
PA\718636SL.doc PE404.775v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za kulturo in izobraževanje

2007/0247(COD)

14.4.2008

OSNUTEK MNENJA
Odbora za kulturo in izobraževanje

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktiv 
2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih 
omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 
2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev
(KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

Pripravljavec mnenja: Ignasi Guardans Cambó



PE404.775v01-00 2/19 PA\718636SL.doc

SL

PA_Legam



PA\718636SL.doc 3/19 PE404.775v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska unija je z direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMS) poslala jasno 
sporočilo, da želi zagotoviti čim boljše konkurenčne pogoje in pravno varnost za evropsko 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter njeno medijsko industrijo in storitve, pa tudi 
spoštovanje kulturne in jezikovne raznolikosti. Sedanjo revizijo „telekomunikacijskega 
paketa“ je treba tolmačiti in popraviti v enakem duhu in z enakimi političnimi cilji. Zagotoviti 
moramo optimalno ravotežje med potrebami vseh sedanjih in prihodnjih uporabnikov 
elektronskih omrežij, njihovimi zakonitimi poslovnimi interesi in splošnim interesom javne 
politike ter pravicami in interesi potrošnikov.

Radijske frekvence so omejen javni vir z veliko javno in tržno vrednostjo, zelo pomembne pa 
so tudi za uresničevanje nekaterih ciljev v splošnem interesu javne politike. Zato je treba s 
spektrom upravljati uspešno in učinkovito, pri tem pa tudi ustrezno upoštevati javni interes z 
gospodarskega, družbenega ali kulturnega vidika. V tem smislu je treba v določeni meri 
omejiti načelo nevtralnosti storitev in njegov vpliv na prenos individualnih pravic uporabe 
radijskih frekvenc. Pri teh odločitvah na področju javne politike je treba spoštovati vlogo 
držav članic.

Ne sme se podcenjevati pomena zaščite ponudnikov elektronskih komunikacijskih storitev, 
zlasti ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev pred škodljivimi motnjami. Zato je treba 
besedilo v manjši meri spremeniti, da bi evropsko ureditev spektra pravilno umestili v 
kontekst z drugimi mednarodno obvezujočimi sklepi in instrumenti, ki se jih pri tem ne sme 
prezreti. 

Predlagamo tudi, da se poudari ključna vloga nacionalnih regulativnih organov pri zaščiti in 
spodbujanju zakonitih vsebin v elektronskih komunikacijskih omrežjih in storitvah.

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:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V skladu z Direktivo 2007/65/ES z 
dne 11. decembra 2007, imenovano tudi 
direktiva o avdiovizualnih medijskih 
storitvah, je bila opravljena revizija z 
namenom zagotoviti čim boljše pogoje 
konkurenčnosti in pravne varnosti na 
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področju informacijske tehnologije ter 
medijske industrije in storitev v EU kot 
tudi spoštovanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti, pri tem pa je pravičen in 
uravnotežen regulativni okvir za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve temelj celotnega evropskega 
avdiovizualnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Komisija mora pri sprejemanju 
odločitev v okviru te direktive na podlagi 
učinkovitega posvetovanja upoštevati 
stališča nacionalnih regulativnih 
organov, zainteresiranih skupin v tej 
panogi in ponudnikov avdiovizualnih 
medijskih storitev, da bi zagotovila 
preglednost in sorazmernost. Izdati mora 
tudi podrobne dokumente o posvetovanjih, 
v katerih bo razložila potek različnih 
možnih ukrepov, zainteresiranim 
skupinam pa mora dati dovolj časa za 
odgovor. Po pregledu odgovorov mora 
Komisija obrazložiti sprejeto odločitev v 
izjavi po postopku posvetovanja, vključno 
z opisom, kako je upoštevala stališča iz 
odgovorov zainteresiranih skupin.

Or. en

Obrazložitev

Pri sprejemanju odločitev na ravni Skupnosti je treba upoštevati mnenja nacionalnih 
regulativnih organov, interesnih skupin v tej panogi in ponudnikov avdiovizualnih medijskih 
storitev, saj morajo biti te odločitve pregledne in sorazmerne z želenim rezultatom. 
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Spekter je javni vir, ki si ga ne more nihče lastiti, njegove učinkovitosti pa se ne sme in ne 
more definirati zgolj v okviru tržnih meril. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Radijske frekvence je treba upravljati, 
da se prepreči škodljivo motenje. Ta 
osnovni pojem škodljivih motenj je zato 
treba pravilno opredeliti, da se zagotovi 
omejitev regulativnega posega na raven, ki 
je potrebna za preprečevanje takšnih 
motenj. 

