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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Evropska komisija s predlogom sklepa predlaga prvi evropski program za strateško 
načrtovanje in usklajevanje uporabe radiofrekvenčnega spektra v EU, in sicer program za 
politiko radiofrekvenčnega spektra (v nadaljevanju RSPP).

2. Ob tem je razvoj frekvenc za brezžično širokopasovno komunikacijo ključen za 
uresničitev cilja, zastavljenega v okviru digitalne agende, da bodo do leta 2020 vsi 
državljani Unije imeli širokopasovni dostop s hitrostjo najmanj 30 Mbps.

3. Radiofrekvenčni spekter je javna dobrina, ki je zelo omejena, in ima nepogrešljivo 
družbeno, kulturno, socialno in gospodarsko vlogo. Pregled telekomunikacij iz leta 2009 
Komisijo zavezuje, da pri upravljanju spektra vse te vidike v enaki meri in ustrezno 
upošteva. Cilji telekomunikacijskega paketa so tako podlaga za RSPP. Zato je treba 
zagotoviti, da ta program v nobenem primeru ne bo presegel tega zakonodajnega okvira in 
bo spoštoval načela, ki so v tem okviru določena.

4. Zlasti je treba zagotoviti, da

(a) RSPP omogoči ustrezen razvoj digitalne prizemne radiodifuzije in hibridne televizije; 
v Evropi je oddajanje programov z odprtim sprejemom prek standardov dvb-t ali dvb-
t2 postalo nenadomestljivo za medijski pluralizem; poleg tega je prizemni oddajni 
sistem radiodifuzije edini nelastniški oddajni sistem, ki je vsem uporabnikom 
dosegljiv pod enakimi pogoji; zagotoviti je treba nemoteno sobivanje mobilne 
radiofonije in radiodifuzije v obstoječih frekvenčnih pasovih, zlasti kjer so lahko 
sprejemniki z različnimi standardi prostorsko blizu drug ob drugem; še vedno je 
prizemna radiodifuzija edini gospodarsko smiseln način oddajanja za prenosnike, 
mobilne naprave in s tem digitalni radio in televizijo v prihodnosti;

(b) bo mogoče radiofrekvenčni spekter učinkovito uporabljati, zato je treba opravljati 
redne preglede uporabe spektra; to je glede na telekomunikacijski paket naloga držav 
članic, vsekakor pa bi bila potrebna koordinacija na ravni EU;

(c) bo pri podeljevanju novih frekvenc čim manj motenj in interferenc; 

(d) se obvezno predvidijo kompenzacijski ukrepi za naložbe v predhodno uporabljena 
frekvenčna področja (na primer za dvb-t) ali za naložbe, ki so potrebne zaradi 
dodeljevanja novih frekvenc (na primer storitve za izdelavo programov in posebnih 
učinkov (PMSE)).

5. Radiofrekvenčni spekter v državah članicah uporabljajo za uresničevanje različnih javnih 
interesov. Pri tem je treba upoštevati veliko nacionalnih in regionalnih posebnosti. Ni 
gotovo, ali lahko EU enako dobro in učinkovito kot države članice deluje v korist tem 
interesom. Zato načrtovanje in upravljanje radiofrekvenčnega spektra na evropski ravni 
(in glede na podeljevanje pristojnosti iz člena 9(1) okvirne direktive) ni priporočljivo. 
Poleg tega je skrajno vprašljiva že sama pristojnost Komisije v mednarodnih pogajanjih. 
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Nasprotno pa je EU zelo dobrodošla v usklajevalni in dopolnjevalni vlogi ter v vlogi 
zagotavljanja podpore državam članicam.

6. Poleg tega je treba preprečiti nepremišljene odločitve o dodelitvi frekvenc in z ustreznimi 
ukrepi na podlagi zanesljivih znanstvenih ugotovitev zagotoviti , da se bodo za novo 
dodeljene frekvence uporabili standardi prenosa, ki bodo zagotavljali najvišjo kakovost 
storitve ob najnižjih distribucijskih stroških. Že zdaj je na primer dokazano, da standard 
LTE ni učinkovitejši od standarda dvb-t2.

