejitev tehnološke 
nevtralnosti. To je zlasti pomembno, kadar je dovoljena skupna uporaba spektra. Prav tako se 
je treba sklicevati na zadevne mednarodne sporazume (npr. Mednarodne telekomunikacijske 
zveze). „Zagotavljanje univerzalne ali javne storitve“ je treba dodati na seznam mogočih 
omejitev. Fiksna omrežja se nadomeščajo z omrežji mobilnih komunikacij, pri čemer je treba 
zagotoviti omrežja mobilnih komunikacij kot način za zagotavljanje univerzalnih storitev. 
Sklicevanje na člen 9c je treba črtati.

Predlog spremembe 336
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) varovanja javnega zdravja pred 
elektromagnetnimi polji,

(b) zagotavljanja tehnične kakovosti 
storitve,

Or. en
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Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze. Zaradi politike 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev ter „prožnosti“ se zastavlja vprašanje o tem, 
kako lahko satelitske in zemeljske (zlasti mobilne) tehnologije delujejo v istih ali sosednjih 
pasovih.

Predlog spremembe 337
Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotovitve največje souporabe 
radijskih frekvenc, če je uporaba frekvenc
predmet splošne odobritve, ali

(c) izpolnjevanja obveznosti v skladu z 
mednarodnim sporazumom v zvezi z 
uporabo frekvenc ali v skladu s 
pravilnikom o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze,

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze.

Predlog spremembe 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotovitve največje souporabe 
radijskih frekvenc, če je uporaba frekvenc 
predmet splošne odobritve, ali

(c) spodbujanja učinkovite uporabe in 
zagotavljanja učinkovitega upravljanja 
radijskih frekvenc, skupaj s kakovostjo 
tehničnih storitev,

Or. es

Obrazložitev

Poskusi za spodbujanje učinkovite uporabe in upravljanja radijskih frekvenc so del ciljev iz 
člena 8(2) ter jih je treba izvajati v zvezi s frekvenčnimi pasovi, ki so predmet splošne 
odobritve, in v zvezi s pasovi, ki so predmet pravice uporabe.

Predlog spremembe 339
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotovitve največje souporabe 
radijskih frekvenc, če je uporaba frekvenc 
predmet splošne odobritve, ali

(c) zagotovitve učinkovite uporabe 
radijskih frekvenc ali

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze. Zaradi politike 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev ter „prožnosti“ se zastavlja vprašanje o tem, 
kako lahko satelitske in zemeljske (zlasti mobilne) tehnologije delujejo v istih ali sosednjih 
pasovih.
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Predlog spremembe 340
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotovitve največje souporabe
radijskih frekvenc, če je uporaba frekvenc 
predmet splošne odobritve, ali

(c) zagotovitve največje souporabe
radijskih frekvenc ali

Or. en

Predlog spremembe 341
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) varovanja javnega zdravja pred 
elektromagnetnimi polji ali

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze. Zaradi politike 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev ter „prožnosti“ se zastavlja vprašanje o tem, 
kako lahko satelitske in zemeljske (zlasti mobilne) tehnologije delujejo v istih ali sosednjih 
pasovih.
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Predlog spremembe 342
Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) zagotavljanja učinkovite uporabe 
radijskih frekvenc ali

Or. en

Predlog spremembe 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) zaščite učinkovite uporabe spektra,

Or. en

Obrazložitev

Cilj splošne filozofije politike radijskega spektra mora biti prizadevanje za zagotavljanje 
učinkovite uporabe spektra.

Predlog spremembe 344
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) izpolnitve cilja splošnega interesa v 
skladu z odstavkom 4.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba cilje splošnega interesa.

Predlog spremembe 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) izpolnjevanja cilja splošnega interesa 
v skladu z odstavkom 4.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba skladnost s členom 9(4).

Predlog spremembe 346
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) izpolnjevanja obveznosti v skladu z 
zadevnimi mednarodnimi sporazumi v 
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zvezi z uporabo frekvenc.

Or. en

Obrazložitev

Poleg škodljivih motenj mora biti tudi „kakovost storitve“ merilo za omejitev tehnološke 
nevtralnosti. To je zlasti pomembno, kadar je dovoljena skupna uporaba spektra. Prav tako se 
je treba sklicevati na zadevne mednarodne sporazume (npr. Mednarodne telekomunikacijske 
zveze). „Zagotavljanje univerzalne ali javne storitve“ je treba dodati na seznam mogočih 
omejitev. Fiksna omrežja se nadomeščajo z omrežji mobilnih komunikacij, pri čemer je treba 
zagotoviti omrežja mobilnih komunikacij kot način za zagotavljanje univerzalnih storitev. 
Sklicevanje na člen 9c je treba črtati.

Predlog spremembe 347
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Države članice zagotovijo, da se 
tehnični ukrepi in epidemiološke 
raziskave izvajajo vsake tri leta, da se 
opredelijo potrebni ukrepi za zaščito 
javnega zdravja pred elektromagnetnimi 
polji.

Or. ro

Obrazložitev

Glede na številne pomisleke v zvezi z vplivom elektromagnetnih polj na javno zdravje je treba 
redno izvajati epidemiološke raziskave in posebne ukrepe.

Predlog spremembe 348
Rebecca Harms

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 elektronske 
komunikacijske storitve, nudijo vse vrste 
elektronskih komunikacijskih storitev, kot 
je opredeljeno v njihovih nacionalnih 
načrtih za dodeljevanje frekvenc in 
pravilniku o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze. 
Vendar pa lahko države članice zagotovijo 
sorazmerne in nediskriminatorne ukrepe v 
zvezi z vsemi vrstami ponujenih 
elektronskih komunikacijskih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Nevtralnost storitev mora biti opredeljena v skladu z možnostmi, ki jih ponuja Mednarodna 
telekomunikacijska zveza in ki določajo, katere storitve lahko hkrati obstajajo v različnih 
pasovih. Zaradi te zakonsko veljavne opredelitve nevtralnosti storitev ukrepi, sprejeti v okviru 
pravilnika Mednarodne telekomunikacijske zveze za zagotovitev ciljev splošnega interesa, 
niso omejitev, ampak posledica tega načela. Zaradi večje preglednosti je treba vse cilje 
splošnega interesa opredeliti v nacionalni zakonodaji v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Predlog spremembe 349
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 

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 elektronske 
komunikacijske storitve, nudijo vse vrste 
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elektronskih komunikacijskih storitev. 
Vendar pa države članice zagotovijo 
sorazmerne in nediskriminatorne omejitve 
za vse vrste ponujenih elektronskih 
komunikacijskih storitev.

elektronskih komunikacijskih storitev, kot 
je opredeljeno v njihovih nacionalnih 
načrtih za dodeljevanje frekvenc in 
pravilniku o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze. 
Vendar pa lahko države članice zagotovijo 
sorazmerne in nediskriminatorne ukrepe v 
zvezi z vsemi vrstami ponujenih 
elektronskih komunikacijskih storitev.

Or. en

Justification

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Predlog spremembe 350
Robert Goebbels

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, države članice omogočijo, če 
je to mogoče, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, ki so odprti za elektronske 
komunikacije, uporabljajo vse 
elektronskih komunikacijskih storitev v 
skladu z njihovimi nacionalnimi načrti 
dodeljevanja frekvenc in pravilniku o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze. Vendar pa 
države članice zagotovijo sorazmerne in 
nediskriminatorne omejitve za vse vrste 
ponujenih elektronskih komunikacijskih 
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storitev.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze.

Predlog spremembe 351
Erna Hennicot-Schoepges

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, države članice omogočijo, če 
je to mogoče, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, ki so na voljo za elektronske 
komunikacije, uporabljajo vse vrste 
elektronskih komunikacijskih storitev v 
skladu z njihovimi nacionalnimi načrti 
dodeljevanja frekvenc in pravilniku o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze. Vendar pa 
države članice zagotovijo sorazmerne in 
nediskriminatorne omejitve za vse vrste 
ponujenih elektronskih komunikacijskih 
storitev.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
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Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze. Zaradi politike 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev ter „prožnosti“ se zastavlja vprašanje o tem, 
kako lahko satelitske in zemeljske (zlasti mobilne) tehnologije delujejo v istih ali sosednjih 
pasovih.

Predlog spremembe 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 
spodbujajo ukrepe za zagotavljanje, da se 
v radiofrekvenčnih pasovih, odprtih za 
elektronske komunikacije, nudijo vse vrste 
elektronskih komunikacijskih storitev. 
Vendar pa lahko države članice zagotovijo 
sorazmerne in nediskriminatorne omejitve 
za vse vrste ponujenih elektronskih 
komunikacijskih storitev v skladu z 
nacionalnimi načrti dodeljevanja frekvenc
in po potrebi v skladu z določbami 
Mednarodne telekomunikacijske zveze.

Or. es

Obrazložitev

V zvezi s prvim predlogom je treba izpostaviti potrebo po zagotavljanju skladnosti med 
nacionalnimi načrti dodeljevanja frekvenc in zadevnimi mednarodnimi predpisi.

V zvezi z drugim predlogom je treba izpostaviti, da je potreba po zagotavljanju kakovostne 
storitve končnim uporabnikom eden od ciljev splošnega interesa.

V zvezi s tretjim je treba vključiti sklicevanje na posebne značilnosti radijskih in televizijskih 
storitev.
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Predlog spremembe 353
Catherine Trautmann

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 elektronske 
komunikacijske storitve, nudijo vse vrste 
elektronskih komunikacijskih storitev v 
skladu z njihovimi nacionalnimi načrti za 
dodeljevanje frekvenc in pravilnikom o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze. Vendar pa 
države članice zagotovijo sorazmerne in 
nediskriminatorne omejitve za vse vrste 
ponujenih elektronskih komunikacijskih 
storitev.

Or. en

Obrazložitev

Nevtralnost storitev mora biti omejena na možnosti, ki jih ponuja pravilnik o 
radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze, ki določa, katere storitve lahko 
hkrati obstajajo v različnih pasovih (npr. primarni uporabniki so zaščiteni, s čimer se 
sosednje države strinjajo).

Predlog spremembe 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 4. Razen če ni drugače določeno v drugem 
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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.

pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, odprtih za elektronske
komunikacije, v skladu z mednarodno 
dogovorjenimi načrti dodeljevanja 
frekvenc in pravilnikom o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze 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

Predlog ne priznava ali obravnava pomena zagotavljanja skladnosti s pravili in postopki 
Mednarodne telekomunikacijske zveze in mednarodnimi pravno zavezujočimi omejitvami, ki 
izhajajo iz njih. Za učinkovito uporabo spektra je potrebna skladnost s postopkom prijave in 
usklajevanja Mednarodne telekomunikacijske zveze.

Predlog spremembe 355
Reino Paasilinna

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. Države članice zagotovijo, da se v 
radiofrekvenčnih pasovih, odprtih za 
elektronske komunikacijske storitve, 
nudijo vse vrste tehnologije radijskega 
omrežja ali tehnologije za brezžični dostop. 
Vendar pa lahko države članice zagotovijo 
sorazmerne in nediskriminatorne omejitve 
za vse vrste ponujenih elektronskih 
komunikacijskih storitev.
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Or. en

Obrazložitev

Poleg škodljivih motenj mora biti tudi „kakovost storitve“ merilo za omejitev tehnološke 
nevtralnosti. To je zlasti pomembno, kadar je dovoljena skupna uporaba spektra. Prav tako se 
je treba sklicevati na zadevne mednarodne sporazume (npr. Mednarodne telekomunikacijske 
zveze). „Zagotavljanje univerzalne ali javne storitve“ je treba dodati na seznam mogočih 
omejitev. Fiksna omrežja se nadomeščajo z omrežji mobilnih komunikacij, pri čemer je treba 
zagotoviti omrežja mobilnih komunikacij kot način za zagotavljanje univerzalnih storitev. 
Sklicevanje na člen 9c je treba črtati.