(17) Radijske frekvence je treba upravljati,
da se prepreči škodljivo motenje. Ta 
osnovni pojem škodljivih motenj je zato 
treba pravilno opredeliti ob upoštevanju 
veljavnih mednarodno sprejetih 
frekvenčnih načrtov, da se zagotovi 
omejitev regulativnega posega na raven, ki 
je potrebna za preprečevanje takšnih 
motenj.

Or. en
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Obrazložitev

Nacionalni in mednarodni frekvenčni načrti obstajajo predvsem zaradi težav z motnjami. Ker 
frekvence segajo onstran meja EU, je treba spoštovati mednarodno zavezujoče sporazume, da 
bi se preprečile motnje.  

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Vprašanje, ali se lahko spekter dodeli ne glede na storitev, mora biti odvisno od testa o 
razumnem ravnotežju med javnim interesom in tržno vrednostjo. Komisija v praksi ravna na 
podlagi tega pristopa, kot v sporočilu o digitalni dividendi, kjer predlaga dodelitev posebnih 
storitev posebnim (pod)pasovom spektra.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem ciljev kulturne in 
medijske politike, kot so kulturna in 
jezikovna raznolikost in pluralnost
medijev.

Or. en

Obrazložitev

Komisija v uvodni izjavi 6 okvirne direktive 2002/21/ES priznava, da „se avdiovizualna 
politika in zakonska ureditev vsebin izvajata v prizadevanju za cilje v splošnem interesu, kot 
so svoboda izražanja, pluralnost medijev, nepristranskost, kulturna in jezikovna raznolikost, 
socialna vključenost, varstvo porabnikov in varstvo mladoletnikov“. Samo „spodbujanje 
ciljev kulturne in medijske politike“ ni dovolj obsežno, saj ne zajema vseh ciljev splošnega 
interesa avdiovizualne medijske politike.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Uvedba zahtev po nevtralnosti storitev 
in tehnološki nevtralnosti v odločitvah o 
dodeljevanju in razporejanju bi, skupaj s 
povečano možnostjo za prenos pravic med 
podjetji, morala povečati svobodo in 
sredstva za zagotavljanje elektronskih 

(49) Uvedba zahtev po nevtralnosti storitev 
in tehnološki nevtralnosti v odločitvah o 
dodeljevanju in razporejanju bi, skupaj s 
povečano možnostjo za prenos pravic med 
podjetji, morala povečati svobodo in 
sredstva za zagotavljanje elektronskih 
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komunikacij ter avdiovizualnih medijskih 
storitev javnosti, s čimer bi pospešila tudi 
doseganje ciljev splošnega interesa. Zato je 
treba določene obveznosti splošnega 
interesa, naložene radiodifuzijskim hišam 
za zagotavljanje avdiovizualnih medijskih 
storitev, vedno pogosteje izpolnjevati brez 
potrebe po dodelitvi individualnih pravic 
za uporabo spektra. Uporaba posebnih 
meril za dodelitev spektra radiodifuzijskim 
hišam bi bila upravičena samo, če je to
nujno za doseganje cilja splošnega interesa, 
določenega v nacionalni zakonodaji.
Postopki, povezani z doseganjem ciljev 
splošnega interesa, morajo biti vedno 
pregledni, objektivni, sorazmerni in 
nediskriminatorni.

komunikacij ter avdiovizualnih medijskih 
storitev javnosti, s čimer bi pospešila tudi 
doseganje ciljev splošnega interesa.
Vendar se lahko za določene obveznosti 
splošnega interesa, naložene 
radiodifuzijskim hišam za zagotavljanje 
avdiovizualnih medijskih storitev, zahteva 
uporaba posebnih meril pri dodelitvi 
spektra, kjer se zdi nujna za doseganje 
cilja splošnega interesa, določenega v 
nacionalni zakonodaji. Postopki, povezani 
z doseganjem ciljev splošnega interesa, 
morajo biti vedno pregledni, objektivni, 
sorazmerni in nediskriminatorni.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava 49 ni skladna z uvodno izjavo 23 in s členom 5(2) direktive o odobritvi. 
Priznati je treba potrebo po upoštevanju ciljev kulturne in medijske politike, ki so določeni v 
nacionalnih zakonodajah. Poleg tega je originalno besedilo v primerjavi s členom 5(2) 
direktive o odobritvi tudi restriktivnejše glede dodelitve individualnih pravic uporabe za 
radiodifuzijske storitve.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Da bi se zagotovila enaka obravnava, 
uporabniki spektra ne smejo biti izvzeti iz 
obveznosti plačevanja pristojbin ali 
dajatev, ki so določene za uporabo 
spektra.