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 spremembe1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva 2002/21/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
skupnem regulativnem okviru za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve (okvirna direktiva) v členu 80(3) 
določa, da lahko Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži zakonodajne 
predloge za vzpostavitev večletnih 
programov na področju politike radijskega 
spektra, v katerih določi usmeritve in cilje 
za strateško načrtovanje in usklajevanje 
uporabe radijskega spektra v skladu z 
veljavnimi direktivami za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve. V teh 
usmeritvah in ciljih politike mora 
upoštevati razpoložljivost in učinkovito 
uporabo spektra, potrebnega za 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga.
Ta sklep ne posega v veljavno zakonodajo 
EU, zlasti direktive 1999/5/ES, 
2002/20/ES in 2002/21/EC ter odločbo št. 
676/2002/ES. Prav tako ne posega v 
ukrepe v skladu z zakonodajo EU, sprejete 
na nacionalni ravni, ki sledijo ciljem v

(1) Direktiva 2002/21/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
skupnem regulativnem okviru za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve (okvirna direktiva), kakor je bila 
spremenjena z Direktivo 2009/140/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 20091, v členu 80(3) določa, 
da lahko Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži zakonodajne predloge za 
vzpostavitev večletnih programov na 
področju politike radijskega spektra, v 
katerih določi usmeritve in cilje za 
strateško načrtovanje in usklajevanje 
uporabe radijskega spektra v skladu z 
veljavnimi direktivami za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve. V teh 
usmeritvah in ciljih politike mora 
upoštevati razpoložljivost in učinkovito 
uporabo spektra, potrebnega za 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga.
Nadalje, ob spoznanju, da obstaja 
dejansko tveganje za motnje v splošnem
sprejemu avdiovizualnih vsebin, tako 
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splošnem interesu, zlasti ciljem v zvezi z 
urejanjem vsebine in avdiovizualno 
politiko ter pravico držav članic do 
organiziranja in uporabe 
radiofrekvenčnega spektra za potrebe 
javnega reda, javne varnosti in obrambe.

analognih kot drugih, morajo take 
politike in trg, na katerega se nanaša, 
zagotoviti močno varstvo pravic 
potrošnikov in ustrezne javne informacije 
o prihodnjih spremembah.

1 UL L 337, 18.12.2009, str. 37.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Spekter je pomemben vir za bistvene 
sektorje in storitve, vključno z mobilnimi, 
brezžičnimi širokopasovnimi in 
satelitskimi komunikacijami, televizijsko 
in radijsko radiodifuzijo, promet, 
radiolokacijo in napravami, kot so alarmi, 
daljinski upravljalniki, slušni pripomočki, 
mikrofoni in medicinska oprema. Podpira 
javne storitve, kot so varovalne in 
varnostne storitve, vključno s civilno 
zaščito, ter znanstvene dejavnosti, kot so 
meteorologija, opazovanje Zemlje, 
radioastronomija in vesoljske raziskave.
Zato regulativni ukrepi, ki se nanašajo na 
spekter, vplivajo na gospodarstvo, varnost, 
zdravje, javni interes, kulturo, znanost, 
družbo, okolje in tehnologijo.

(2) Spekter je javna dobrina, ki ima visoko 
družbeno, kulturno, socialno in 
gospodarsko vrednost. Je pomemben vir 
za bistvene sektorje in storitve, vključno z 
mobilnimi, brezžičnimi širokopasovnimi in 
satelitskimi komunikacijami, televizijsko 
in radijsko radiodifuzijo, promet, 
radiolokacijo in napravami, kot so alarmi, 
daljinski upravljalniki, slušni pripomočki,
brezžični mikrofoni in medicinska oprema. 
Podpira javne storitve, kot so varovalne in 
varnostne storitve, vključno s civilno 
zaščito, poenostavitev odnosov med 
državljanom in državo z elektronskim 
upravljanjem ter znanstvene dejavnosti, 
kot so meteorologija, opazovanje Zemlje, 
radioastronomija in vesoljske raziskave.
Zato regulativni ukrepi, ki se nanašajo na 
spekter, vplivajo na gospodarstvo, varnost, 
zdravje, javni interes, kulturo, znanost, 
družbo, okolje in tehnologijo.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Strateško načrtovanje in usklajevanje 
uporabe spektra na ravni Unije naj bi 
okrepila enotni trg brezžičnih elektronskih 
komunikacijskih storitev in opreme kot 
tudi druge politike Unije, ki zahtevajo 
uporabo spektra, ter tako ustvarila nove 
priložnosti za inovacije ter prispevala k 
okrevanju gospodarstva in socialni 
integraciji po vsej Uniji, hkrati pa 
upoštevalo pomembno družbeno, kulturno 
in gospodarsko vrednost spektra. Unija za 
to potrebuje program politike, v katerem bo 
notranji trg upoštevan v vseh politikah 
Unije, pri katerih se uporablja spekter, npr. 
elektronske komunikacije, raziskave, 
razvoj, promet in energija.

