
PR\759550SL.doc PE416.636v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2008/0214(COD)

17.12.2008

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
Sveta 87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno 
uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih 
komunikacij v Skupnosti
(KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Francisca Pleguezuelos Aguilar



PE416.636v02-00 2/13 PR\759550SL.doc

SL

PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih 
vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti
(KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0762),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0452/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Odločba Evropskega parlamenta in 
Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o 
pravnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: Odločba o radijskem 
spektru) omogoča Komisiji, da sprejme 
tehnične izvedbene ukrepe za 
zagotavljanje usklajenih pogojev za 
razpoložljivost in učinkovito uporabo 
frekvenčnega pasu radijskega spektra.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo 676/2002/ES o radijskem spektru se črta, saj bi to sklicevanje 
pomenilo, da bi se direktiva v prihodnje lahko spreminjala, ne da bi imel Evropski parlament 
možnost učinkovitega nadzora nad spremembami.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot je zahtevala Komisija, je Evropska 
konferenca uprav za pošto in 
telekomunikacije (v nadaljnjem besedilu: 
CEPT) predložila tehnična poročila, ki 
potrjujejo, da bi lahko sistem UMTS 
deloval skupaj s sistemom GSM v 
frekvenčnem pasu 900 MHz, vključno s 
tako imenovanim „razširitvenim pasom“ 
(880–890 MHz in 925–935 MHz). 
Frekvenčna pasova 880–915 MHz in 925–
960 MHz se morata zato uporabiti za 
UMTS, tj. sistem, ki lahko deluje skupaj z 
GSM, ter za druge sisteme takoj potem, ko 
se bo lahko dokazalo, da lahko delujejo 
skupaj z GSM v skladu s postopkom iz 
Odločbe o radijskem spektru za sprejetje 
usklajenih pogojev za razpoložljivost in 
učinkovito uporabo radijskega spektra.

(8) Kot je zahtevala Komisija, je Evropska 
konferenca uprav za pošto in 
telekomunikacije (v nadaljnjem besedilu: 
CEPT) predložila tehnična poročila, ki 
potrjujejo, da bi lahko sistem UMTS 
deloval skupaj s sistemom GSM v 
frekvenčnem pasu 900 MHz, vključno s 
tako imenovanim „razširitvenim pasom“ 
(880–890 MHz in 925–935 MHz). 
Frekvenčna pasova 880–915 MHz in 925–
960 MHz se morata zato uporabiti za 
UMTS, tj. sistem, ki lahko deluje skupaj z 
GSM.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odločbo o radijskem spektru se črta v skladu s prejšnjim predlogom 
spremembe.
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Za prispevanje k ciljem notranjega 
trga elektronskih komunikacij je treba 
povečati prožnost upravljanja spektra in 
dostop do spektra. Frekvenčni pas 900 
MHz je zato treba uporabiti za druge 
sisteme za zagotavljanje vseevropskih 
storitev takoj potem, ko bo mogoče 
dokazati, da lahko delujejo skupaj s 
sistemi GSM.

Or. en

Obrazložitev

Odločitev, da se frekvenčni pas 900 MHz uporabi za druge tehnologije in storitve, ki so 
združljive z njegovo sedanjo rabo, bo pomagala zagotoviti učinkovitejše in prožnejše 
upravljanje teh frekvenc, s tem pa več in boljše komunikacijske storitve za državljane.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Dodelitev spektra posameznim 
tehnologijam ali storitvam je izjema od 
načel tehnološke nevtralnosti in 
nevtralnosti storitev ter zmanjšuje 
svobodo izbire ponujenih storitev ali 
uporabljenih tehnologij, zato mora biti 
vsak predlog za uskladitev dodelitve 
frekvenčnega pasu 900 MHz za prizemne 
sisteme, ki niso GSM ali UMTS, 
pregleden in predmet nadzora Evropskega 
parlamenta.