Predlog spremembe 356
Gunnar Hökmark

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 elektronske 
komunikacijske storitve, nudijo vse vrste 
elektronskih komunikacijskih storitev. 
Vendar pa lahko države članice zagotovijo 
sorazmerne in nediskriminatorne omejitve 
za vse vrste ponujenih elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Pravilnik o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze ureja dogovore o 
spektru med državami, zlasti za zagotovitev zaščite pred motnjami, pri čemer se državam 
članicam namerno zagotovi prožnost, da lahko odstopajo od pravilnika na nacionalni ravni 
ali na podlagi dvostranskih dogovorov. Podobna prožnost je prav tako potrebna v zvezi z 
nacionalnimi načrti dodelitve, ker lahko niso pregledni in pravno zavezujoči ter se pogosto 
spreminjajo.
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Predlog spremembe 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 elektronska 
telekomunikacijska 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, 
potreba po zagotavljanju storitev ustrezne 
kakovosti končnim uporabnikom ali 
spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter medijskega pluralizma in 
zagotavljanje storitev radijske in 
televizijske radiodifuzije, kot je 
opredeljeno v nacionalni zakonodaji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti.

Or. es

Obrazložitev

V zvezi s prvim predlogom je treba izpostaviti potrebo po zagotavljanju skladnosti med 
nacionalnimi načrti dodeljevanja frekvenc in zadevnimi mednarodnimi predpisi.

V zvezi z drugim predlogom je treba izpostaviti, da je potreba po zagotavljanju kakovostne 
storitve končnim uporabnikom eden od ciljev splošnega interesa.

V zvezi s tretjim pa je treba vključiti sklicevanje na posebne značilnosti radijskih in 
televizijskih storitev.
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Predlog spremembe 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 elektronska 
komunikacijska storitev zagotovi v 
določenem pasu, so upravičene z 
namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa, kot je 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 
kulturne in jezikovne raznolikosti ter 
medijskega pluralizma, vključno z 
radiodifuzijskimi storitvami, kot je 
opredeljeno v nacionalni zakonodaji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje v drugem pododstavku v 9(4) na „spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti 
ter medijskega pluralizma“ je preveč omejujoče in ga je treba razširiti zlasti na 
radiodifuzijske storitve.

Predlog spremembe 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2
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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 elektronska 
komunikacijska 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 ali 
zagotavljanje storitev radijske in 
televizijske radiodifuzije, kot je 
opredeljeno v nacionalni zakonodaji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da opredelitev kulturnih in medijskih politik ostane v pristojnosti držav članic
ter da se v zvezi s tem zagotovita pravna zaščita in prilagodljivost na nacionalni ravni.

Predlog spremembe 360
Rebecca Harms

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 

Ukrepi, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi 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 
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raznolikosti ter medijskega pluralizma, kot 
je opredeljeno v nacionalni zakonodaji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti.

uporabe radijskih frekvenc ali spodbujanje 
ciljev kulturnih in medijskih politik, kot 
sta kulturna in jezikovna raznolikost ter 
medijski pluralizem.

Or. en

Obrazložitev

Nevtralnost storitev mora biti opredeljena v skladu z možnostmi, ki jih ponuja Mednarodna 
telekomunikacijska zveza in ki določajo, katere storitve lahko hkrati obstajajo v različnih 
pasovih. Zaradi te zakonsko veljavne opredelitve nevtralnosti storitev ukrepi, sprejeti v okviru 
pravilnika Mednarodne telekomunikacijske zveze za zagotovitev ciljev splošnega interesa, 
niso omejitev, ampak posledica tega načela. Zaradi večje preglednosti je treba vse cilje 
splošnega interesa opredeliti v nacionalni zakonodaji v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Predlog spremembe 361
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 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 
ciljev kulturnih in medijskih politik, kot 
sta kulturna in jezikovna raznolikost ter 
medijski pluralizem.

Or. en

Justification

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
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Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Predlog spremembe 362
Robert Goebbels

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 elektronska 
komunikacijska 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, zagotavljanje univerzalnih ali 
javnih storitev, spodbujanje socialne, 
regionalne ali teritorialne kohezije, 
učinkovita uporaba radijskih frekvenc ali 
učinkovito upravljanje spektra ob 
upoštevanju mednarodnih obveznosti in 
praks ali spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter medijskega pluralizma.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze.
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Predlog spremembe 363
Reino Paasilinna

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 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, zagotavljanje univerzalnih ali 
javnih storitev, 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.

Or. en

Obrazložitev

Poleg škodljivih motenj mora biti tudi „kakovost storitve“ merilo za omejitev tehnološke 
nevtralnosti. To je zlasti pomembno, kadar je dovoljena skupna uporaba spektra. Prav tako se 
je treba sklicevati na zadevne mednarodne sporazume (npr. Mednarodne telekomunikacijske 
zveze). „Zagotavljanje univerzalne ali javne storitve“ je treba dodati na seznam mogočih 
omejitev. Fiksna omrežja se nadomeščajo z omrežji mobilnih komunikacij, pri čemer je treba 
zagotoviti omrežja mobilnih komunikacij kot način za zagotavljanje univerzalnih storitev. 
Sklicevanje na člen 9c je treba črtati.

Predlog spremembe 364
Werner Langen

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



PE407.631v01-00 34/99 AM\725138SL.doc

SL

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 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, spodbujanje 
boljšega dostopa do informacijske družbe 
za vse državljane, 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.

Or. de

Obrazložitev

Dostop vseh državljanov do informacijske družbe je eden od glavnih ciljev lizbonske 
strategije. Zato je posebna vključitev tega na seznam razlogov za mogoče odstopanje od 
načela nevtralnosti storitev v interesu javnosti.

Predlog spremembe 365
Rebecca Harms

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
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Obrazložitev

Nevtralnost storitev mora biti opredeljena v skladu z možnostmi, ki jih ponuja Mednarodna 
telekomunikacijska zveza in ki določajo, katere storitve lahko hkrati obstajajo v različnih 
pasovih. Zaradi te zakonsko veljavne opredelitve nevtralnosti storitev ukrepi, sprejeti v okviru 
pravilnika Mednarodne telekomunikacijske zveze za zagotovitev ciljev splošnega interesa, 
niso omejitev, ampak posledica tega načela. Zaradi večje preglednosti je treba vse cilje 
splošnega interesa opredeliti v nacionalni zakonodaji v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Predlog spremembe 366
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

Justification

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.
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Predlog spremembe 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

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.

Omejitev, 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 
zagotavljanju izpolnitve cilja splošnega 
interesa, opredeljenega v nacionalni 
zakonodaji, v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, kot je spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter medijskega 
pluralizma.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da opredelitev kulturnih in medijskih politik ostane v pristojnosti držav članic 
ter da se v zvezi s tem zagotovita pravna zaščita in prilagodljivost na nacionalni ravni.

Predlog spremembe 368
Robert Goebbels

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.

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje 
katere koli druge elektronske 
komunikacijske storitve v določenem pasu, 
se uporablja samo, če je upravičena s 
potrebo po varstvu človekovega življenja 
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ali zagotavljanju izpolnitve cilja splošnega 
interesa, opredeljenega v nacionalni 
zakonodaji, v skladu z zakonodajo 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo ES o spektru iz leta 2002 in pravilnik o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze je bistveno za zagotavljanje skladnosti med pravili EU 
in skladnosti pravil EU z mednarodnimi pravili iz nacionalnih načrtov dodeljevanja frekvenc. 
Za učinkovito upravljanje spektra je pristojen nacionalni regulativni organ, pri čemer mora 
biti to upravljanje v skladu s postopki Mednarodne telekomunikacijske zveze.

Predlog spremembe 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.

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

Or. en

Predlog spremembe 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 5
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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 
omejitev iz odstavkov 3 in 4. Države članice 
so pristojne, da opredelijo obseg in naravo 
vsake izjeme.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da opredelitev kulturnih in medijskih politik ostane v pristojnosti držav članic 
ter da se v zvezi s tem zagotovita pravna zaščita in prilagodljivost na nacionalni ravni.

Predlog spremembe 371
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

Predlog spremembe 372
Paul Rübig

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 
omejitev iz odstavkov 3 in 4. Države članice 
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o tem predložijo poročilo, ki je dostopno 
javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Konkurenčno gospodarstvo mobilnih komunikacij z boljšim dostopom do informacijske 
družbe za vse državljane je eden od temeljev lizbonske strategije in cilj evropskih politik, ki bo 
ustvaril večjo gospodarsko rast in več delovnih mest v Evropi. Predlog spremembe izrecno 
obravnava ta cilj kot cilj splošnega interesa. Zato so lahko v skladu s tem ciljem upravičene 
izjeme načela nevtralnosti storitev.

Predlog spremembe 373
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Odstavka 3 in 4 se uporabljata za 
razporejanje in dodeljevanje radijskih 
frekvenc po 31. decembru 2009.

6. Odstavka 3 in 4 se uporabljata za 
razporejanje in dodeljevanje radijskih 
frekvenc po [datum prenosa].

Or. en

Predlog spremembe 374
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice nameravajo za 
nadaljnji razvoj radiodifuzijskih in 
mobilnih komunikacijskih storitev 
enakopravno razdeliti spekter pasov UHF 
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IV/V (470–862 MHz).
Države članice upoštevajo rezultate 
Svetovne konference o 
radiokomunikacijah iz leta 2007. 
Usklajeni podpas 790-862 MHz se sprosti 
in dodeli mobilnim širokopasovnim 
storitvam najpozneje šest mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.
Nacionalni regulativni organ na zahtevo 
operaterja omrežja pregleda, ali so 
obstoječe razporeditve in dodelitve 
radijskih frekvenc, izdane za storitve 
radiodifuzijskih vsebin, potrebne za
izpolnitev ciljev iz člena 9(4). Ta pregled 
se konča v treh mesecih. Če navedene 
porazdelitve in dodelitve niso potrebne za 
izpolnitev navedenih ciljev, nacionalni 
regulativni organ v šestih mesecih izda 
mobilnim komunikacijskim storitvam 
nove razporeditve in dodelitve. Nacionalni 
regulativni organ se lahko v primeru 
utemeljenih razlogov po obvestilu 
Komisiji odloči za prerazporeditev 
zadevnih radijskih frekvenc.

Or. en

Obrazložitev

Mobilne širokopasovne tehnologije bodo zagotovile dostop do interneta in zlasti zmanjšale 
digitalni razkorak na podeželju. Na podlagi tega sta zgodnja uvedba mobilnih internetnih 
storitev in oblikovanje smiselnih pravnih predpisov na tem območju priporočljiva. Vendar je 
hkrati treba tudi priznavati interes radiodifuzijske industrije ter cilje spodbujanja kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma. V skladu s tem države članice nameravajo 
enakopravno razdeliti spekter pasov UHF IV/V (470–862 MHz) za nadaljnji razvoj 
radiodifuzijskih in mobilnih storitev.