(3) Strateško načrtovanje in usklajevanje 
uporabe spektra na ravni Unije naj bi 
okrepila enotni trg brezžičnih elektronskih 
komunikacijskih storitev in opreme kot 
tudi druge politike Unije, ki zahtevajo 
uporabo spektra, ter tako ustvarila nove 
priložnosti za inovacije ter prispevala k 
okrevanju gospodarstva in socialni 
integraciji po vsej Uniji, hkrati pa 
upoštevalo pomembno družbeno, kulturno 
in gospodarsko vrednost spektra. Unija za 
to potrebuje program politike, v katerem bo 
notranji trg upoštevan v vseh politikah 
Unije, pri katerih se uporablja spekter, npr. 
elektronske komunikacije, raziskave, 
razvoj, promet, kultura in energija.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Prvi program mora opredeliti glavna 
načela in cilje, ki jih morajo države članice 
in institucije Unije doseči do leta 2015, ter 
posebne pobude za njihovo izvajanje.
Čeprav je upravljanje spektra še vedno 
večinoma v nacionalni pristojnosti, ga je 
treba izvajati v skladu z veljavno 
zakonodajo Unije, omogočiti pa mora tudi 
izvajanje ukrepov za uresničevanje politik
Unije.

(5) Prvi program mora opredeliti glavna 
načela in cilje, ki jih morajo države članice 
in institucije Unije doseči do leta 2015, ter 
posebne pobude za njihovo izvajanje.
Upravljanje spektra je v nacionalni 
pristojnosti in mora biti v skladu z 
veljavno zakonodajo EU ter omogočiti 
sprejemanje ukrepov v interesu politike
Unije o radiofrekvenčnem spektru. Države 
članice v skladu s členom 8a(1) okvirne 
direktive pri strateškem načrtovanju,
koordinaciji in usklajevanju uporabe 
spektra sodelujejo med sabo in z Evropsko 
komisijo.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Program mora upoštevati tudi Odločbo 
št. 676/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o 
pravnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o 
radijskem spektru) ter tehnično znanje in 
izkušnje Evropske konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT), da se 
bodo politike Unije, odvisne od spektra, ki 
sta jih potrdila Parlament in Svet, lahko 
izvajale s tehničnimi izvedbenimi ukrepi, 
ki bodo sprejeti, kadar bo to potrebno za 
izvajanje obstoječih politik Unije.

(6) Program mora upoštevati tudi Odločbo 
št. 676/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o 
pravnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o 
radijskem spektru) ter tehnično znanje in 
izkušnje Evropske konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT).
Politike Unije, odvisne od spektra, ki sta 
jih potrdila Parlament in Svet, se lahko 
izvajajo s tehničnimi izvedbenimi 
določbami. Te določbe morajo temeljiti na 
smernicah in ciljih politike spektra EU iz 
člena 8a okvirne direktive.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Trgovanje s pravicami do spektra bi 
moralo skupaj s prožnimi pogoji za 
uporabo bistveno spodbuditi gospodarsko 
rast. Zato je treba v skladu z okvirno 
direktivo takoj dovoliti trgovanje s pasovi, 
za katere je bila z zakonodajo Unije že 
uvedena prožna uporaba. Poleg tega bi 
splošna načela za obliko in vsebino pravic, 
s katerimi je mogoče trgovati, ter splošni 
ukrepi za preprečevanje kopičenja spektra, 
ki bi lahko povzročili prevladujoč položaj 
ter neupravičeno uporabo pridobljenega 
spektra, poenostavili usklajeno uvajanje teh 
ukrepov v vseh državah članicah in 
pridobivanje takih pravic po vsej Uniji.

(8) Trgovanje s pravicami do spektra bi 
moralo skupaj s prožnimi pogoji za 
uporabo bistveno spodbuditi gospodarsko 
rast. Poleg tega bi splošna načela za obliko 
in vsebino pravic, s katerimi je mogoče 
trgovati, ter splošni ukrepi za 
preprečevanje kopičenja spektra, ki bi 
lahko povzročili prevladujoč položaj ter 
neupravičeno uporabo pridobljenega 
spektra, poenostavili usklajeno uvajanje teh 
ukrepov v vseh državah članicah in 
pridobivanje takih pravic po vsej Uniji.
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Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Kot je poudarjeno v digitalni agendi za 
Evropo, je brezžični širokopasovni dostop 
pomembno sredstvo za povečanje 
konkurenčnosti, potrošnikove izbire in 
dostopa na podeželju in drugih območjih, 
kjer so žične povezave težke izvedljive ali 
gospodarsko nesprejemljive. Vendar lahko 
upravljanje spektra vpliva na 
konkurenčnost, saj lahko spremeni vlogo in 
moč tržnih udeležencev, npr. če imajo 
obstoječi uporabniki neupravičene 
konkurenčne prednosti. Omejen dostop do 
spektra, zlasti kadar je ustrezen spekter 
omejena dobrina, lahko ustvari oviro za 
vstop novih storitev in uporab ter ovira 
inovacije in konkurenco. Pridobitev novih 
pravic do uporabe, vključno s trgovanjem 
ali drugimi prenosi spektra med 
uporabniki, ter uvedba novih prožnih 
pogojev za uporabo spektra lahko vplivata 
na trenuten konkurenčni položaj. Države 
članice morajo zato sprejeti ustrezne 
predhodne in naknadne regulativne ukrepe 
(npr. spreminjanje veljavnih pravic, 
prepoved določenih pridobitev pravic do 
spektra, uvedbo pogojev za kopičenje 
spektra in učinkovito uporabo – take 
ukrepe, kot so določeni v členu 9(7) 
okvirne direktive –, omejevanje količine 
spektra za vsakega operaterja ali 
preprečevanje prekomernega kopičenja 
spektra), s katerimi v skladu z načeloma iz 
člena 5(6) Direktive 2002/20/ES (direktiva 
o odobritvi) in člena 1(2) Direktiva 
87/372/EGS (direktiva o GSM) preprečijo 
izkrivljanje konkurence.