Or. en
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Obrazložitev

Regulativni okvir za elektronske komunikacije določa načela tehnološke nevtralnosti in 
nevtralnosti storitev. Vsako odstopanje od teh načel, kot je v primeru usklajevanja določenih 
pasov za posamezne storitve ali tehnologije, mora biti povsem pregledno in predmet 
parlamentarnega nadzora.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9c) Ukrepi, potrebni za izvajanje te 
direktive, morajo biti sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se, da se za sprejetje usklajevalnih ukrepov, s katerimi bi se dovolila uporaba 
frekvenčnega pasu 900 MHz za nove storitve ali tehnologije, uporabi postopek komitologije v 
skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9d) Komisija bi morala imeti zlasti 
pooblastila za sprejemanje izvedbenih 
ukrepov v zvezi z usklajevanjem 
frekvenčnih pasov z drugimi prizemnimi 
sistemi. Ker pa gre pri teh ukrepih za 
ukrepe splošnega obsega, ki so oblikovani 
za dopolnitev te direktive z dodatkom 
novih nebistvenih elementov, jih je treba 
sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom, kakor določa 



PR\759550SL.doc 9/13 PE416.636v02-00

SL

člen 5a Sklepa 1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ker gre pri odločitvah o usklajevanju za ukrepe splošnega obsega, namenjene dodajanju 
novih elementov tej direktivi, bi bilo zanje treba kot postopek komitologije uporabljati 
regulativni postopek s pregledom, saj je edini, ki zagotavlja učinkovit parlamentarni nadzor 
nad odločitvami Komisije v primerih, ko ima Komisija veliko diskrecijo.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 87/372/EGS
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice omogočijo uporabo 
frekvenčnih pasov radijskega spektra 880–
915 MHz in 925–960 MHz za sistema 
GSM in UMTS ter za druge prizemne 
sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve, ki lahko delujejo 
skupaj s sistemom GSM, v skladu s 
tehničnimi izvedbenimi ukrepi, sprejetimi 
na podlagi Odločbe 676/2002/EC.

1. Države članice omogočijo uporabo 
frekvenčnih pasov radijskega spektra 880–
915 MHz in 925–960 MHz za sistema 
GSM in UMTS.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavi se ločitev specifičnega namena te direktive (omogočiti uporabo frekvenčnega pasu 
900 MHz za tehnologijo UMTS) od njenega dodatnega cilja iz člena 1a – vnesti v ta pravni 
instrument dovolj prožnosti, da bo omogočal nove uporabe v prihodnosti.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 87/372/EGS
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice lahko omogočijo 
uporabo frekvenčnih pasov radijskega 
spektra 880–915 MHz in 925–960 MHz 
tudi za druge prizemne sisteme, ki lahko 
zagotavljajo elektronske komunikacijske 
storitve, ki lahko delujejo skupaj s sistemi 
GSM.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavi se ločitev specifičnega namena te direktive (omogočiti uporabo frekvenčnega pasu 
900 MHz za tehnologijo UMTS) od njenega dodatnega cilja iz člena 1a – vnesti v ta pravni 
instrument dovolj prožnosti, da bo omogočal nove uporabe v prihodnosti.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 87/372/EGS
Člen 1 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Da bi se uskladila dodelitev 
frekvenčnih pasov iz odstavka 1 za druge 
prizemne sisteme, Komisija izda 
pooblastila CEPT, v katerih določi naloge, 
ki jih je treba izvesti, in časovni okvir za 
njihovo izvajanje. Komisija ukrepa v 
skladu s postopkom iz člena 3a(2).
Na osnovi izvedenih nalog iz prvega 
pododstavka lahko Komisija sprejme 
usklajevanje za izvedbene ukrepe v skladu 
s postopkom iz člena 3a(3).

Or. en

Obrazložitev

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 



PR\759550SL.doc 11/13 PE416.636v02-00

SL

900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro  sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 87/372/EGS
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Vstavi se naslednji člen:
Člen 3a

Postopek v odboru
1. Komisiji pomaga Odbor za radijski 
spekter iz člena 3(1) Odločbe 
676/2002/ES.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 
8 Sklepa.
3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa.

Or. en

Obrazložitev

Vi členih o sklepu o komitologiji, ki ustrezajo svetovalnemu postopku in regulativnemu 
postopku s pregledom, je dodano sklicevanje. Da bi se poenostavila uporaba teh postopkov, 
se namesto ustanovitve novega odbora predlaga, da se te naloge dodelijo odboru, ki je bil 
ustanovljen z odločbo o radijskem spektru.
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OBRAZLOŽITEV

Za učinkovito politiko radijskega spektra v Evropski uniji je potrebno prožno in usklajeno 
upravljanje v državah članicah in uskladitev frekvenc na ravni Skupnosti, kadar je to 
utemeljeno z ekonomijo obsega in medobratovalnostjo naprav in storitev. Le tako je mogoče 
zagotoviti kar najboljši izkoristek družbenih in gospodarskih ugodnosti, ki jih ponuja ta redka 
javna dobrina, in sicer nižje operativne stroške ter več poslovnih priložnosti ponudnikom 
storitev elektronskih komunikacij, potrošnikom več in boljše komunikacijske storitve, 
državljanom pa učinkovitejše zagotavljanje javnih storitev.

