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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije EU za odločbo Evropskega parlamenta in Sveta o izbiri in 
odobritvi sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve, je čim prej vzpostaviti skupni, 
vseevropski notranji trg za te storitve. Mobilne satelitske storitve naj prispevajo k 
uresničevanju lizbonskih ciljev, spodbujajo inovativnost in prožnost ter tako v vsej Evropi 
izboljšajo širokopasovni dostop in izbiro storitev za potrošnike. 

Poročevalka načeloma podpira cilj predloga Komisije, sporen se ji zdi le čas izvedbe 
postopka, saj bi posebno ureditev o satelitskih storitvah tako sprejeli še pred revizijo 
telekomunikacijskega paketa in politike frekvenčnih pasov.  

Zato bi bilo treba odločbo o mobilnih satelitskih storitev sprejeti kot strogo izjemo, ki ne sme 
veljati kot precedenčni primer. To izjemo je mogoče opravičiti le, če se bo omejevala na 
postopek, ki ga Komisija vodi za obratovalce mobilnih satelitskih storitev s ciljem 
širokopasovne pokritosti vse Evrope. Odločitve glede dodelitve frekvenc za posamezne 
storitve ostajajo v skladu z enotnimi okvirnimi pogoji dosedanje ureditve, vključno z direktivo 
o avdiovizualnih medijskih storitvah, v pristojnosti držav članic. Poročevalka pri dodeljevanju 
frekvenc opozarja tudi na pomen različnih modelov licenciranja za različne vrste mobilnih 
storitev in na njihov pomen za kulturno raznolikost in medijsko mnogovrstnost. Zahteva 
skladnost z nacionalnimi medijskimi pravicami, ki veljajo za dodeljevanje frekvenc pri 
zemeljskih sestavnih delih, in poročanje o nadaljnjem razvoju mobilnih satelitskih storitev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

(2) Evropski parlament je v 
Resoluciji 2006/2212 „k evropski politiki o 
radijskem spektru“ z dne 14. februarja 2007 
poudaril pomen komunikacij za podeželske 
in manj razvite regije, za katere bi lahko 
razširjanje širokopasovne tehnologije, 
mobilnih komunikacij na nižjih frekvencah 
in novih brezžičnih tehnologij pomenilo 
učinkovite rešitve, ki bi v vseh 27 državah 

(2) Evropski parlament je v 
Resoluciji 2006/2212 „k evropski politiki o 
radijskem spektru“ z dne 14. februarja 2007 
poudaril pomen komunikacij za podeželske 
in manj razvite regije, za katere bi lahko 
razširjanje širokopasovne tehnologije, 
mobilnih komunikacij na nižjih frekvencah 
in novih brezžičnih tehnologij pomenilo 
učinkovite rešitve, ki bi v vseh 27 državah 
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članicah EU zagotovile celovito pokritost in 
s tem omogočile trajnostni razvoj vseh 
področij. Evropski parlament je tudi 
ugotovil, da se ureditve držav članic za 
dodeljevanje in izkoriščanje spektra zelo 
razlikujejo in da te razlike pomenijo resno 
oviro za dosego dobro delujočega enotnega 
trga.

članicah EU zagotovile celovito pokritost in 
s tem omogočile trajnostni razvoj vseh 
področij. Pri dodeljevanju frekvenc pa 
Evropski parlament odklanja enostranski 
tržni model in zahteva sistem, ki omogoča 
različne modele licenciranja. 

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Zakonska določitev mobilnih 
satelitskih storitev pred revizijo 
telekomunikacijskega paketa je z 
regulativnega vidika sporna, zato jo je treba 
sprejeti zgolj kot izjemo. 

Obrazložitev

Gre za ureditev posebnega primera še pred določitvijo splošnih okvirnih pogojev z revizijo 
telekomunikacijskega paketa. Tak vrstni red, od specifičnega k splošnemu, je z regulativnega 
vidika sporen. 