(9) Kot je poudarjeno v digitalni agendi za 
Evropo, je brezžični širokopasovni dostop 
pomembno sredstvo za povečanje 
konkurenčnosti, potrošnikove izbire in 
dostopa na podeželju in drugih območjih, 
kjer so žične povezave težke izvedljive ali 
gospodarsko nesprejemljive. Vendar lahko 
upravljanje spektra vpliva na 
konkurenčnost, saj lahko spremeni vlogo in 
moč tržnih udeležencev, npr. če imajo 
obstoječi uporabniki neupravičene 
konkurenčne prednosti. Omejen dostop do 
spektra, zlasti kadar je ustrezen spekter 
omejena dobrina, lahko ustvari oviro za 
vstop novih storitev in uporab ter ovira 
inovacije in konkurenco. Pridobitev novih 
pravic do uporabe, vključno s trgovanjem 
ali drugimi prenosi spektra med 
uporabniki, ter uvedba novih prožnih 
pogojev za uporabo spektra lahko vplivata 
na trenuten konkurenčni položaj. Države 
članice morajo zato sprejeti ustrezne 
predhodne in naknadne regulativne ukrepe 
(npr. spreminjanje veljavnih pravic, 
prepoved določenih pridobitev pravic do 
spektra, uvedbo pogojev za kopičenje 
spektra in učinkovito uporabo – take 
ukrepe, kot so določeni v členu 9(7) 
okvirne direktive –, omejevanje količine 
spektra za vsakega operaterja ali 
preprečevanje prekomernega kopičenja 
spektra), s katerimi v skladu z načeloma iz 
člena 5(6) Direktive 2002/20/ES (direktiva 
o odobritvi), kakor je bila spremenjena z 
Direktivo 2009/140/ES z dne 
25. novembra 2009, in člena 1(2) Direktive 
87/372/EGS (direktiva o GSM), kakor je 
bila spremenjena z Direktivo 2009/114/ES 
z dne 16. septembra 2009, preprečijo 
izkrivljanje konkurence.
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Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za čim boljšo in učinkovito uporabo 
spektra je treba razvoj in posodobljene 
pregledne informacije o uporabi spektra 
stalno spremljati po vsej Uniji. Čeprav 
morajo države članice v skladu z Odločbo 
Komisije 2007/344/ES o usklajeni 
dostopnosti informacij glede uporabe 
spektra v Skupnosti6 objaviti podatke o 
pravicah do uporabe, je treba v Uniji uvesti 
natančen inventar obstoječe uporabe 
spektra ter učinkovito metodologijo za 
ponovni pregled in ocenjevanje, da se 
izboljša učinkovitost uporabe spektra in 
radijske opreme, zlasti med 300 MHz in 3 
GHz. To bi pomagalo odkriti neučinkovite 
tehnologije in uporabe v komercialnem in 
javnem sektorju kot tudi neuporabljene 
dodelitve in možnosti za skupno uporabo, 
ter oceniti potrebe potrošnikov in podjetij v 
prihodnosti.

(10) Za čim boljšo in učinkovito uporabo 
spektra je treba razvoj in posodobljene 
pregledne informacije o uporabi spektra 
stalno spremljati po vsej Uniji. Čeprav 
morajo države članice v skladu z Odločbo 
Komisije 2007/344/ES o usklajeni 
dostopnosti informacij glede uporabe 
spektra v Skupnosti6 objaviti podatke o 
pravicah do uporabe, je treba v Uniji uvesti 
natančen inventar obstoječe uporabe 
spektra ter učinkovito metodologijo za 
ponovni pregled in ocenjevanje, da se 
izboljša učinkovitost uporabe spektra in 
radijske opreme, zlasti med 300 MHz in 3 
GHz. To bi pomagalo odkriti neučinkovite 
tehnologije in uporabe v zasebnem in 
javnem sektorju kot tudi neuporabljene 
dodelitve in možnosti za skupno uporabo, 
ter oceniti potrebe potrošnikov in podjetij v 
prihodnosti.