Tako je namen obravnavanega zakonodajnega predloga širša uporaba frekvenčnega pasu 900 
MHz, saj poleg tehnologije mobilnih komunikacij GSM dovoljuje njegovo uporabo za 
tehnologijo UMTS, ki ponuja večje zmogljivosti. Tehnične študije, ki jih je izvedla Evropska 
konferenca uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT), potrjujejo, da se obe tehnologiji lahko 
uporabljata v tem pasu brez motenj.

S tem soglašajo tudi ponudniki storitev mobilnih komunikacij, ki menijo, da je ne le zaželeno 
temveč tudi nujno dovoliti novo uporabo v tem frekvenčnem pasu, saj jim bo omogočila 
znižanje stroškov za vzpostavitev infrastrukture UMTS, njihovim strankam pa ponudbo bolj 
inovativnih storitev po dostopnejših cenah. Zato se je nekaj držav članic že odločilo, da dovoli 
uporabo tega frekvenčnega pasu za tehnologijo UMTS. Zdaj čakajo na odločitev Skupnosti, 
da bi jo lahko izvajale s polnim pravnim jamstvom.

Glede na to lahko poročevalka zgolj potrdi, da je dovoljenje za to novo uporabo zaželeno, če 
naj državljanom omogoči več in boljše komunikacijske storitve po nižjih cenah, in sicer s 
spremembo zakonodaje, torej popolnoma pregledno ob posvetovanju z javnostjo.

Poročevalka prav tako odobrava dejstvo, da je Komisija, potem ko je Parlament zavrnil njen 
prvotni predlog o razveljavitvi te direktive in reguliranju predmeta te direktive, t.j. uporabe 
frekvenčnega pasu 900 MHz, z odločbo Komisije v skladu s postopkom komitologije, svoje 
prvotno stališče spremenila in sedaj predlaga zakonodajni postopek. S tem je ponovno 
vzpostavila institucionalno ravnovesje in se izognila možnosti, da bi bila odločitev 
sozakonodajalca spremenjena, ne da bi bil ta vključen v spremembo.

Predlog Komisije vključuje tudi spremembo direktive, ki bi glede na tehnološki razvoj v 
prihodnosti omogočala nove uporabe frekvenčnega pasu 900 MHz. Čeprav je takšna klavzula 
o prožnosti dobrodošla, pa to ne velja za postopek, ki ga predlaga Komisija, namreč 
regulativni postopek, ki izključuje učinkovit nadzor Parlamenta. Poročevalka ne more 
razumeti, zakaj naj bi bila prva sprememba namembnosti frekvenčnega pasu zakonodajne 
narave, odločitev o prihodnjih uporabah pa naj bi se izognila parlamentarnemu nadzoru.

Da bi zagotovili pravni instrument, ki omogoča več prožnosti ob prilagajanju novemu 
tehnološkemu razvoju, ne da bi ogrozili potrebni parlamentarni nadzor, poročevalka predlaga 
kompromis, da se pri odločitvah o novih uporabah tega frekvenčnega pasu uporabi regulativni 
postopek s pregledom. Namen predlogov sprememb je v uvodnih izjavah utemeljiti novi 
postopek, ki bolje jamči parlamentarni nadzor, in ga vključiti v člene.
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Če povzamemo, podpiramo težnje, da se dovoli prožna uporaba tega frekvenčnega pasu, da bi 
se vzpostavil konkurenčnejši sektor mobilnih komunikacij, ki bo državljanom ponujal več in 
boljše storitve, istočasno pa opozarjamo, da je treba zagotoviti parlamentarni nadzor pri vseh 
prihodnjih odločitvah o dodatnih uporabah frekvenčnega pasu, da bi se zagotovila preglednost 
in spoštovanje institucionalnega ravnovesja.
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