Predlog spremembe 375
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice nameravajo za 
nadaljnji razvoj radiodifuzijskih in 
mobilnih komunikacijskih storitev 
enakopravno razdeliti spekter pasov UHF 
IV/V (470–862 MHz).
Prvi korak v zvezi s tem je, da države 
članice upoštevajo rezultate Svetovne 
konference o radiokomunikacijah iz leta 
2007. Usklajeni podpas 790-862 MHz se 
čim prej sprosti in dodeli mobilnim 
širokopasovnim storitvam, vendar 
najpozneje šest mesecev po dnevu začetka 
veljavnosti te direktive.
Po tem se vsaj tretjina dodatnega spektra, 
ki se bo s prehodom radiodifuzijskih 
storitev na digitalno radiodifuzijo sprostil 
v pasovih UHF IV/V (470–862 MHz), 
takoj razdeli in dodeli mobilnim 
širokopasovnim omrežjem, dokler se ne 
izpolni cilj iz prvega pododstavka. 
Frekvence so usklajeno razporedijo in 
dodelijo mobilnim širokopasovnim 
omrežjem. Za ta namen se takoj 
vzpostavijo potrebni postopki načrtovanja.
Nacionalni regulativni organ na zahtevo 
operaterja mobilnega omrežja pregleda, 
ali so obstoječe razporeditve in dodelitve 
radijskih frekvenc, izdane za storitve 
radiodifuzijskih vsebin, potrebne za 
izpolnitev ciljev iz člena 9(4). Ta pregled 
se konča v treh mesecih. Če navedene 
porazdelitve in dodelitve niso potrebne za 
izpolnitev navedenih ciljev, nacionalni 
regulativni organ mobilnim 
komunikacijskim storitvam izda nove 
razporeditve in dodelitve v šestih mesecih. 
Nacionalni regulativni organ lahko v 
primeru utemeljenih razlogov po obvestilu 
Komisiji podaljša rok za dodatne tri 
mesece.

Or. en
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Obrazložitev

Pas pod 1 GHz je zelo pomemben, ker omogoča ugodne pogoje za mobilne aplikacije. Del 
tega je zlasti pas UHF IV/V (470–862 MHz), ki se trenutno uporablja večinoma za televizijo. 
Ta spekter zaradi svojih fizičnih značilnosti omogoča širši doseg, zato potrebuje sorazmerno 
manj baznih postaj za kritje velikih območij. Zato bi bilo razvijanje mobilnih širokopasovnih 
omrežij naslednje generacije veliko bolj stroškovno učinkovito na podeželju.

Predlog spremembe 376
Ján Hudacký

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice nameravajo za 
nadaljnji razvoj radiodifuzijskih in 
mobilnih komunikacijskih storitev 
enakopravno razdeliti spekter pasov UHF 
IV/V (470–862 MHz).
Prvi korak v zvezi s tem je, da države 
članice upoštevajo rezultate Svetovne 
konference o radiokomunikacijah iz leta 
2007. Usklajeni podpas 790-862 MHz se 
čim prej sprosti in dodeli mobilnim 
širokopasovnim storitvam, vendar 
najpozneje šest mesecev po dnevu začetka 
veljavnosti te direktive.
Po tem se vsaj dve tretjini dodatnega 
spektra, ki se bo s prehodom 
radiodifuzijskih storitev na digitalno 
radiodifuzijo sprostil v pasovih UHF IV/V 
(470–862 MHz), takoj razdelita in dodelita 
mobilnim širokopasovnim omrežjem, 
dokler se ne izpolni cilj iz prvega 
pododstavka. Frekvence so usklajeno 
razporedijo in dodelijo mobilnim 
širokopasovnim omrežjem. Za ta namen 
se takoj vzpostavijo potrebni postopki 
načrtovanja.
Nacionalni regulativni organ na zahtevo 
operaterja mobilnega omrežja pregleda, 
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ali so obstoječe razporeditve in dodelitve 
radijskih frekvenc, izdane za storitve 
radiodifuzijskih vsebin, potrebne za 
izpolnitev ciljev iz člena 9(4). Ta pregled 
se konča v treh mesecih. Če navedene 
porazdelitve in dodelitve niso potrebne za 
izpolnitev navedenih ciljev, nacionalni 
regulativni organ v šestih mesecih izda 
mobilnim komunikacijskim storitvam 
nove razporeditve in dodelitve. Nacionalni 
regulativni organ lahko v primeru 
utemeljenih razlogov po obvestilu 
Komisiji podaljša rok za dodatne tri 
mesece.

Or. en

Obrazložitev

Mobilne širokopasovne tehnologije bodo zagotovile dostop do interneta na podeželju. Nujno 
je treba oblikovati smiselne pravne predpise na tem področju. Poleg tega je treba priznavati 
interes radiodifuzijske industrije ter cilje spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter 
medijskega pluralizma. V skladu s tem države članice nameravajo enakopravno razdeliti 
pasove UHF IV/V (470–862 MHz) za nadaljnji razvoj radiodifuzijskih in mobilnih storitev.

Predlog spremembe 377
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice želijo enakopravno 
razdeliti frekvence pasov UHF IV/V (470–
862 MHz) za nadaljnji razvoj radijskih in 
mobilnih storitev.
Prvi korak v zvezi s tem je, da morajo 
države članice upoštevati rezultate 
Svetovne konference o 
radiokomunikacijah iz leta 2007. 
Usklajeni podpas frekvenc 790-862 MHz 
se mora čim prej sprostiti in dodeliti 
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mobilnim širokopasovnim storitvam, 
vendar najpozneje šest mesecev po dnevu 
začetka veljavnosti te direktive.
Potem je treba najmanj dve tretjini 
frekvenc, ki bodo dodatno sproščene v 
pasu UHF IV/V (470–862 MHz) z 
digitalizacijo radijske radiodifuzije, 
dodeliti neposredno mobilnim 
širokopasovnim omrežjem, dokler ne bo 
50-odstotkov frekvenc razdeljenih 
radijskim storitvam, 50-odstotkov pa 
mobilnim storitvam. Frekvence je treba 
dodeliti usklajeno. Takoj se bodo začeli 
izvajati potrebni postopki načrtovanja.
Nacionalni regulativni organ mora na 
zahtevo operaterja mobilnega omrežja 
pregledati, ali so obstoječe razporeditve in 
dodelitve frekvenc, izdane za storitve 
radiodifuzijskih vsebin, potrebne za 
izpolnitev ciljev iz člena 9(4). Tak pregled 
mora biti končan v treh mesecih. Če se 
izkaže, da razporeditve in dodelitve niso 
potrebne za doseganje teh ciljev, mora 
nacionalni regulativni organ v šestih 
mesecih izdati mobilnim storitvam nove 
dodelitve. Nacionalni regulativni organ 
lahko v primeru utemeljenih razlogov po 
obvestilu Komisiji podaljša rok za dodatne 
tri mesece.

Or. de

Justification

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten. 
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.
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Predlog spremembe 378
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice zagotovijo sprostitev 
spektra digitalne dividende, s čimer se bo 
zagotovil boljši dostop do informacijske 
družbe za vse.

Or. en

Obrazložitev

S tem se bo zagotovil usklajen prihodnji tehnološki razvoj na področju radiodifuzijskih in 
mobilnih širokopasovnih storitev, da se bodo odpravile morebitne ovire in čim prej povečal 
stroškovno učinkovit širokopasovni dostop v vsej Evropi.

Predlog spremembe 379
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice ob doslednem 
upoštevanju presoje, ki jo izvedejo 
zadevne tehnične in standardizacijske 
organizacije, ter po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi uporabijo 
določbe iz odstavkov od 3 do 6. Države 
članice pri uporabi tega člena sprejmejo 
ustrezne ukrepe za zagotovitev poštene 
konkurence in zagotovijo, da se v celoti 
upoštevajo naložbe akterjev na trgu za 
pridobitev radijskih frekvenc.
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Or. en

Obrazložitev

Uporaba načel nevtralnosti tehnologij in storitev ne sme ogrožati naložb zlasti mobilnih 
operaterjev v licence tretje generacije in naložb zasebnih izdajateljev televizijskega programa 
v trgovino z radijskimi frekvencami. Hkrati je treba ta načela uporabiti v skladu s cilji 
preprečevanja izkrivljanja in spodbujanja poštene konkurence na trgih.

Predlog spremembe 380
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a črtano
Pregled omejitev obstoječih pravic

1. Za obdobje petih let, ki se začne [1. 
januarja 2010], države članice zagotovijo, 
da lahko imetniki pravic uporabe 
radijskih frekvenc, ki so bile dodeljene 
pred navedenim datumom, vložijo 
zahtevek za ponovno presojo omejitev 
njihovih pravic v skladu s členom 9(3) in 
(4). 
Pristojni nacionalni regulativni organ 
pred sprejetjem svoje odločitve uradno 
obvesti imetnika pravice o ponovni presoji 
omejitev in navede obseg pravic po 
ponovni presoji ter mu da na voljo 
primeren rok za umik zahtevka. 
Če imetnik pravic umakne svoj zahtevek, 
ostane pravica nespremenjena do izteka 
veljavnosti ali do konca petletnega 
obdobja, pri čemer se upošteva zgodnejši 
datum.
2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin in je 
bila pravica do uporabe radijskih frekvenc 
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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.
3. Po izteku petletnega obdobja iz 
odstavka 1 države članice sprejmejo 
primerne ukrepe, da zagotovijo, da se člen 
9(3) in (4) uporablja za vse preostale 
razporeditve in dodelitve radijskih 
frekvenc, ki so obstajale na dan začetka 
veljavnosti te direktive.
4. Pri uporabi tega člena države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev 
poštene konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Pri vsiljenem pregledu obstoječih pravic se ne upoštevajo obstoječe trgovinske razmere, v 
katerih delujejo številni operaterji, pri čemer bi ta pregled najverjetneje povzročil veliko 
negotovosti glede poslovanja in odvračal od naložb.

Predlog spremembe 381
Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a črtano
Pregled omejitev obstoječih pravic

1. Za obdobje petih let, ki se začne [1. 
januarja 2010], države članice zagotovijo, 
da lahko imetniki pravic uporabe 
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radijskih frekvenc, ki so bile dodeljene 
pred navedenim datumom, vložijo 
zahtevek za ponovno presojo omejitev 
njihovih pravic v skladu s členom 9(3) in 
(4). 
Pristojni nacionalni regulativni organ 
pred sprejetjem svoje odločitve uradno 
obvesti imetnika pravice o ponovni presoji 
omejitev in navede obseg pravic po 
ponovni presoji ter mu da na voljo 
primeren rok za umik zahtevka. 
Če imetnik pravic umakne svoj zahtevek, 
ostane pravica nespremenjena do izteka 
veljavnosti ali do konca petletnega 
obdobja, pri čemer se upošteva zgodnejši 
datum.
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.
3. Po izteku petletnega obdobja iz 
odstavka 1 države članice sprejmejo 
primerne ukrepe, da zagotovijo, da se člen 
9(3) in (4) uporablja za vse preostale 
razporeditve in dodelitve radijskih 
frekvenc, ki so obstajale na dan začetka 
veljavnosti te direktive.
4. Pri uporabi tega člena države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev 
poštene konkurence.