Obrazložitev

Potrebna je pojasnitev. Spekter se uporablja tudi v zasebnem in nekomercialnem sektorju.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Usklajeni standardi v skladu z 
Direktivo 1999/5/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o 
radijski opremi in telekomunikacijski 
terminalski opremi ter medsebojnem 
priznavanju te opreme so ključni za 
dosego učinkovite uporabe spektra ter 
morajo upoštevati zakonsko določene 
pogoje za skupno uporabo. Tudi evropski 

(11) Usklajeni standardi v skladu z 
Direktivo 1999/5/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o 
radijski opremi in telekomunikacijski 
terminalski opremi, medsebojno 
priznavanje njihove skladnosti ter bodoče 
uskladitve elektronskih omrežij in 
brezžičnih naprav so ključni za dosego 
učinkovite uporabe spektra ter morajo 
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standardi za neradijsko električno in 
elektronsko opremo ter omrežja morajo 
preprečevati motnje pri uporabi spektra. 
Skupinski učinek vedno večjega števila in 
gostote brezžičnih naprav in uporab ter 
raznolike uporabe spektra predstavlja 
izzive za trenutne pristope k upravljanju 
motenj. Poleg teh pristopov je treba 
preučiti tudi lastnosti sprejemnikov in bolj 
izpopolnjene mehanizme za preprečevanje 
motenj.

zagotavljati soobstoj obstoječe in bodoče 
opreme. Tudi evropski standardi za 
neradijsko električno in elektronsko 
opremo ter omrežja morajo preprečevati 
motnje pri uporabi spektra. Skupinski 
učinek vedno večjega števila in gostote 
brezžičnih naprav in uporab ter raznolike 
uporabe spektra predstavlja izzive za 
trenutne pristope k upravljanju motenj. 
Poleg teh pristopov je treba preučiti tudi 
lastnosti sprejemnikov in bolj izpopolnjene 
mehanizme za preprečevanje motenj, npr. 
večjo varnost sprejemnikov in primerne 
stopnje jakosti oddajnikov.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Nekatere države članice so začele 
uporabljati nova širokopasovna mobilna 
komunikacijska omrežja LTE (angl. Long 
Term Evolution). Ta omrežja uporabljajo 
frekvenčni pas 790–862 MHz. V tem pasu 
trenutno deluje del brezžičnih 
mikrofonov, tako da bi lahko prišlo do 
motenj. To se lahko nanaša tudi na 
naprave, ki se uporabljajo v šolah, 
gledališčih in kongresnih centrih ali pa 
jih uporabljajo drugi komercialni, javni in 
zasebni uporabniki. Potrebno tehnično 
nadgradnjo sistemov bo mogoče uresničiti 
le z znatnimi finančnimi sredstvi, zato je 
nujno razjasniti, kdo nosi odgovornost v 
zvezi s tem.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za (13) Pas 800 MHz se lahko uporablja za 
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pokrivanje velikih področij z brezžičnimi 
širokopasovnimi storitvami. Zaradi 
usklajevanja tehničnih pogojev v skladu s 
Sklepom 2010/267/EU in na podlagi 
Priporočila Komisije z dne 28. oktobra 
2009, v katerem je Komisija pozvala k 
ukinitvi analogne radiodifuzije do 1. 
januarja 2012, ter zaradi hitrega 
nacionalnega regulativnega razvoja, je 
treba v Uniji razpoložljivost tega pasu za 
elektronske komunikacije načeloma 
zagotoviti do leta 2013. Odvisno od 
izkušenj in pomanjkanja spektra v drugih 
pasovih, primernih za pokrivanje, bi se 
lahko dolgoročno določil tudi dodaten 
spekter pod 790 MHz. Zaradi zmogljivosti 
pasu 800 MHz za prenašanje prek velikih 
območij, je treba pravicam dodati tudi 
obveznosti pokrivanja.

pokrivanje velikih področij, med drugim z 
brezžičnimi širokopasovnimi storitvami. 
Zaradi usklajevanja tehničnih pogojev v 
skladu s Sklepom 2010/267/EU in na 
podlagi Priporočila Komisije z dne 28. 
oktobra 2015, v katerem je Komisija 
pozvala k ukinitvi analogne radiodifuzije 
do 1. januarja 2012, ter zaradi hitrega 
nacionalnega regulativnega razvoja, je 
treba v Uniji razpoložljivost tega pasu za 
elektronske komunikacije načeloma 
zagotoviti do leta 2015. Zaradi 
zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij se pravicam dodajo
tudi obveznosti pokrivanja.