(50) Popolne ali delne oprostitve 
obveznosti plačevanja pristojbin ali 
dajatev, ki so določene za uporabo 
spektra, morajo biti objektivne in 
pregledne ter morajo temeljiti na drugih 
veljavnih obveznostih splošnega interesa 
iz nacionalne zakonodaje.

Or. en
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Obrazložitev

Države članice morajo imeti še naprej možnost, da obdržijo ali uvedejo sisteme, po katerih se 
obveznost plačevanja uporabniških pristojbin nadomesti z obveznostjo izpolnjevanja 
določenih ciljev splošnega interesa. Takšni sistemi so običajni na področju kopenskih 
oddajnih frekvenc, kjer služijo ciljem zagotavljanja medijskega pluralizma.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Ukrepe, potrebne za izvajanje Okvirne 
direktive, Direktive o dostopu in Direktive 
o odobritvi, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28.
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.

(59) Ukrepe, potrebne za izvajanje Okvirne 
direktive, Direktive o dostopu in Direktive 
o odobritvi, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Takšni izvedbeni 
ukrepi ne smejo ovirati izpolnjevanja 
ciljev kulturne in medijske politike, kot so 
jih države članice določile v skladu s temi 
direktivami.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana zaščita je bistvena za razširjena izvedbena pooblastila Komisije, zlasti tista iz 
člena 9c in člena 19 okvirne direktive, člena 6 direktive o dostopu in člena 6a direktive o 
odobritvi.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 60 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60a) Pri dejavnostih, ki se izvajajo v 
okviru te direktive, se upošteva delo 
mednarodnih in regionalnih organizacij 
na področju upravljanja radijskega 
spektra, na primer Mednarodne 
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telekomunikacijske zveze (ITU) in 
Evropske konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT), da bi 
se zagotovilo učinkovito upravljanje in 
usklajevanje uporabe spektra v Skupnosti. 
Države članice in Komisija pri izvajanju 
te direktive priznavajo vsebino 
mednarodnih sporazumov, h katerim so 
pristopile države članice v skladu s 
pravilnikom ITU o radijskih zvezah.

Or. en

Obrazložitev

Evropa ni otok. Pri oblikovanju mednarodno zavezujočih predpisov za učinkovito uporabo 
spektra in orbite na podlagi učinkovite, racionalne in stroškovno učinkovite izrabe ne moremo 
prezreti pomena ITU. Izrecno je treba obravnati zavezujočo naravo predpisov ITU (o državah 
članicah ITU, ki so in niso članice EU) in njihovo združljivost z direktivo. 

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka e
Direktiva 2002/21/ES
Člen 2 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali 
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko 
storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
predpisi Skupnosti ali nacionalnimi 
predpisi.

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali 
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko 
storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
predpisi Skupnosti ali nacionalnimi 
predpisi in v skladu z mednarodno 
dogovorjenimi frekvenčnimi načrti.

Or. en

Obrazložitev

Glede na resnost težav z motnjami med radiodifuzijskimi in dvosmernimi (prejetimi in 
oddajanimi) storitvami je pri digitalnih radiodifuzijskih storitvah bistveno, da so zaščitene 
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pred škodljivimi motnjami v skladu z mednarodno sprejetimi frekvenčnimi načrti, zlasti z 
ženevskim načrtom ITU (GE-06). V skladu s tem je treba ustrezno spremeniti opredelitev 
škodljivih motenj.

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Beseda razširjanje je nejasna, saj bi se lahko razumelo, kot da ta določba direktive ustvarja 
novo pravico za uporabnike, da lahko javno posredujejo pravno vsebino, to ekskluzivno 
pravico pa imajo v skladu z zakonodajo o intelektualni lastnini le imetniki pravic ali tretje 
osebe, ki jih imetnik ustrezno pooblasti.

Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) zagotavljajo sodelovanje podjetij, ki 
so ponudniki omrežij in storitev 
elektronskih komunikacij, pri zaščiti in 
spodbujanju zakonitih vsebin v 
elektronskih komunikacijskih omrežjih in 
storitvah.

Or. en
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Obrazložitev

Spodbujanje in zaščito zakonitih vsebin v elektronskih komunikacijskih omrežjih in storitvah 
je treba vključiti kot nalogo nacionalnih regulativnih organov, ki je v interesu državljanov 
Evropske unije.