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 5

(5) Uvedba novih sistemov, ki zagotavljajo 
mobilne satelitske storitve, bi prispevala k 
razvoju notranjega trga in okrepila 
konkurenco, saj bi povečala dostopnost 
vseevropskih storitev in povezljivost med 
končnimi uporabniki ter spodbudila 
učinkovite naložbe. Mobilne satelitske 
storitve so inovativna alternativna platforma 
za različne vrste vseevropskih 
telekomunikacijskih storitev in storitev 
radiodifuzije/oddajanja več uporabnikom 
(broadcasting/multicasting), kot so hitri 
dostop do interneta/intraneta, mobilne 
multimedijske storitve ter civilna zaščita in 
pomoč ob nesrečah, ne glede na lokacijo 
končnih uporabnikov. Te storitve bi lahko 

(5) Uvedba novih sistemov, ki zagotavljajo 
mobilne satelitske storitve, bi prispevala k 
razvoju notranjega trga in okrepila 
konkurenco, saj bi povečala dostopnost 
vseevropskih storitev in povezljivost med 
končnimi uporabniki ter spodbudila 
učinkovite naložbe. Mobilne satelitske 
storitve so inovativna alternativna platforma 
za različne vrste vseevropskih 
telekomunikacijskih storitev in storitev 
radiodifuzije/oddajanja več uporabnikom 
(broadcasting/multicasting), kot so hitri 
dostop do interneta/intraneta, mobilne 
multimedijske storitve ter mobilne 
avdiovizualne medijske storitve, civilna 
zaščita in pomoč ob nesrečah, ne glede na 
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izboljšale zlasti pokrivanje podeželskih 
območij Skupnosti in tako v geografskem 
smislu premostile digitalni razkorak, hkrati 
pa prispevale h konkurenčnosti evropskih 
panog informacijske in komunikacijske 
tehnologije v skladu s cilji prenovljene 
lizbonske strategije.

lokacijo končnih uporabnikov. Te storitve bi 
lahko izboljšale zlasti pokrivanje 
podeželskih območij Skupnosti in tako v 
geografskem smislu premostile digitalni 
razkorak, krepile kulturno raznolikost in 
medijsko mnogovrstnost kot pomembna 
cilja EU, hkrati pa prispevale h 
konkurenčnosti evropskih panog 
informacijske in komunikacijske tehnologije 
v skladu s cilji prenovljene lizbonske 
strategije.

Obrazložitev

Mobilne televizijske storitve ter spodbujanje kulturne raznolikosti in medijske mnogovrstnosti 
lahko pomembno prispevajo k uresničevanju lizbonskih ciljev. Pomembno pa je ustvariti 
ustrezne okvirne pogoje, med katere spada tudi njihovo spodbujanje v okviru mobilnih 
satelitskih storitev.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 5 b (novo)

(5b) Uspeh mobilnih satelitskih storitev in s 
tem njihov prispevek k uresničevanju 
lizbonskih ciljev pa je v veliki meri odvisen 
od razpoložljivosti za množice privlačne in 
raznolike ponudbe vsebin za prenos. 

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 8

(8) Tehnično upravljanje radijskega spektra, 
kot ga na splošno določa 
Odločba 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
pravnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o 
radijskem spektru), podrobno pa Odločba 
Komisije 2007/98/ES, ne vključuje 
postopkov za dodeljevanje spektra in 
podeljevanje pravic za uporabo radijskih 
frekvenc.

(8) Da se zagotovi skladnost s pravom EU, 
je zlasti nujno potrebno, da dodeljevanje 
frekvenc na področju satelitov poteka v 
skladu s splošnimi načeli za upravljanje 
spektra v skladu z Direktivo 2001/21/ES in 
nacionalno zakonodajo, tudi če tehnično 
upravljanje radijskega spektra, kot ga na 
splošno določa Odločba 676/2002/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko 
radijskega spektra v Evropski skupnosti 
(Odločba o radijskem spektru), podrobno pa 
Odločba Komisije 2007/98/ES, ne vključuje 
postopkov za dodeljevanje spektra in 
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podeljevanje pravic za uporabo radijskih 
frekvenc.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 11

(11) Da bi državam članicam preprečili 
sprejemanje odločitev, ki lahko povzročijo 
drobitev notranjega trga in ogrozijo cilje iz 
člena 8 Okvirne direktive, je treba izbirna 
merila za mobilne satelitske sisteme 
uskladiti tako, da se z izbirnim postopkom 
omogoči razpoložljivost istega sklopa 
mobilnih satelitskih storitev v vsej Evropi. 
Visoke vnaprejšnje naložbe, ki jih zahteva 
razvoj mobilnih satelitskih sistemov, in s 
tem povezana velika tehnološka in finančna 
tveganja, zahtevajo za takšne sisteme 
ekonomijo obsega v obliki širokega 
vseevropskega geografskega pokritja, da 
ostanejo gospodarsko uspešni.