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Tudi drugi sektorji bodo morda 
potrebovali dodaten spekter, npr. promet 
(za varnostne, informacijske in upravljalne 
sisteme), raziskave in razvoj, civilna 
zaščita, pomoč ob nesrečah, e-zdravje in e-
vključevanje. Čim večje ustvarjanje 
sinergij med spektrsko politiko in 
dejavnostmi na področju raziskav in 
razvoja ter opravljanje študij o 
radiofrekvenčni združljivosti med 
različnimi uporabniki spektra bi moralo 
prispevati k inovacijam. Skupno 
raziskovalno središče Komisije mora 
pomagati pri razvijanju tehničnih vidikov 
spektrskega urejanja, zlasti z 
zagotavljanjem testnih zmogljivosti, s 
katerimi bi se preverili modeli motenj, 
pomembni za zakonodajo Unije. Poleg tega
je treba zaradi rezultatov raziskav v okviru 
sedmega okvirnega programa pregledati 

(15) Tudi drugi sektorji bodo morda 
potrebovali dodaten spekter, npr. promet 
(za varnostne, informacijske in upravljalne 
sisteme), raziskave in razvoj, civilna 
zaščita, pomoč ob nesrečah, e-zdravje, e-
vključevanje in kultura. Čim večje 
ustvarjanje sinergij med spektrsko politiko 
in dejavnostmi na področju raziskav in 
razvoja ter opravljanje študij o 
radiofrekvenčni združljivosti med 
različnimi uporabniki spektra bi moralo 
prispevati k inovacijam. Skupno 
raziskovalno središče Komisije mora 
pomagati pri razvijanju tehničnih vidikov 
spektrskega urejanja, zlasti z 
zagotavljanjem testnih zmogljivosti, s 
katerimi bi se preverili modeli motenj, 
pomembni za zakonodajo Unije. Poleg tega 
je treba zaradi rezultatov raziskav v okviru 
sedmega okvirnega programa pregledati 
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potrebe po spektru pri projektih z 
morebitnim velikim gospodarskim ali 
naložbenim potencialom, zlasti za MSP, tj. 
pri kognitivnem radiu ali e-zdravju. Treba 
je zagotoviti tudi ustrezno zaščito pred 
škodljivimi motnjami, da se lahko še naprej 
opravljajo dejavnosti na področju raziskav, 
razvoja in znanosti.

potrebe po spektru pri projektih z 
morebitnim velikim gospodarskim ali 
naložbenim potencialom, zlasti za MSP, tj. 
pri kognitivnem radiu ali e-zdravju. Treba 
je zagotoviti tudi ustrezno zaščito pred 
škodljivimi motnjami, da se lahko še naprej 
opravljajo dejavnosti na področju raziskav, 
razvoja in znanosti.

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Nadalje bi morali navedeni sektorji 
ob razširitvi spektra poskrbeti za 
obveščanje o njegovi dodatni uporabi prek 
sredstev javnega obveščanja, pa tudi za 
programe usposabljanja, kar bi 
državljanom omogočilo, da bi razširili 
obstoječe uradne pobude, in ustvarilo 
dejansko zmožnost za mobilizacijo družbe.

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Urejanje spektra ima zaradi lastnosti 
širjenja, mednarodnega značaja trgov, ki so 
odvisni od radijsko podprtih storitev, ter 
potrebe po izogibanju škodljivih motenj 
med državami veliko čezmejno ali 
mednarodno razsežnost. Poleg tega 
sklicevanje na mednarodne sporazume v 
direktivah 2002/21/ES in 2002/20/ES, 
kakor sta bili spremenjeni, pomeni, da 
države članice ne bodo prevzele 
mednarodnih obveznosti, ki preprečujejo 
ali omejujejo izpolnjevanje obveznosti 
Unije. Države članice morajo v skladu z 
ustaljeno sodno prakso storiti vse 

(19) Urejanje spektra ima zaradi lastnosti 
širjenja, mednarodnega značaja trgov, ki so 
odvisni od radijsko podprtih storitev, ter 
potrebe po izogibanju škodljivih motenj 
med državami veliko čezmejno ali 
mednarodno razsežnost. Poleg tega 
sklicevanje na mednarodne sporazume v 
direktivah 2002/21/ES in 2002/20/ES, 
kakor sta bili spremenjeni, pomeni, da 
države članice ne bodo prevzele 
mednarodnih obveznosti, ki preprečujejo 
ali omejujejo izpolnjevanje obveznosti 
Unije. Države članice bi morale v skladu z 
ustaljeno sodno prakso in v sodelovanju s 
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potrebno, da v zadevah v svoji pristojnosti 
Unijo ustrezno zastopajo v mednarodnih 
ustanovah, pristojnih za usklajevanje 
spektra. Poleg tega mora Unija pri 
politikah in pristojnostih Unije politično 
spodbujati pogajanja, v večstranskih 
pogajanjih, vključno z Mednarodno zvezo 
za telekomunikacije, pa zavzeti vlogo, ki 
ustreza pristojnosti, ki jo ima po pravu 
Unije za spektrske zadeve.