Or. en
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Obrazložitev

Pri vsiljenem pregledu obstoječih pravic se ne upoštevajo obstoječe trgovinske razmere, v 
katerih delujejo številni operaterji, pri čemer bi ta pregled najverjetneje povzročil veliko 
negotovosti glede poslovanja in odvračal od naložb.

Predlog spremembe 382
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za obdobje petih let, ki se začne [1. 
januarja 2010], države članice zagotovijo, 
da lahko imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc, ki so bile dodeljene pred 
navedenim datumom, vložijo zahtevek za 
ponovno presojo omejitev njihovih pravic 
v skladu s členom 9(3) in (4).

1. Za obdobje enega leta, ki se začne [1. 
januarja 2010], države članice zagotovijo, 
da lahko imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc, ki so bile dodeljene pred 
navedenim datumom, vložijo zahtevek za 
ponovno presojo omejitev njihovih pravic 
v skladu s členom 9(3) in (4).

Or. en

Obrazložitev

Rok, po katerem morajo države članice upoštevati nova pravila o upravljanju radijskih 
frekvenc, je treba skrajšati na eno leto. Čim hitrejša preureditev spektra pomeni večjo 
učinkovitost ponudnikov, kar dolgoročno koristi potrošnikom, saj jim omogoča nižje cene in 
boljše storitve. Imetnikom licenc mora biti kot del njihovih pravic omogočena uporaba 
njihovih frekvenčnih pasov za katero koli standardizirano tehnologijo, ki jo želijo uporabiti. 
Za učinkovito uporabo spektra so bistveni čim večja varnost glede licenčnih pravic in čim 
manj omejitev pri uporabi spektra.

Predlog spremembe 383
Fiona Hall

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



PE407.631v01-00 50/99 AM\725138SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za obdobje petih let, ki se začne [1. 
januarja 2010], države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc, ki so bile dodeljene pred 
navedenim datumom, vložijo zahtevek za 
ponovno presojo omejitev njihovih pravic v 
skladu s členom 9(3) in (4).

1. Za obdobje petih let, ki se začne [datum 
prenosa], lahko države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc, ki so bile dodeljene pred 
navedenim datumom za obdobje najmanj 
petih let, vložijo zahtevek za ponovno 
presojo omejitev njihovih pravic v skladu s 
členom 9(3) in (4). Države članice do 1. 
januarja 2015 sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe, da zagotovijo, da se člen 9(3) in (4) 
uporablja za vse razporeditve in dodelitve 
radijskih frekvenc, ki so obstajale na dan 
začetka veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 384
Gunnar Hökmark

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za obdobje petih let, ki se začne [1. 
januarja 2010], države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc, ki so bile dodeljene pred 
navedenim datumom, vložijo zahtevek za 
ponovno presojo omejitev njihovih pravic v 
skladu s členom 9(3) in (4).

1. Do [1. januarja 2015] države članice 
sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da 
zagotovijo, da se člen 9(3) in (4) uporablja 
za vse razporeditve in dodelitve radijskih 
frekvenc, ki so obstajale na dan začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Vse licence morajo biti v skladu z zahtevami iz člena 9(3) in (4) do določenega datuma, 
vendar je treba državam članicam omogočiti prilagodljivost v zvezi z upravljanjem tega 
postopka za lažjo obravnavo nacionalnih razmer.
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Predlog spremembe 385
Gianni De Michelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za obdobje petih let, ki se začne [1. 
januarja 2010], države članice zagotovijo, 
da lahko imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc, ki so bile dodeljene pred 
navedenim datumom, vložijo zahtevek za 
ponovno presojo omejitev njihovih pravic 
v skladu s členom 9(3) in (4).

1. Za obdobje petih let, ki se začne [datum 
prenosa te direktive], države članice 
zagotovijo, da lahko imetniki pravic 
uporabe radijskih frekvenc, ki so bile 
dodeljene pred 1. januarjem 2010, vložijo 
zahtevek za ponovno presojo omejitev 
njihovih pravic v skladu s členom 9(3) in 
(4).

Or. en

Justification

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Predlog spremembe 386
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za obdobje petih let, ki se začne [1. 
januarja 2010], države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki pravic uporabe radijskih 

1. Za obdobje petih let, ki se začne [1. 
januarja 2010], države članice zagotovijo, da 
lahko imetniki pravic uporabe radijskih 
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frekvenc, ki so bile dodeljene pred 
navedenim datumom, vložijo zahtevek za 
ponovno presojo omejitev njihovih pravic v 
skladu s členom 9(3) in (4).

frekvenc, ki so bile dodeljene pred 
navedenim datumom, vložijo zahtevek za 
ponovno presojo omejitev njihovih pravic 
pristojnemu nacionalnemu organu v skladu s 
členom 9(3) in (4).

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ za vprašanja glede spektra ni vedno enak kot nacionalni regulativni organ iz 
okvirne direktive.

Predlog spremembe 387
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni nacionalni regulativni organ pred 
sprejetjem svoje odločitve uradno obvesti 
imetnika pravice o ponovni presoji omejitev 
in navede obseg pravic po ponovni presoji ter 
mu da na voljo primeren rok za umik 
zahtevka.

Pristojni nacionalni organ pred sprejetjem 
svoje odločitve uradno obvesti imetnika 
pravice o ponovni presoji omejitev in navede 
obseg pravic po ponovni presoji ter mu da na 
voljo primeren rok za umik zahtevka.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ za vprašanja glede spektra ni vedno enak kot nacionalni regulativni organ iz 
okvirne direktive. 

Predlog spremembe 388
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 a – odstavek 1 – pododstavek 3



AM\725138SL.doc 53/99 PE407.631v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če imetnik pravic umakne svoj zahtevek, 
ostane pravica nespremenjena do izteka 
veljavnosti ali do konca petletnega 
obdobja, pri čemer se upošteva zgodnejši 
datum.

Če imetnik pravic umakne svoj zahtevek, 
ostane pravica nespremenjena do izteka 
veljavnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Rok, po katerem morajo države članice upoštevati nova pravila o upravljanju radijskih 
frekvenc, je treba skrajšati na eno leto. Čim hitrejša preureditev spektra pomeni večjo 
učinkovitost ponudnikov, kar dolgoročno koristi potrošnikom, saj jim omogoča nižje cene in 
boljše storitve. Imetnikom licenc mora biti kot del njihovih pravic omogočena uporaba 
njihovih frekvenčnih pasov za katero koli standardizirano tehnologijo, ki jo želijo uporabiti. 
Za učinkovito uporabo spektra so bistveni čim večja varnost glede licenčnih pravic in čim 
manj omejitev pri uporabi spektra. 

Predlog spremembe 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 a – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če imetnik pravic umakne svoj zahtevek, 
ostane pravica nespremenjena do izteka 
veljavnosti ali do konca petletnega 
obdobja, pri čemer se upošteva zgodnejši 
datum.

Če imetnik pravic umakne svoj zahtevek, 
ostane pravica nespremenjena do izteka 
veljavnosti. 

Or. es

Obrazložitev

Zaradi pravic uporabe, ki bi lahko vplivale na tretje osebe, je treba zagotoviti dovolj časa za 
sprejetje potrebnih regulativnih ukrepov. 
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Predlog spremembe 390
Anne Laperrouze

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. Ta člen ne velja za omejitve, ki so jih 
uvedle države članice za spodbujanje 
ciljev kulturne in medijske politike, na 
primer kulturne in jezikovne raznolikosti 
ter medijskega pluralizma.

Or. fr

Obrazložitev

Ker so države članice odgovorne za opredelitev obsega, vrste in trajanja omejitev načel 
nevtralnosti tehnologije in storitev, da bi se spodbujali cilji kulturne in medijske politike, 
postopek pregleda iz člena 9 v takih primerih ne bi bil primeren. Poleg tega sta v odstavku 2 
zamenjani dve različni stvari: Pregled omejitev in pregled pravic uporabnikov kot takih, pri 
čemer pravice uporabnikov obravnava člen 5(2) Direktive o odobritvi.

Predlog spremembe 391
Rebecca Harms

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 

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali televizijskih 
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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.

radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do 
uporabe radijskih frekvenc dodeljena za 
izpolnjevanje posebnega cilja splošnega 
interesa, vključno z zagotavljanjem 
radijskih ali radiodifuzijskih storitev, 
ostane pravica do uporabe dela radijskih 
frekvenc, ki se dodeli za izpolnitev 
zadevnega cilja, nespremenjena do izteka. 
Del radijskih frekvenc, ki lahko postane 
nepotreben za izpolnitev navedenega cilja, 
je predmet novega postopka podeljevanja v 
skladu s členom 9(3) in (4) te direktive ter
členom 7(2) Direktive o odobritvi.

Or. en

Obrazložitev

Ponudniki radijske in radiodifuzijskih storitev morajo imeti možnost, da še naprej 
zagotavljajo svoje storitve ter jih dodatno razvijejo po prehodu na digitalno radiodifuzijo.

Predlog spremembe 392
Catherine Trautmann

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 
radiodifuzijskih storitev, ostane pravica do 
uporabe dela radijskih frekvenc, ki je nujen 
za izpolnitev takega cilja, nespremenjena do 
izteka. Del radijskih frekvenc, katerih 
uporaba ni v skladu z izpolnitvijo
navedenega cilja, je predmet novega 
postopka podeljevanja v skladu s členom 
9(3) in (4) te direktive in členom 7(2) 
Direktive 2002/20/ES (Direktive o 
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odobritvi).

Or. en

Obrazložitev

Ponudniki radiodifuzije morajo imeti po prehodu na digitalno radiodifuzijo možnost, da še 
naprej zagotavljajo svoje radiodifuzijske storitve in jih celo še naprej razvijajo (na primer 
televizijo z visoko ločljivostjo). Del digitalne dividende, ki se ne bo uporabil za radiodifuzijo, 
je treba nameniti za druge namene v skladu za novimi pravili.

Predlog spremembe 393
Pilar del Castillo Vera

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, ostane pravica do uporabe dela
radijskih frekvenc, ki je nujen za izpolnitev 
tega cilja, nespremenjena do izteka. Del 
radijskih frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev 
navedenega cilja, je predmet novega 
postopka podeljevanja v skladu s členom 
7(2) Direktive o odobritvi v skladu s
členom 9(3) in (4) te direktive ter členom 
7(2) Direktive 2002/20/ES (Direktive o 
odobritvi).

Or. en
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Predlog spremembe 394
Lambert van Nistelrooij

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, ostane pravica do uporabe dela
radijskih frekvenc, ki je nujen za izpolnitev 
tega cilja, nespremenjena do izteka. Del 
radijskih frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev 
navedenega cilja, je predmet novega 
postopka podeljevanja v skladu s členom 
7(2) Direktive o odobritvi v skladu s členom
9(3) in (4) te direktive ter členom 7(2) 
Direktive 2002/20/ES (Direktive o 
odobritvi). Države članice zagotovijo, da so 
izpolnjeni vsi potrebni pogoji za hitro 
doseganje ciljev iz člena 9(7) in da se 
upošteva časovni okvir iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Z dodatnim besedilom se zagotovi skladnost zgornjega predloga spremembe z besedilom 
predloga spremembe člena 9(7).