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) upoštevanja vseh omejitev storitev v 
skladu s spodnjim odstavkom 4.

Or. en

Obrazložitev

Člen 9(3)(d) je treba spremeniti, da bi se pojasnili njegov pomen, saj ga je drugače težko 
razumeti. Države članice morajo imeti v skladu s svojimi pristojnostmi na področju kulturne 
in medijske politike pooblastila, da za radiodifuzijske storitve zagotovijo zadosten spekter ter 
zato omejijo načeli nevtralnosti storitev in tehnološke nevtralnosti.

Predlog spremembe 15

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

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 

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

storitev. 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 
kulturnih in medijskih političnih ciljev, 
kot so kulturna in jezikovna raznolikost ter 
medijski pluralizem, kot je opredeljeno v 
nacionalni zakonodaji v skladu z 
zakonodajo Skupnosti. Omejitev, ki 
prepoveduje zagotavljanje katere koli 
druge storitve v določenem pasu, se 
uporablja samo, če je upravičena s potrebo 
po varstvu človekovega življenja. 

Or. en

Obrazložitev

Samo „spodbujanje kulturno jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma“ ni dovolj 
obsežno, saj ne zajema vseh ciljev splošnega interesa avdiovizualne medijske politike.

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe k členu 9(5a) temelji na uvodni izjavi 23 spremembe direktive, kot jo 
predlaga Komisija. Vendar je treba to klavzulo glede na njen pomen spremeniti in ji z 
vključitvijo v besedilo same okvirne direktive dati polnopravno veljavo. Države članice 
morajo imeti v skladu s svojimi pristojnostmi na področju kulturne in medijske politike 
pooblastila, da za radiodifuzijske storitve zagotovijo zadosten spekter ter zato omejijo načeli 
nevtralnosti storitev in tehnološke nevtralnosti.

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če pa gre pri takem prenosu oziroma 
zakupu pravic za uporabo frekvenc, ki so 
na voljo na podlagi omejitve uporabe, da 
bi se zagotovilo izpolnjevanje cilja javnega 
interesa v skladu s členom 9(4), ga mora 
predhodno odobriti nacionalni regulativni 
organ. Če je primerno, imajo države 
članice pravico pridobiti dovoljenje ali 
mnenje nacionalnega regulativnega 
organa, pristojnega za avdiovizualne 
medijske storitve.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju pristojnosti držav članic za uvedbo posebnih omejitev nevtralnosti storitev je 
logično, da temu sledi uvedba določenih omejitev prenosa teh frekvenc oziroma „trgovanja s 
spektrom“. To je očitno zlasti v primeru omejitev na podlagi kulturne in medijske politike. Če 
pa je na tem področju dovoljeno trgovanje s spektrom, morajo države članice obdržati 
pristojnost za uvedbo ustreznih zaščitnih mehanizmov, da ne bi bili ogroženi njihovi cilji 
avdiovizualne politike.
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Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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 kulturnih in 
medijskih političnih ciljev, kot so kulturna
in jezikovna raznolikost ter medijski
pluralizem.

Or. en

Obrazložitev

Samo „spodbujanje kulturno jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma“ ni dovolj 
obsežno, saj ne zajema vseh ciljev splošnega interesa avdiovizualne medijske politike.

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9ca 

1. Komisija spremlja napredek v zvezi z 
radijskim spektrom v tretjih državah in 
mednarodnih organizacijah, vključno z 
ITU, ki lahko vpliva na izvajanje te 
direktive.

2. Države članice Komisijo obvestijo o 
vseh pravnih ali dejanskih težavah pri 
izvajanju te direktive, ki izhajajo iz 
obstoječih mednarodnih sporazumov ali 
sporazumov s tretjimi državami oziroma 
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mednarodnimi organizacijami, vključno z 
ITU.

3. Komisija redno poroča Parlamentu in 
Svetu o rezultatih uporabe odstavkov 1 in 
2 ter lahko po potrebi predlaga ukrepe, da 
bi zagotovila izvajanje načel in ciljev te 
direktive. Kadar je potrebno, se sprejmejo 
skupni politični cilji, s katerimi se 
zagotovi usklajevanje med državami 
članicami na ravni Skupnosti.
4. Ukrepi, sprejeti po tem členu, ne 
posegajo v pravice in obveznosti 
Skupnosti ter držav članic, ki izhajajo iz 
veljavnih mednarodnih sporazumov.