Komisijo preučiti, kako se lahko zagotovi
ustrezno zastopanje skupnih intersov 
Unije v mednarodnih ustanovah, pristojnih 
za usklajevanje spektra, in to nemudoma 
uresničiti.  

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da se izpopolni trenutna praksa in na 
podlagi načel, ki jih je Svet 3. februarja 
1992 opredelil v sklepih o postopkih, ki jih 
je treba upoštevati na svetovni upravni 
konferenci za radijske zveze, ki je potekala 
leta 1992, in kadar se na svetovnih 
konferencah o radiokomunikacijah (WRC) 
in drugih večstranskih pogajanjih 
obravnavajo načela in politične zadeve s 
pomembno razsežnostjo za Unijo, mora 
Unija poleg dolgoročnega cilja, da poleg 
držav članic postane članica Mednarodne 
zveze za telekomunikacije, uvesti nove 
postopke, s katerimi bo zaščitila svoje 
interese v mednarodnih pogajanjih;

(20) Komisija bi morala s soglasjem 
Evropskega parlamenta in Sveta predložiti 
predlog o tem, kako bi lahko Evropska 
unija prek svojih institucij ustrezno 
zastopala svoje skupne interese na 
svetovnih konferencah o 
radiokomunikacijah (WRC) in drugih 
večstranskih pogajanjih, ki obravnavajo 
načela in politične zadeve s pomembno 
razsežnostjo za Unijo. Poleg tega mora s 
soglasjem Sveta oceniti članstvo Unije
poleg članstva posameznih držav članic v 
Mednarodni zvezi za telekomunikacije in 
ga po potrebi uresničiti.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Komisija mora Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročati o rezultatih, 
doseženih na podlagi tega sklepa, ter o 
načrtovanih prihodnjih ukrepih.

(24) Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu poroča o rezultatih, doseženih na 
podlagi tega sklepa, ter o načrtovanih 
prihodnjih ukrepih.
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Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Uvodna izjava 25 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Ta sklep ne posega v varstvo, ki ga 
akterjem na trgu priznava Direktiva 
2009/140/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. novembra 2009 o 
spremembi 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;
---------------
1 UL L 337, 18.12.2009, str. 37.

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 1 – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj Cilj in področje uporabe

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S tem sklepom se uvede program za 
politiko radiofrekvenčnega spektra, ki naj 
bi zagotovil strateško načrtovanje in 
usklajevanje uporabe spektra ter s tem 

S tem sklepom se v skladu z okvirno 
direktivo ter direktivama 2002/20/ES in 
2002/19/ES, kakor so bile spremenjene z 
Direktivo 2009/140/ES, Direktivo 
2002/22/ES, kakor je bila spremenjena z 
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delovanje notranjega trga. Direktivo 2009/136/ES, in Odločbo 
št. 67/2002/ES uvede program za politiko 
radiofrekvenčnega spektra, ki naj bi 
zagotovil strateško načrtovanje in 
usklajevanje uporabe spektra ter s tem 
delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta sklep ne posega v veljavno zakonodajo 
EU in ukrepe v skladu z njo, sprejete na 
nacionalni ravni, ki sledijo ciljem v 
splošnem interesu, zlasti ciljem v zvezi z 
urejanjem vsebine in avdiovizualno 
politiko ter pravico držav članic do 
organiziranja in uporabe 
radiofrekvenčnega spektra za potrebe 
javnega reda, javne varnosti in obrambe.

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujajo učinkovito uporabo spektra, 
da bi čim bolje zadovoljile vedno večje 
povpraševanje po frekvencah;

(a) spodbujajo učinkovito uporabo spektra, 
da bi čim bolje zadovoljile vedno večje 
povpraševanje po frekvencah ob hkratnem 
upoštevanju njegove družbene, kulturne 
in gospodarske skupne vrednosti;

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pri uporabi spektra za elektronska (b) pri uporabi spektra za elektronska 
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komunikacijska omrežja in storitve v 
skladu s členom 9 Direktive 2002/21/ES 
(okvirna direktiva) ter, kjer je mogoče, za 
druge sektorje in uporabe upoštevajo 
tehnološko in storitveno nevtralnost, s 
čimer podpirajo učinkovito uporabo 
spektra, zlasti s spodbujanjem prožnosti, in 
inovacije;

komunikacijska omrežja in storitve v 
skladu s členom 9 Direktive 2002/21/ES 
(okvirna direktiva), kakor je bila 
spremenjena z Direktivo 2009/140/ES, ter, 
kjer je mogoče, za druge sektorje in 
uporabe upoštevajo tehnološko in 
storitveno nevtralnost, s čimer podpirajo 
učinkovito uporabo spektra, zlasti s 
spodbujanjem prožnosti, in inovacije;