(11) Da bi državam članicam preprečili 
sprejemanje odločitev, ki lahko povzročijo 
drobitev notranjega trga za mobilne 
satelitske storitve in ogrozijo cilje iz člena 8 
Okvirne direktive, Svet in Parlament 
odobrita strogo izjemo, da se izbirna merila 
za mobilne satelitske sisteme uskladijo tako, 
da se z izbirnim postopkom omogoči 
razpoložljivost istega sklopa mobilnih 
satelitskih storitev v vsej Evropi. Visoke 
vnaprejšnje naložbe, ki jih zahteva razvoj 
mobilnih satelitskih sistemov, in s tem 
povezana velika tehnološka in finančna 
tveganja, zahtevajo za takšne sisteme 
ekonomijo obsega v obliki širokega 
vseevropskega geografskega pokritja, da 
ostanejo gospodarsko uspešni.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 12 

(12) Razen tega uspešen začetek takšnih 
storitev zahteva uskladitev zakonodajnega 
ukrepanja držav članic. Razlike v 
nacionalnih izbirnih postopkih lahko še 
vedno povzročijo drobitev notranjega trga 
zaradi različnega izvajanja izbirnih meril, 
vključno s tehtanjem meril ali različnimi 
časovnimi razporedi izbirnih postopkov. To 
bi povzročilo obstoj pisanega mozaika 
uspešnih prosilcev, izbranih v nasprotju z 
vseevropsko naravo teh mobilnih satelitskih 
storitev. Izbira različnih mobilnih satelitskih 
obratovalcev s strani različnih držav članic 
bi lahko pomenila zapletene razmere 
škodljivega motenja ali bi lahko celo 
pomenila, da je izbranemu obratovalcu 
onemogočeno zagotavljanje vseevropske 
storitve, na primer, kadar so obratovalcu 

(12) Razen tega uspešen začetek takšnih 
storitev zahteva uskladitev zakonodajnega 
ukrepanja držav članic. Razlike v 
nacionalnih izbirnih postopkih lahko še 
vedno povzročijo drobitev notranjega trga 
zaradi različnega izvajanja izbirnih meril, 
vključno s tehtanjem meril ali različnimi 
časovnimi razporedi izbirnih postopkov. To 
bi povzročilo obstoj pisanega mozaika 
uspešnih prosilcev, izbranih v nasprotju z 
vseevropsko naravo teh mobilnih satelitskih 
storitev. Izbira različnih mobilnih satelitskih 
obratovalcev s strani različnih držav članic 
bi lahko pomenila zapletene razmere 
škodljivega motenja ali bi lahko celo 
pomenila, da je izbranemu obratovalcu 
onemogočeno zagotavljanje vseevropske 
storitve, na primer, kadar so obratovalcu 
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dodeljene različne radijske frekvence v 
različnih državah članicah. Zato je treba 
usklajevanje izbirnih meril dopolniti z 
uvedbo skupnega mehanizma za izbiro, ki bi 
zagotovil usklajen rezultat izbire za vse 
države članice.

dodeljene različne radijske frekvence v 
različnih državah članicah. Zato je treba 
usklajevanje izbirnih meril dopolniti z 
uvedbo skupnega mehanizma za izbiro, ki bi 
zagotovil usklajen rezultat izbire za vse 
države članice, ne da bi ta postopek obsegal 
dodeljevanje frekvenc in odobritev pravic 
za uporabo radijskega spektra.

Obrazložitev

Kaže se, da je zakonska določitev od specifičnega k splošnemu z regulativnega vidika sporna.

Predlog spremembe 8
Člen 1, odstavek 1

1. Namen te odločbe je oblikovati postopek 
Skupnosti za skupno izbiro obratovalcev 
mobilnih satelitskih sistemov in opredeliti 
določbe za usklajeno odobritev izbranih 
obratovalcev s strani držav članic za uporabo 
radijskega spektra za delovanje mobilnih 
satelitskih sistemov, da se olajša razvoj 
konkurenčnega notranjega trga mobilnih 
satelitskih storitev v Skupnosti.

1. Namen te odločbe je oblikovati postopek 
Skupnosti izključno za skupno izbiro 
obratovalcev mobilnih satelitskih sistemov 
in opredeliti določbe za usklajeno odobritev 
izbranih obratovalcev s strani držav članic za 
uporabo radijskega spektra za delovanje 
mobilnih satelitskih sistemov, da se olajša 
razvoj konkurenčnega notranjega trga 
mobilnih satelitskih storitev v Skupnosti.

Obrazložitev

Zelo pomembno je zapisati, da gre za izjemo, ki ne velja kot precedenčni primer. 