Predlog spremembe 395
Werner Langen

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



PE407.631v01-00 58/99 AM\725138SL.doc

SL

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, 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. Države članice 
zagotovijo, da so izpolnjeni vsi potrebni
pogoji za hitro doseganje ciljev iz člena 9(7) 
in da se upošteva časovni okvir iz člena 9(7).

Or. de

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preprečiti zamude pri doseganju ciljev razvoja mobilnih 
širokopasovnih storitev ter spodbujanju kulturne in jezikovne raznolikosti.

Predlog spremembe 396
Gianni De Michelis

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 

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 in ni bila pridobljena 
komercialno, se zahtevek za ponovno 
presojo lahko vloži le za del radijskih 
frekvenc, ki je nujen za izpolnitev takega 
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navedenega cilja kot rezultat uporabe 
členov 9(3) in (4), je predmet novega 
postopka podeljevanja v skladu s členom 
7(2) Direktive o odobritvi.

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.

Or. en

Justification

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Predlog spremembe 397
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po izteku petletnega obdobja iz odstavka 
1 države članice sprejmejo primerne 
ukrepe, da zagotovijo, da se člen 9(3) in (4) 
uporablja za vse preostale razporeditve in 
dodelitve radijskih frekvenc, ki so obstajale 
na dan začetka veljavnosti te direktive.

3. Po izteku enoletnega obdobja iz 
odstavka 1 države članice sprejmejo 
primerne ukrepe, da zagotovijo, da se člen 
9(3) in (4) uporablja za vse preostale 
razporeditve in dodelitve radijskih 
frekvenc, ki so obstajale na dan začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. en



PE407.631v01-00 60/99 AM\725138SL.doc

SL

Predlog spremembe 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri uporabi tega člena države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev 
poštene konkurence.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Ta odstavek ni potreben, ker so ukrepi za spodbujanje poštene konkurence del ciljev iz 
člena 8.

Predlog spremembe 399
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri uporabi tega člena države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev 
poštene konkurence.

4. Pri uporabi tega člena države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev 
poštene konkurence in zagotovijo, da se v 
celoti upoštevajo naložbe akterjev na trgu 
za pridobitev radijskih frekvenc. 

Or. en

Justification

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
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holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Predlog spremembe 400
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice so v skladu s svojo 
nacionalno zakonodajo pristojne za 
opredelitev obsega, vrste in trajanja 
ukrepov za spodbujanje ciljev kulturnih in 
medijskih politik, kot so kulturna in 
jezikovna raznolikost ter medijski 
pluralizem.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje skladnosti besednjaka, ker se člen 9(4) sklicuje na „ukrepe“ in ne na 
„omejitve“.

Predlog spremembe 401
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 1. Države članice po potrebi zagotovijo, da 
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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.

lahko podjetja prenesejo ali dajo v zakup 
drugim podjetjem individualne pravice 
uporabe radijskih frekvenc.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje prenosljivosti posameznih pravic uporabe je pomembno, vendar za to ni 
potrebno dodeljevanje posameznih frekvenčnih pasov na evropski ravni ali usklajevanje 
pogojev v zvezi s prenosom. Prav tako je bistveno, da je za vsak prenos potrebno predhodno 
soglasje pristojnega organa države članice.

Predlog spremembe 402
Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9b – 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, če je tak prenos ali 
zakup v skladu z nacionalnimi postopki in 
ne povzroči spremembe storitve, ki se 
zagotavlja prek tega radiofrekvenčnega 
pasu, ali obveznosti z zvezi s pravicami 
uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje ne sme porušiti ravnotežja v zvezi z raznolikostjo storitev ali špekulacije in mora 
vključevati tudi primere, v katerih je lahko uporaba spektra sicer brezplačna, hkrati pa 
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povezana z nekaterimi obveznostmi. Prav tako je treba upoštevati nacionalne postopke, ker je 
upravljanje spektra še vedno v nacionalni pristojnosti.

Predlog spremembe 403
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9b – 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, če je tak prenos ali 
zakup v skladu z nacionalnimi postopki in 
ne povzroči spremembe storitve, kot je 
opredeljeno v nacionalnih načrtih 
dodeljevanja frekvenc in pravilniku o 
radiokomunikacijah Mednarodne 
telekomunikacijske zveze za zadevni 
radiofrekvenčni pas.

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito upravljanje spektra je odgovoren nacionalni regulativni organ (člen 9(1)). 
Kadar se s prenosom ali zakupom pravic povzroči „sprememba uporabe“ (tj. sprememba 
tehnologije z različnimi značilnostmi/vzorci), se s tem verjetno znatno povečajo tveganja za 
škodljive motnje na škodo uporabnikov spektra in končnih uporabnikov.

Predlog spremembe 404
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9b – odstavek 1 – pododstavek 1
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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, če je tak prenos ali 
zakup v skladu z nacionalnimi postopki.

Or. en

Obrazložitev

Z omejevanjem trgovanja na ponudnike iste storitve se bodo ogrozile koristi trgovanja in 
splošni namen reform spektra.

Predlog spremembe 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9b – 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 in nacionalnimi 
zakonsko določenimi postopki.

Or. es

Obrazložitev

Prenos pravice se mora izvesti v skladu z nacionalnimi zakonsko določenimi postopki. Lahko 
se zahteva predhodno soglasje, da bi se preprečilo, da bi si nekateri udeleženci na trgu 
prisvojili frekvence. 
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Predlog spremembe 406
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9b – 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, če je tak prenos ali 
zakup v skladu z nacionalnimi postopki.

Or. en

Obrazložitev

 Ta predlog spremembe pomeni manjšo spremembo predloga spremembe 30 poročevalcev. 
Nevtralnost storitev je pomembna, dokler je v okviru ciljev javne politike držav članic. 
Nevtralnosti storitev in trgovanja s spektrom se ne sme izrecno prepovedati.

Predlog spremembe 407
Lena Ek

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

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, če je tak prenos ali 
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organa. zakup v skladu z nacionalnimi postopki.

Or. en

Justification

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

Predlog spremembe 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9b – 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 in nacionalnimi 
postopki.

Or. en

Obrazložitev

Glede na občutljivost telekomunikacijskega sektorja morajo nacionalni regulativni organi 
določiti okvir za prenos.
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Predlog spremembe 409
Dragoş Florin David

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9b – 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, s predhodnim 
soglasjem nacionalnega regulativnega 
organa.

Or. en

Predlog spremembe 410
Gunnar Hökmark

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

Or. en
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Predlog spremembe 411
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V drugih pasovih lahko države članice 
prav tako sprejmejo določbo, ki podjetjem 
omogoča prenos ali dajanje v zakup 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc drugim podjetjem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje prenosljivosti posameznih pravic uporabe je pomembno, vendar za to ni 
potrebno dodeljevanje posameznih frekvenčnih pasov na evropski ravni ali usklajevanje 
pogojev v zvezi s prenosom. Prav tako je bistveno, da je za vsak prenos potrebno predhodno 
soglasje pristojnega organa države članice. Pristojni organ za vprašanja glede spektra ni 
vedno enak kot nacionalni regulativni organ iz okvirne direktive.

Predlog spremembe 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V drugih pasovih lahko države članice prav 
tako sprejmejo določbo, ki podjetjem 
omogoča prenos ali dajanje v zakup 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc drugim podjetjem. 

V drugih pasovih lahko države članice prav 
tako sprejmejo določbo, ki podjetjem 
omogoča prenos ali dajanje v zakup 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc drugim podjetjem v skladu z 
nacionalnimi zakonsko določenimi 
postopki. 

Or. es
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Obrazložitev

Prenos pravice se mora izvesti v skladu z nacionalnimi zakonsko določenimi postopki. Lahko 
se zahteva predhodno soglasje, da bi se preprečilo, da bi si nekateri udeleženci na trgu 
prisvojili frekvence.

Predlog spremembe 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V drugih pasovih lahko države članice prav 
tako sprejmejo določbo, ki podjetjem 
omogoča prenos ali dajanje v zakup 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc drugim podjetjem.

V drugih pasovih lahko države članice prav 
tako sprejmejo določbo, ki podjetjem 
omogoča prenos ali dajanje v zakup 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc drugim podjetjem v skladu z 
nacionalnimi postopki.

Or. en

Obrazložitev

Glede na občutljivost telekomunikacijskega sektorja morajo nacionalni regulativni organi 
določiti okvir za prenos.

Predlog spremembe 414
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V drugih pasovih lahko države članice 
prav tako sprejmejo določbo, ki podjetjem 
omogoča prenos ali dajanje v zakup 
individualne pravice uporabe radijskih 

V drugih pasovih lahko države članice 
sprejmejo določbo, ki podjetjem omogoča 
prenos ali dajanje v zakup individualne 
pravice uporabe radijskih frekvenc drugim 
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frekvenc drugim podjetjem. podjetjem v skladu z nacionalnimi 
postopki. 

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito upravljanje spektra je odgovoren nacionalni regulativni organ (člen 9(1)). 
Kadar se s prenosom ali zakupom pravic povzroči „sprememba uporabe“ (tj. sprememba
tehnologije z različnimi značilnostmi/vzorci), se s tem verjetno znatno povečajo tveganja za 
škodljive motnje na škodo uporabnikov spektra in končnih uporabnikov.

Predlog spremembe 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar pa bi tak prenos ali zakup 
vključeval frekvence, ki so na voljo na 
podlagi omejevanja zagotovitve 
izpolnjevanja cilja splošnega interesa iz 
člena 9(4), se zahteva predhodno soglasje 
nacionalnega regulativnega organa. 
Države članice lahko po potrebi zahtevajo 
od nacionalnega organa, ki je pristojen za 
avdiovizualne medijske storitve, 
dovoljenje ali mnenje.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da so države članice pristojne za uvedbo posebnih omejitev nevtralnosti storitev, 
je logično, da se s tem uvedejo nekatere omejitve prenosa teh frekvenc ali „trgovanja s 
spektrom“. To je zlasti očitno v primeru omejitev na podlagi kulturnih in medijskih politik. Če 
je trgovanje s spektrom vseeno dovoljeno na tem področju, morajo države članice ohraniti 
pristojnost za uvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov za zagotovitev, da njihovi cilji na področju 
avdiovizualne politike niso ogroženi.
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Predlog spremembe 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Radijske frekvence, ki so bile 
brezplačno dodeljene zainteresiranim 
strankam, se ne smejo prenesti v zameno 
za plačilo.
Če so bile radijske frekvence dodeljene pri 
izpolnjevanju obveznosti splošnega 
interesa, prenos teh frekvenc vključuje 
prenos te obveznosti zainteresirani 
stranki.

Or. en

Obrazložitev

Nesprejemljivo bi bilo, da bi zainteresirane stranke, ki dobijo frekvence brezplačno, služile s 
prodajo teh frekvenc. Vse obveznosti, povezane s frekvencami, je treba prenesti skupaj z njimi.