Or. en

Obrazložitev

Evropa ni otok. Izrecno je treba obravnati zavezujočo naravo predpisov ITU (o državah 
članicah ITU, ki so in niso članice EU) in njihovo združljivost z direktivo. Za zagotovitev 
učinkovite uporabe spektra je bistveno, da operaterji upoštevajo postopke prijave in 
usklajevanja v skladu z mednarodno zavezujočimi predpisi in postopki ITU ter se lahko nanje 
zanašajo, da bi zagotovili uspešno usklajevanje in uporabo omrežja ali sistema.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/21/ES
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izogibanja resnemu tveganju škodljivih 
motenj;

(a) izogibanja tveganjem škodljivih 
motenj;

Or. en

Obrazložitev

Vsako tveganje „škodljivih motenj“ je „resno tveganje“.
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Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsaka individualna pravica uporabe 
radijskih frekvenc, ki se podeli za deset let 
ali več in ki je podjetja v skladu s členom 
9b Okvirne direktive ne morejo prenesti ali 
dati v zakup, je vsakih pet let in prvič pet
let po njeni izdaji predmet pregleda, ob 
upoštevanju meril iz odstavka 1. Če merila 
za podelitev individualnih pravic uporabe 
ne veljajo več, se individualna pravica 
spremeni v splošno odobritev za uporabo 
radijskih frekvenc, ob predhodnem 
obvestilu največ pet let po zaključku 
pregleda, ali pa pravica postane prosto 
prenosljiva ali na voljo za zakup med 
podjetji.

5. Vsaka individualna pravica uporabe 
radijskih frekvenc, ki se podeli za deset let 
ali več in ki je podjetja v skladu s členom 
9b Okvirne direktive ne morejo prenesti ali 
dati v zakup, je vsakih deset let in prvič 
deset let po njeni izdaji predmet pregleda, 
ob upoštevanju meril iz odstavka 1. Če 
merila za podelitev individualnih pravic 
uporabe ne veljajo več, se individualna 
pravica spremeni v splošno odobritev za 
uporabo radijskih frekvenc, ob 
predhodnem obvestilu največ deset let po 
zaključku pregleda, ali pa pravica postane 
prosto prenosljiva ali na voljo za zakup 
med podjetji. Pri sprejemanju take 
odločitve se ustrezno upošteva potrebo po 
omogočanju ustrezne dobe amortizacije za 
vlaganja.

Or. en

Obrazložitev

Za številne nove platforme in storitve bo amortizacija vlaganj trajala več kot deset let ali, v 
primeru nične stopnje, pet let. Precejšnje izgube v prvih letih delovanja so običajne. Uvajanje 
strogih zahtev za nacionalne regulativne organe za izvedbo formalnega pregleda vseh 
dovoljenj v oddajnem spektru vsakih pet let ne bi bilo ustrezno.

Predlog spremembe 22

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

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

1. Kjer prevladuje čezmejni element 
elektronske komunikacijske storitve ter, 
brez poseganja v pristojnosti držav članic 
za spodbujanje ciljev kulturne in medijske 
politike, kot so kulturna in jezikovna 
raznolikost ter pluralnost medijev, lahko 
tehnični izvedbeni ukrep iz odstavka 
6a(1)(f) predvideva, da organ predloži 
predloge za izbiro podjetja(-ij), kateremu(-
im) je treba podeliti individualne pravice
uporabe radijskih frekvenc ali številk, v 
skladu s členom 12 Uredbe […].

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da novi centralizirani postopki na ravni EU ne bi ogrozili 
pristojnosti držav članic na področju kulturne in medijske politike, zlasti, kar zadeva 
frekvence, ki so na voljo oddajnim in drugim avdiovizualnim medijskim storitvam.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2002/20/Es
Odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) metoda določitve pristojbin za uporabo 
za pravico uporabe radijskih frekvenc;

(d) metoda določitve pristojbin za uporabo 
za pravico uporabe radijskih frekvenc, se 
brez poseganja v sisteme držav članic, kjer 
obveznost plačevanja pristojbin za 
uporabo nadomesti obveznost 
izpolnjevanja posebnih ciljev javnega 
interesa;

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti še naprej možnost, da obdržijo ali uvedejo sisteme, po katerih se 
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obveznost plačevanja uporabniških pristojbin nadomesti z obveznostjo izpolnjevanja 
določenih ciljev splošnega interesa. Takšni sistemi so običajni na področju kopenskih 
oddajnih frekvenc, kjer služijo ciljem zagotavljanja medijskega pluralizma.
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