Predlog spremembe 9
Člen 1, odstavek 5

5. Ta odločba velja za frekvenčni pas 2 GHz, 
ki zajema radijski spekter od 1 980 do 
2 010 MHz za komunikacijo Zemlja–vesolje 
in od 2 170 do 2 200 MHz za komunikacijo 
vesolje–Zemlja, v skladu z 
Odločbo 2007/98/ES.

5. Ta odločba velja za frekvenčni pas 2 GHz, 
ki v skladu z Odločbo 2007/98/ES zajema 
radijski spekter od 1 980 do 2 010 MHz za 
komunikacijo Zemlja–vesolje in od 2 170 do 
2 200 MHz za komunikacijo vesolje–
Zemlja, in ob upoštevanju določb o 
dodeljevanju frekvenc v skladu z Direktivo 
2002/21/ES.

Obrazložitev

Nujno je, da novi postopki dodeljevanja frekvenc na področju satelitov stečejo šele po 
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sprejetju političnih odločitev o osnovnih regulativnih okvirih za posamezne kategorije 
elektronskih komunikacijskih storitev. V vsakem primeru pa morajo biti usklajeni z novimi 
določbami. 

Predlog spremembe10
Člen 2, odstavek 1 

1. Za namene te odločbe se uporabljajo 
opredelitve iz Direktive 2002/21/ES in
Direktive 2002/20/ES.

1. Za namene te odločbe se uporabljajo 
opredelitve iz Direktive 2002/21/ES,
Direktive 2002/20/ES in Direktive 
2007/65/ES (direktive o avdiovizualnih 
medijskih storitvah).

Obrazložitev

Vsebinske storitve, ki jih ureja direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, bodo 
predstavljale pomemben delež storitev, ki se prenašajo prek mobilnih satelitskih storitev. 

Predlog spremembe 11
Člen 3, odstavek 2

2. Cilj tega postopka je, da se brez 
nepotrebnega odlašanja začne uporabljati 
frekvenčni pas 2 GHz in hkrati na pošten in 
nediskriminatoren način omogoči prosilcem, 
da sodelujejo v primerjalnem izbirnem 
postopku.

2. Cilj tega postopka je, da se brez 
nepotrebnega odlašanja začne uporabljati 
frekvenčni pas 2 GHz izključno za mobilne 
satelitske storitve in hkrati na pošten in 
nediskriminatoren način omogoči prosilcem, 
da sodelujejo v primerjalnem izbirnem 
postopku.

Predlog spremembe 12
Člen 6, odstavek 1

1. Če skupna količina frekvenc radijskega 
spektra, ki jih zahtevajo upravičeni prosilci, 
določeni v prvi fazi izbire, presega količino 
razpoložljivega radijskega spektra, 
opredeljenega v skladu s členom 3(3), 
Komisija izbere upravičene prosilce v skladu 
z naslednjimi merili:

1. Če skupna količina frekvenc radijskega 
spektra, ki jih zahtevajo upravičeni prosilci, 
določeni v prvi fazi izbire, presega količino 
razpoložljivega radijskega spektra, 
opredeljenega v skladu s členom 3(3), 
Komisija izbere upravičene prosilce v skladu 
z naslednjimi merili po tem vrstnem redu:

(a) koristi za potrošnike in konkurenčne 
koristi;

(a) koristi za potrošnike in konkurenčne 
koristi zaradi vseevropske geografske 
pokritosti;
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(b) učinkovitost spektra;
(c) vseevropska geografska pokritost;
(d) cilji javne politike.

(aa) politični cilji;
(ab) učinkovita uporaba spektra;

Predlog spremembe 13
Člen 8, odstavek -1 (novo)

-1. Zaradi zagotovitve skladnosti s pravom 
EU mora dodeljevanje frekvenčnega 
spektra za zemeljske sestavne dele potekati 
v soglasju z nacionalnimi institucijami, 
pristojnimi za medijsko pravo.

Obrazložitev

Za dodeljevanje frekvenc so načeloma pristojne države članice. 

Predlog spremembe 14
Člen 9, odstavek 3 a (novo)

3a. Komisija najkasneje eno leto po začetku 
veljave odločbe in nato vsaka tri leta 
Evropskemu parlamentu, Svetu ter 
Evropskemu ekonomsko–socialnemu 
odboru predloži poročilo o dejanskih 
ponudbah mobilnih satelitskih storitev v 
državah članicah. 
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