Predlog spremembe 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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. Države članice zagotovijo, da je namera 
podjetja, da prenese pravice uporabe 
radijskih frekvenc, priglašena 
nacionalnemu regulativnemu organu, ki je 
odgovoren za razporejanje spektra, ter da 
se ta namera objavi. Če je bila uporaba 
radijske frekvence usklajena z uporabo 
Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi 

2. Države članice zagotovijo, da je namera 
podjetja, da prenese pravice uporabe 
radijskih frekvenc, priglašena 
nacionalnemu regulativnemu organu, ki je 
odgovoren za razporejanje spektra, ter da 
se ta namera objavi. Če so bili pogoji za 
uporabo radijske frekvence vzpostavljeni 
na nacionalni ravni ali usklajeni z 
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ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z
usklajeno uporabo.

uporabo Odločbe o radijskem spektru ali z 
drugimi ukrepi Skupnosti, je tak prenos 
skladen s pogoji za usklajeno uporabo.

Or. es

Obrazložitev

Prenos mora biti v vsakem primeru skladen s pogoji, določenimi na nacionalni ravni ali ravni 
Skupnosti.

Predlog spremembe 418
Erna Hennicot-Schoepges

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. Države članice zagotovijo, da je namera
podjetja, da prenese pravice uporabe 
radijskih frekvenc, priglašena
nacionalnemu regulativnemu organu, ki je 
odgovoren za razporejanje spektra, ter da 
se ta namera objavi. Če je bila uporaba
radijske frekvence usklajena z uporabo 
Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi 
ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z 
usklajeno uporabo.

2. Države članice zagotovijo, da je prenos 
pravice uporabe radijskih frekvenc podjetja 
priglašen nacionalnemu regulativnemu 
organu, ki je odgovoren za razporejanje 
spektra, ter da se ta prenos objavi. Če so 
bili pogoji za uporabo radijske frekvence 
vzpostavljeni na nacionalni ravni ali
usklajeni z uporabo Odločbe o radijskem 
spektru ali z drugimi ukrepi Skupnosti, je 
tak prenos skladen z uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito upravljanje spektra je odgovoren nacionalni regulativni organ (člen 9(1)). 
Kadar se s prenosom ali zakupom pravic povzroči „sprememba uporabe“ (tj. sprememba 
tehnologije z različnimi značilnostmi/vzorci), se s tem verjetno znatno povečajo tveganja za 
škodljive motnje na škodo uporabnikov spektra in končnih uporabnikov.



AM\725138SL.doc 73/99 PE407.631v01-00

SL

Predlog spremembe 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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. Države članice zagotovijo, da je namera
podjetja, da prenese pravice uporabe 
radijskih frekvenc, priglašena 
nacionalnemu regulativnemu organu, ki je 
odgovoren za razporejanje spektra, ter da 
se ta namera objavi. Če je bila uporaba 
radijske frekvence usklajena z uporabo 
Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi 
ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z 
usklajeno uporabo.

2. Države članice zagotovijo, da sta namera 
podjetja, da prenese pravice uporabe 
radijskih frekvenc, in učinkovit prenos te 
pravice priglašena pristojnemu 
nacionalnemu organu, ki je odgovoren za 
razporejanje spektra, ter da se ta namera 
objavi. Če je bila uporaba radijske 
frekvence usklajena z uporabo Odločbe o 
radijskem spektru ali z drugimi ukrepi 
Skupnosti, je tak prenos skladen z 
usklajeno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ ni vedno enak kot nacionalni regulativni organ, kot je opredeljeno v okvirni 
direktivi.

Predlog spremembe 420
Gunnar Hökmark

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. Države članice zagotovijo, da je namera
podjetja, da prenese pravice uporabe 
radijskih frekvenc, priglašena
nacionalnemu regulativnemu organu, ki je 
odgovoren za razporejanje spektra, ter da 
se ta namera objavi. Če je bila uporaba 
radijske frekvence usklajena z uporabo 

2. Države članice zagotovijo, da je prenos 
pravice uporabe radijskih frekvenc podjetja 
priglašen pristojnemu organu, ki je 
odgovoren za razporejanje spektra, ter da 
se ta prenos objavi. Če je bila uporaba 
radijske frekvence usklajena z uporabo 
Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi 
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Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi 
ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z 
usklajeno uporabo.

ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z 
usklajeno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Registrirati je treba dejanski prenos in ne namere. Z registracijo namere se lahko povzroči 
prestroga ureditev in nepotrebna birokracija. Odločba o radijskem spektru zagotavlja 
podlago za pomembno in dobro delujoče delo, na primer z odborom za radijski spekter.

Predlog spremembe 421
Lena Ek

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. Države članice zagotovijo, da je namera
podjetja, da prenese pravice uporabe 
radijskih frekvenc, priglašena
nacionalnemu regulativnemu organu, ki je 
odgovoren za razporejanje spektra, ter da 
se ta namera objavi. Če je bila uporaba 
radijske frekvence usklajena z uporabo 
Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi 
ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z 
usklajeno uporabo.

2. Države članice zagotovijo, da je prenos 
pravice uporabe radijskih frekvenc podjetja 
priglašen pristojnemu organu, ki je 
odgovoren za razporejanje spektra, ter da 
se ta prenos objavi. Če je bila uporaba 
radijske frekvence usklajena z uporabo 
Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi 
ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z 
usklajeno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Registrirati je treba dejanski prenos in ne namere. Registracija namere pomeni jasno 
tveganje za prestrogo ureditev in nepotrebno birokracijo. Odločba o radijskem spektru 
zagotavlja podlago za pomembno in dobro delujoče delo, na primer z odborom za radijski 
spekter.



AM\725138SL.doc 75/99 PE407.631v01-00

SL

Predlog spremembe 422
Reino Paasilinna

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. Države članice zagotovijo, da je namera 
podjetja, da prenese pravice uporabe 
radijskih frekvenc, priglašena 
nacionalnemu regulativnemu organu, ki je 
odgovoren za razporejanje spektra, ter da 
se ta namera objavi. Če je bila uporaba 
radijske frekvence usklajena z uporabo 
Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi 
ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z 
usklajeno uporabo.

2. Države članice zagotovijo, da je namera 
podjetja, da prenese pravice uporabe 
radijskih frekvenc, priglašena 
nacionalnemu organu, ki je odgovoren za 
razporejanje spektra, ter da se ta namera 
objavi. Če je bila uporaba radijske 
frekvence usklajena z uporabo Odločbe o 
radijskem spektru ali z drugimi ukrepi 
Skupnosti, je tak prenos skladen z 
usklajeno uporabo. 

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje prenosljivosti posameznih pravic uporabe je pomembno, vendar za to ni 
potrebno dodeljevanje posameznih frekvenčnih pasov na evropski ravni ali usklajevanje 
pogojev v zvezi s prenosom. Prav tako je bistveno, da je za vsak prenos potrebno predhodno 
soglasje pristojnega organa države članice. Pristojni organ za vprašanja glede spektra ni 
vedno enak kot nacionalni regulativni organ iz okvirne direktive.

Predlog spremembe 423
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9c črtano
Usklajevalni ukrepi za upravljanje 

radijskih frekvenc



PE407.631v01-00 76/99 AM\725138SL.doc

SL

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

(a) uskladitev opredelitve pasov, za katere 
je dovoljen prenos ali dajanje v zakup 
pravice uporabe med podjetji;
(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami, ter pogojev,
postopkov, rokov, omejitev, umikov in 
prehodnih določb, ki veljajo za takšne 
prenose ali dajanje v zakup;
(c) uskladitev posebnih ukrepov za 
zagotovitev poštene konkurence, kjer so 
individualne pravice prenesene;
(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 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). Komisiji lahko v skladu s členom 
10 Uredbe […/ES] pri izvajanju določb 
tega odstavka pomaga organ.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije, da je treba smernice sprejeti v skladu z regulativnim postopkom z 
nadzorom, znatno omejuje pravice Evropskega parlamenta in ga je zato treba zavrniti.
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Predlog spremembe 424
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9c črtano
Usklajevalni ukrepi za upravljanje 

radijskih frekvenc
Da bi prispevala k razvoju notranjega 
trga, za doseganje načel tega člena, 
Komisija lahko sprejme ustrezne 
izvedbene ukrepe za:
(a) uskladitev opredelitve pasov, za katere 
je dovoljen prenos ali dajanje v zakup 
pravice uporabe med podjetji;
(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami, ter pogojev, 
postopkov, rokov, omejitev, umikov in 
prehodnih določb, ki veljajo za takšne 
prenose ali dajanje v zakup;
(c) uskladitev posebnih ukrepov za 
zagotovitev poštene konkurence, kjer so 
individualne pravice prenesene;
(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 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). Komisiji lahko v skladu s členom 
10 Uredbe […/ES] pri izvajanju določb 
tega odstavka pomaga organ.
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Or. en

Obrazložitev

Čeprav je mogoče sedanje mehanizme usklajevanja izboljšati, ni gotovo, da obseg in narava 
problemov Evrope v zvezi z usklajevanjem upravičujeta radikalno spremembo institucionalne 
ureditve.

Predlog spremembe 425
Erna Hennicot-Schoepges

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

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, 
za doseganje načel tega člena ter v skladu s 
členom 9d in Odločbe o radijskem 
spektru, lahko Komisija sprejme ustrezne 
izvedbene ukrepe za:

Or. en

Obrazložitev

Pogoji, pod katerimi se lahko spekter prenaša ali daje v zakup na nacionalni ravni, morajo 
ostati v pristojnosti nacionalnih regulativnih organov, ki so dejansko odgovorni za učinkovito 
upravljanje spektra.

Predlog spremembe 426
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

za doseganje načel tega člena ter brez 
poseganja v člen 8a, lahko Komisija 
sprejme ustrezne tehnične izvedbene 
ukrepe za: 

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba pravno doslednost s členom 8a (novo) ter opredelitev nevtralnosti storitev 
in tehnologije v členu 9 te direktive. Poleg tega je treba zagotoviti pravno doslednost z 
Odločbo o radijskem spektru (676/2002/ES), zlasti v zvezi z obsegom člena o tehničnih
izvedbenih ukrepih in ciljih splošnega interesa (nov odstavek (d), ki ustreza členu 1(4) 
Odločbe o radijskem spektru). Vsaka usklajena odločba o nadaljnjih izjemah glede 
nevtralnosti storitev in tehnologije predstavlja bistveni element te direktive, zato morajo za to 
odločbo veljati zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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, 
za doseganje načel tega člena ter brez 
poseganja v člen 8a, lahko Komisija 
sprejme ustrezne tehnične izvedbene 
ukrepe za:

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba pravno doslednost s členom 8a (novo) ter opredelitev nevtralnosti storitev 
in tehnologije v členu 9 te direktive. Poleg tega je treba zagotoviti pravno doslednost z 
Odločbo o radijskem spektru (676/2002/ES), zlasti v zvezi z obsegom člena o tehničnih
izvedbenih ukrepih in ciljih splošnega interesa (nov odstavek (d), ki ustreza členu 1(4) 
Odločbe o radijskem spektru). Vsaka usklajena odločba o nadaljnjih izjemah glede 
nevtralnosti storitev in tehnologije predstavlja bistveni element te direktive, zato morajo za to 
odločbo veljati zakonodajne spremembe.
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Predlog spremembe 428
Dominique Vlasto

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

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, 
za doseganje načel tega člena ter brez 
poseganja v člen 8a, lahko Komisija 
sprejme ustrezne tehnične izvedbene 
ukrepe za: 

Or. en

Obrazložitev

Pri vključitvi izvršilnih pristojnosti Komisije iz Odločbe o radijskem spektru v okvirno 
direktivo je treba upoštevati vključitev klavzule, ki ustreza členu 1(4) Odločbe o radijskem 
spektru, v direktivo. Ob upoštevanju pristojnosti držav članic v zvezi s kulturno in medijsko 
politiko Komisija ne sme opredeliti radiodifuzijskih pasov kot pasov, za katere se lahko 
pravice uporabe prenašajo ali dajo v zakup. V skladu s členom 9b za prenos ali dajanje 
pravic uporabe v zakup veljajo nacionalni postopki, zato Komisija ne sme usklajevati teh 
postopkov.

Predlog spremembe 429
Rebecca Harms

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

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, 
za doseganje načel tega člena ter brez 
poseganja v člen 8a, lahko Komisija 
sprejme ustrezne tehnične izvedbene 
ukrepe za:
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Or. en

Obrazložitev

 Zagotoviti je treba pravno doslednost s členom 8a (novo) ter opredelitev nevtralnosti storitev 
in tehnologije v členu 9 te direktive. Poleg tega je treba zagotoviti pravno doslednost z 
Odločbo o radijskem spektru (676/2002/ES), zlasti v zvezi z obsegom člena o tehničnih
izvedbenih ukrepih in ukrepih glede ciljev splošnega interesa. Vsaka usklajena odločba o 
nadaljnjih izjemah glede nevtralnosti storitev in tehnologije predstavlja bistveni element te 
direktive, zato morajo veljati za to odločbo zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 430
Anne Laperrouze

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

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, 
za doseganje načel tega člena ter brez 
poseganja v člen 8a, lahko Komisija 
sprejme ustrezne tehnične izvedbene 
ukrepe za:

Or. en

Obrazložitev

Pri vključitvi izvršilnih pristojnosti Komisije iz Odločbe o radijskem spektru v okvirno 
direktivo je treba upoštevati vključitev klavzule, ki ustreza členu 1(4) Odločbe o radijskem 
spektru, v direktivo. Ob upoštevanju pristojnosti držav članic v zvezi s kulturno in medijsko 
politiko Komisija ne sme opredeliti radiodifuzijskih pasov kot pasov, za katere se lahko 
pravice uporabe prenašajo ali dajo v zakup. V skladu s členom 9b za prenos ali dajanje v 
zakup pravic uporabe veljajo nacionalni postopki, zato Komisija ne sme usklajevati teh 
postopkov.
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Predlog spremembe 431
Anne Laperrouze

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–a) uskladitev pravil glede dostopnosti in 
učinkovite uporabe radijskih frekvenc v 
skladu s postopkom iz priloge IIa;

Or. en

Obrazložitev

Pri vključitvi izvršilnih pristojnosti Komisije iz Odločbe o radijskem spektru v okvirno 
direktivo je treba upoštevati vključitev klavzule, ki ustreza členu 1(4) Odločbe o radijskem 
spektru, v direktivo. Ob upoštevanju pristojnosti držav članic v zvezi s kulturno in medijsko 
politiko Komisija ne sme opredeliti radiodifuzijskih pasov kot pasov, za katere se lahko 
pravice uporabe prenašajo ali dajo v zakup. V skladu s členom 9b za prenos ali dajanje v 
zakup pravic uporabe veljajo nacionalni postopki, zato Komisija ne sme usklajevati teh 
postopkov.

Predlog spremembe 432
Dominique Vlasto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–a) uskladitev pravil glede dostopnosti in 
učinkovite uporabe radijskih frekvenc v 
skladu s postopkom iz priloge IIa;

Or. en

Obrazložitev

Pri vključitvi izvršilnih pristojnosti Komisije iz Odločbe o radijskem spektru v okvirno 
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direktivo je treba upoštevati vključitev klavzule, ki ustreza členu 1(4) Odločbe o radijskem 
spektru, v direktivo. Ob upoštevanju pristojnosti držav članic v zvezi s kulturno in medijsko 
politiko Komisija ne sme opredeliti radiodifuzijskih pasov kot pasov, za katere se lahko 
pravice uporabe prenašajo ali dajo v zakup. V skladu s členom 9b za prenos ali dajanje 
pravic uporabe v zakup veljajo nacionalni postopki, zato Komisija ne sme usklajevati teh 
postopkov.

Predlog spremembe 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–a) uskladitev pravil glede dostopnosti in 
učinkovite uporabe radijskih frekvenc v 
skladu s členom 9;

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba pravno doslednost s členom 8a (novo) ter opredelitev nevtralnosti storitev 
in tehnologije v členu 9 te direktive. Poleg tega je treba zagotoviti pravno doslednost z 
Odločbo o radijskem spektru (676/2002/ES), zlasti v zvezi z obsegom člena o tehničnih 
izvedbenih ukrepih in ciljih splošnega interesa (nov odstavek (d), ki ustreza členu 1(4) 
Odločbe o radijskem spektru). Vsaka usklajena odločba o nadaljnjih izjemah glede 
nevtralnosti storitev in tehnologije je bistveni element te direktive, zato morajo veljati za to 
odločbo zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 434
Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–a) uskladitev pravil glede dostopnosti in 
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učinkovite uporabe radijskih frekvenc v 
skladu s členom 9;

Or. en

Obrazložitev

 Zagotoviti je treba pravno doslednost s členom 8a (novo) ter opredelitev nevtralnosti storitev 
in tehnologije v členu 9 te direktive. Poleg tega je treba zagotoviti pravno doslednost z 
Odločbo o radijskem spektru (676/2002/ES), zlasti v zvezi z obsegom člena o tehničnih 
izvedbenih ukrepih in ukrepih glede ciljev splošnega interesa. Vsaka usklajena odločba o 
nadaljnjih izjemah glede nevtralnosti storitev in tehnologije je bistveni element te direktive, 
zato morajo veljati za to odločbo zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 435
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–a) uskladitev pravil glede dostopnosti in 
učinkovite uporabe radijskih frekvenc v 
skladu s členom 9;

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba pravno doslednost s členom 8a (novo) ter opredelitev nevtralnosti storitev 
in tehnologije v členu 9 te direktive. Poleg tega je treba zagotoviti pravno doslednost z 
Odločbo o radijskem spektru (676/2002/ES), zlasti v zvezi z obsegom člena o tehničnih 
izvedbenih ukrepih in ciljih splošnega interesa (nov odstavek (d), ki ustreza členu 1(4) 
Odločbe o radijskem spektru). Vsaka usklajena odločba o nadaljnjih izjemah glede 
nevtralnosti storitev in tehnologije je bistveni element te direktive, zato morajo veljati za to 
odločbo zakonodajne spremembe.
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Predlog spremembe 436
Anne Laperrouze

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–aa) zagotovitev usklajenega in 
pravočasnega zbiranja informacij glede 
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc v skladu s postopkom iz 
priloge IIa;

Or. en

Obrazložitev

Pri vključitvi izvršilnih pristojnosti Komisije iz Odločbe o radijskem spektru v okvirno 
direktivo je treba upoštevati vključitev klavzule, ki ustreza členu 1(4) Odločbe o radijskem 
spektru, v direktivo. Ob upoštevanju pristojnosti držav članic v zvezi s kulturno in medijsko 
politiko Komisija ne sme opredeliti radiodifuzijskih pasov kot pasov, za katere se lahko 
pravice uporabe prenašajo ali dajo v zakup. V skladu s členom 9b za prenos ali dajanje v 
zakup pravic uporabe veljajo nacionalni postopki, zato Komisija ne sme usklajevati teh 
postopkov.

Predlog spremembe 437
Dominique Vlasto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–aa) zagotovitev usklajenega in 
pravočasnega zbiranja informacij glede 
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc v skladu s postopkom iz 
priloge IIa;

Or. en
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Obrazložitev

Pri vključitvi izvršilnih pristojnosti Komisije iz Odločbe o radijskem spektru v okvirno 
direktivo je treba upoštevati vključitev klavzule, ki ustreza členu 1(4) Odločbe o radijskem 
spektru, v direktivo. Ob upoštevanju pristojnosti držav članic v zvezi s kulturno in medijsko 
politiko Komisija ne sme opredeliti radiodifuzijskih pasov kot pasov, za katere se lahko 
pravice uporabe prenašajo ali dajo v zakup. V skladu s členom 9b za prenos ali dajanje 
pravic uporabe v zakup veljajo nacionalni postopki, zato Komisija ne sme usklajevati teh 
postopkov.

Predlog spremembe 438
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–aa) zagotovitev usklajenega in 
pravočasnega zbiranja informacij glede 
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba pravno doslednost s členom 8a (novo) ter opredelitev nevtralnosti storitev 
in tehnologije v členu 9 te direktive. Poleg tega je treba zagotoviti pravno doslednost z 
Odločbo o radijskem spektru (676/2002/ES), zlasti v zvezi z obsegom člena o tehničnih 
izvedbenih ukrepih in ciljih splošnega interesa (nov odstavek (d), ki ustreza členu 1(4) 
Odločbe o radijskem spektru). Vsaka usklajena odločba o nadaljnjih izjemah glede 
nevtralnosti storitev in tehnologije je bistveni element te direktive, zato morajo veljati za to 
odločbo zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

(–aa) zagotovitev usklajenega in 
pravočasnega zbiranja informacij glede 
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba pravno doslednost s členom 8a (novo) ter opredelitev nevtralnosti storitev 
in tehnologije v členu 9 te direktive. Poleg tega je treba zagotoviti pravno doslednost z 
Odločbo o radijskem spektru (676/2002/ES), zlasti v zvezi z obsegom člena o tehničnih 
izvedbenih ukrepih in ciljih splošnega interesa (nov odstavek (d), ki ustreza členu 1(4) 
Odločbe o radijskem spektru). Vsaka usklajena odločba o nadaljnjih izjemah glede 
nevtralnosti storitev in tehnologije je bistveni element te direktive, zato morajo veljati za to 
odločbo zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 440
Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–aa) zagotovitev usklajenega in 
pravočasnega zbiranja informacij glede
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc.

Or. en

Obrazložitev

 Zagotoviti je treba pravno doslednost s členom 8a (novo) ter opredelitev nevtralnosti storitev 
in tehnologije v členu 9 te direktive. Poleg tega je treba zagotoviti pravno doslednost z 
Odločbo o radijskem spektru (676/2002/ES), zlasti v zvezi z obsegom člena o tehničnih 
izvedbenih ukrepih in ukrepih glede ciljev splošnega interesa. Vsaka usklajena odločba o 
nadaljnjih izjemah glede nevtralnosti storitev in tehnologije je bistveni element te direktive, 
zato morajo veljati za to odločbo zakonodajne spremembe.
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Predlog spremembe 441
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9c – 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, razen za 
radijske frekvence, ki jih države članice 
nameravajo uporabiti za radiodifuzijske 
storitve;

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba pravno doslednost s členom 8a (novo) ter opredelitev nevtralnosti storitev 
in tehnologije v členu 9 te direktive. Poleg tega je treba zagotoviti pravno doslednost z 
Odločbo o radijskem spektru (676/2002/ES), zlasti v zvezi z obsegom člena o tehničnih 
izvedbenih ukrepih in ciljih splošnega interesa (nov odstavek (d), ki ustreza členu 1(4) 
Odločbe o radijskem spektru). Vsaka usklajena odločba o nadaljnjih izjemah glede 
nevtralnosti storitev in tehnologije je bistveni element te direktive, zato morajo veljati za to 
odločbo zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9c – 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 
prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe
med podjetji, razen za frekvence, ki jih 
države članice nameravajo uporabiti za 
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radiodifuzijske storitve;

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi, katerih sprejetje se predlaga v okviru komitologije, so veliko obsežnejši kot 
„nebistveni elementi“ direktive. Vendar je veliko usklajevanja potekalo in še vedno lahko 
poteka na podlagi obstoječe Odločbe o radijskem spektru (676/2002/ES). Zato je treba črtati 
točki b in c tega člena. V skladu z uvodno izjavo 23 so za opredelitev medijskih politik 
pristojne države članice.

Predlog spremembe 443
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9c – 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 
prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe
med podjetji, razen za radijske frekvence, 
ki jih države članice razporedijo ali 
nameravajo uporabiti za radiodifuzijske 
storitve;

Or. en

Obrazložitev

Pri vključitvi izvršilnih pristojnosti Komisije iz Odločbe o radijskem spektru v okvirno 
direktivo je treba upoštevati vključitev klavzule, ki ustreza členu 1(4) Odločbe o radijskem 
spektru, v direktivo. Ob upoštevanju pristojnosti držav članic v zvezi s kulturno in medijsko 
politiko Komisija ne sme opredeliti radiodifuzijskih pasov kot pasov, za katere se lahko 
pravice uporabe prenašajo ali dajo v zakup. V skladu s členom 9b za prenos ali dajanje v 
zakup pravic uporabe veljajo nacionalni postopki, zato Komisija ne sme usklajevati teh 
postopkov.
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Predlog spremembe 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9c – 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 
prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe
med podjetji, razen za frekvence, ki jih 
države članice namenijo za radijske in 
televizijske storitve;

Or. es

Justification

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures, conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Predlog spremembe 445
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9c – 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 
prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe
med podjetji, razen za radijske frekvence, 
ki jih države članice razporedijo ali 
nameravajo uporabiti za radiodifuzijske 
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storitve;

Or. en

Obrazložitev

Pri vključitvi izvršilnih pristojnosti Komisije iz Odločbe o radijskem spektru v okvirno 
direktivo je treba upoštevati vključitev klavzule, ki ustreza členu 1(4) Odločbe o radijskem 
spektru, v direktivo. Ob upoštevanju pristojnosti držav članic v zvezi s kulturno in medijsko 
politiko Komisija ne sme opredeliti radiodifuzijskih pasov kot pasov, za katere se lahko 
pravice uporabe prenašajo ali dajo v zakup. V skladu s členom 9b za prenos ali dajanje 
pravic uporabe v zakup veljajo nacionalni postopki, zato Komisija ne sme usklajevati teh 
postopkov.

Predlog spremembe 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9c – 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, razen za 
radijske frekvence, ki jih države članice 
nameravajo uporabiti za radiodifuzijske 
storitve;

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba pravno doslednost s členom 8a (novo) ter opredelitev nevtralnosti storitev 
in tehnologije v členu 9 te direktive. Poleg tega je treba zagotoviti pravno doslednost z 
Odločbo o radijskem spektru (676/2002/ES), zlasti v zvezi z obsegom člena o tehničnih 
izvedbenih ukrepih in ciljih splošnega interesa (nov odstavek (d), ki ustreza členu 1(4) 
Odločbe o radijskem spektru). Vsaka usklajena odločba o nadaljnjih izjemah glede 
nevtralnosti storitev in tehnologije je bistveni element te direktive, zato morajo veljati za to 
odločbo zakonodajne spremembe.
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Predlog spremembe 447
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9c – 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, razen za 
radijske frekvence, ki jih države članice 
nameravajo uporabiti za radiodifuzijske 
storitve;

Or. en

Obrazložitev

 Zagotoviti je treba pravno doslednost s členom 8a (novo) ter opredelitev nevtralnosti storitev 
in tehnologije v členu 9 te direktive. Poleg tega je treba zagotoviti pravno doslednost z 
Odločbo o radijskem spektru (676/2002/ES), zlasti v zvezi z obsegom člena o tehničnih 
izvedbenih ukrepih in ukrepih glede ciljev splošnega interesa. Vsaka usklajena odločba o 
nadaljnjih izjemah glede nevtralnosti storitev in tehnologije je bistveni element te direktive, 
zato morajo veljati za to odločbo zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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 
prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe 
med podjetji, razen radijskih in 
radiodifuzijskih frekvenc;

Or. fr
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Obrazložitev

Pomembno je, da opredelitev posebnih pravic in obveznosti, ki je povezana z izdajo prvotnih 
dovoljenj za frekvence, ki se prenesejo ali dajo v zakup, ostane v nacionalni pristojnosti. S 
tem se bo omogočilo upoštevanje posebnih obveznosti, kot so na primer zahteve glede 
pokritosti ali prostorskega načrtovanja. Potreba po zagotavljanju poštene konkurence ni 
sporna, odvisna pa je od posebnih nacionalnih ukrepov, pri katerih je treba upoštevati 
posebne okoliščine v različnih državah članicah.

Predlog spremembe 449
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9c – 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 
prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe 
med podjetji;

Or. en

Obrazložitev

Pogoji, pod katerimi se lahko spekter prenaša ali daje v zakup na nacionalni ravni, morajo 
ostati v pristojnosti nacionalnih regulativnih organov, ki so dejansko odgovorni za učinkovito 
upravljanje spektra.

Predlog spremembe 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami, ter pogojev, 
postopkov, rokov, omejitev, umikov in 

(b) določitev izjeme od načela nevtralnosti 
storitev ali tehnološke nevtralnosti, pa 
tudi za uskladitev obsega in narave katere 
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prehodnih določb, ki veljajo za takšne 
prenose ali dajanje v zakup;

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, vključno z radiodifuzijskimi 
storitvami;

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi, katerih sprejetje se predlaga v okviru komitologije, so veliko obsežnejši kot 
„nebistveni elementi“ direktive. Vendar je veliko usklajevanja potekalo in še vedno lahko 
poteka na podlagi obstoječe Odločbe o radijskem spektru (676/2002/ES). Zato je treba črtati 
točki b in c tega člena. V skladu z uvodno izjavo 23 so za opredelitev medijskih politik 
pristojne države članice.

Predlog spremembe 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami, ter pogojev, 
postopkov, rokov, omejitev, umikov in 
prehodnih določb, ki veljajo za takšne 
prenose ali dajanje v zakup;

(b) 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;

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da opredelitev posebnih pravic in obveznosti, ki je povezana z izdajo prvotnih 
dovoljenj za frekvence, ki se prenesejo ali dajo v zakup, ostane v nacionalni pristojnosti. S 
tem se bo omogočilo upoštevanje posebnih obveznosti, kot so na primer zahteve glede 
pokritosti ali prostorskega načrtovanja. Potreba po zagotavljanju poštene konkurence ni 
sporna, odvisna pa je od posebnih nacionalnih ukrepov, pri katerih je treba upoštevati 
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posebne okoliščine v različnih državah članicah.

Predlog spremembe 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami, ter pogojev, 
postopkov, rokov, omejitev, umikov in 
prehodnih določb, ki veljajo za takšne 
prenose ali dajanje v zakup;

črtano

Or. es

Justification

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Predlog spremembe 453
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami, ter pogojev, 

črtano
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postopkov, rokov, omejitev, umikov in 
prehodnih določb, ki veljajo za takšne 
prenose ali dajanje v zakup;

Or. en

Obrazložitev

Pogoji, pod katerimi se lahko spekter prenaša ali daje v zakup na nacionalni ravni, morajo 
ostati v pristojnosti nacionalnih regulativnih organov, ki so dejansko odgovorni za učinkovito 
upravljanje spektra.

Predlog spremembe 454
Anne Laperrouze

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami, ter pogojev, 
postopkov, rokov, omejitev, umikov in 
prehodnih določb, ki veljajo za takšne 
prenose ali dajanje v zakup;

(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami;

Or. en

Obrazložitev

Pri vključitvi izvršilnih pristojnosti Komisije iz Odločbe o radijskem spektru v okvirno 
direktivo je treba upoštevati vključitev klavzule, ki ustreza členu 1(4) Odločbe o radijskem 
spektru, v direktivo. Ob upoštevanju pristojnosti držav članic v zvezi s kulturno in medijsko 
politiko Komisija ne sme opredeliti radiodifuzijskih pasov kot pasov, za katere se lahko 
pravice uporabe prenašajo ali dajo v zakup. V skladu s členom 9b za prenos ali dajanje v 
zakup pravic uporabe veljajo nacionalni postopki, zato Komisija ne sme usklajevati teh 
postopkov.
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Predlog spremembe 455
Dominique Vlasto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami, ter pogojev, 
postopkov, rokov, omejitev, umikov in 
prehodnih določb, ki veljajo za takšne 
prenose ali dajanje v zakup;

(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami;

Or. en

Obrazložitev

Pri vključitvi izvršilnih pristojnosti Komisije iz Odločbe o radijskem spektru v okvirno 
direktivo je treba upoštevati vključitev klavzule, ki ustreza členu 1(4) Odločbe o radijskem 
spektru, v direktivo. Ob upoštevanju pristojnosti držav članic v zvezi s kulturno in medijsko 
politiko Komisija ne sme opredeliti radiodifuzijskih pasov kot pasov, za katere se lahko 
pravice uporabe prenašajo ali dajo v zakup. V skladu s členom 9b za prenos ali dajanje 
pravic uporabe v zakup veljajo nacionalni postopki, zato Komisija ne sme usklajevati teh 
postopkov.

Predlog spremembe 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) uskladitev posebnih ukrepov za 
zagotovitev poštene konkurence, kjer so 
individualne pravice prenesene;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ukrepi, katerih sprejetje se predlaga v okviru komitologije, so veliko obsežnejši kot 
„nebistveni elementi“ direktive. Vendar je veliko usklajevanja potekalo in še vedno lahko 
poteka na podlagi obstoječe Odločbe o radijskem spektru (676/2002/ES). Zato je treba črtati 
točki b in c tega člena. V skladu z uvodno izjavo 23 so za opredelitev medijskih politik 
pristojne države članice.

Predlog spremembe 457
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) uskladitev posebnih ukrepov za 
zagotovitev poštene konkurence, kjer so 
individualne pravice prenesene;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pogoji, pod katerimi se lahko spekter prenaša ali daje v zakup na nacionalni ravni, morajo 
ostati v pristojnosti nacionalnih regulativnih organov, ki so dejansko odgovorni za učinkovito 
upravljanje spektra.

Predlog spremembe 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) uskladitev posebnih ukrepov za 
zagotovitev poštene konkurence, kjer so 
individualne pravice prenesene;

črtano
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Or. es

Justification

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involved identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Predlog spremembe 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) uskladitev posebnih ukrepov za 
zagotovitev poštene konkurence, kjer so 
individualne pravice prenesene;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da opredelitev posebnih pravic in obveznosti, ki je povezana z izdajo prvotnih 
dovoljenj za frekvence, ki se prenesejo ali dajo v zakup, ostane v nacionalni pristojnosti. S 
tem se bo omogočilo upoštevanje posebnih obveznosti, kot so na primer zahteve glede 
pokritosti ali prostorskega načrtovanja. Potreba po zagotavljanju poštene konkurence ni 
sporna, odvisna pa je od posebnih nacionalnih ukrepov, pri katerih je treba upoštevati 
posebne okoliščine v različnih državah članicah.
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