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Člen 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) uporabljajo najenostavnejši sistem 
odobritev na način, ki zagotavlja čim 
prožnejšo in učinkovitejšo uporabo 
spektra;

(c) uporabljajo najustreznejši sistem
odobritev na način, ki zagotavlja čim 
prožnejšo in učinkovitejšo uporabo 
spektra;

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Člen 2 – točka (d) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavljajo delovanje notranjega trga, 
zlasti z zagotavljanjem učinkovite 
konkurence.

(d) zagotavljajo delovanje notranjega trga, 
zlasti z zagotavljanjem učinkovite 
konkurence, za spodbujanje kulturne 
raznolikosti in medijskega pluralizma v 
skladu z okvirno direktivo, kakor je bila 
spremenjena z Direktivo 2009/140/ES, ter 
socialne in teritorialne kohezije.

Predlog spremembe 25

Predlog sklepa
Člen 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravočasno zagotovijo dovolj 
ustreznega spektra, s čimer podpirajo cilje 

(a) pravočasno zagotovijo dovolj 
ustreznega spektra, s čimer podpirajo cilje 
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politike Unije; politike Unije o radiofrekvenčnem spektru
ob hkratnem upoštevanju razvojnih 
možnosti radiodifuzije;

Predlog spremembe 26

Predlog sklepa
Člen 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) čim bolj podpirajo prožno uporabo 
spektra, s čimer spodbujajo inovacije in 
naložbe, pri tem pa upoštevajo načeli 
tehnološke in storitvene nevtralnosti, 
odpirajo spekter za nove storitve in 
zagotavljajo možnost trgovanja s 
spektrskimi pravicami;

(b) čim bolj podpirajo prožno uporabo 
spektra, s čimer spodbujajo inovacije in 
naložbe, pri tem pa upoštevajo načeli 
tehnološke in storitvene nevtralnosti, 
odpirajo spekter za nove storitve in 
zagotavljajo možnost trgovanja s 
spektrskimi pravicami. Ukrepi držav članic 
pa lahko odstopajo od tega načela, če 
sledijo ciljem, ki so navedeni v členu 
9(4)(a) do (d) okvirne direktive;

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Člen 3 – točka b a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) povečajo učinkovitost uporabe 
spektra, in sicer s podpiranjem tehnologij, 
ki potrebujejo manj spektra; dodatno 
uporabljajo tehnologije, kot so vstopne 
točke, wifi itd., ki ne potrebujejo spektra;

Predlog spremembe 28

Predlog sklepa
Člen 3 – točka (c) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izkoriščajo koristi splošnih odobritev in 
povečujejo uporabo takih vrst odobritev, s
čimer spodbujajo učinkovito uporabo 

(c) izkoriščajo koristi splošnih odobritev in 
povečujejo uporabo takih vrst odobritev, s 
čimer spodbujajo učinkovito uporabo 
spektra in izboljšajo položaj potrošnika v 
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spektra; zvezi s soobstojem starih in novih uporab;

Predlog spremembe 29

Predlog sklepa
Člen 3 – točka (f) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) poenostavljajo razvoj standardov, ki 
omogočajo prožno in učinkovito uporabo 
spektra, ter povečujejo imunost 
sprejemnikov na motnje, s čimer 
preprečujejo škodljive motnje, ki jih 
povzročajo druge radijske in neradijske 
naprave, pri čemer še posebej upoštevajo 
skupinski učinek vedno večjega števila in 
gostote radijskih naprav in uporab;

(f) poenostavljajo razvoj standardov, ki 
omogočajo prožno in učinkovito uporabo 
spektra, ter povečujejo imunost 
sprejemnikov na motnje ali ustrezni 
nadzor nad jakostjo zanje, s čimer 
preprečujejo škodljive motnje med 
napravami, pri čemer še posebej 
upoštevajo skupinski učinek vedno večjega 
števila in gostote radijskih naprav in 
uporab;

Predlog spremembe 30

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 1. januarja 2013 v 
skladu z Direktivo 2002/20/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o odobritvi 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev (direktiva o odobritvi) sprejmejo 
ukrepe za odobritev in razporeditev
spektra, ki so primerni za razvoj 
širokopasovnih storitev, npr. da zadevnim 
operaterjem po potrebi na podlagi 
posvetovanj v skladu s členom 11 dovolijo 
neposreden ali posreden dostop do 
sosednjih blokov spektra najmanj 10 MHz. 

1. Države članice do 1. januarja 2013 v 
skladu z Direktivo 2002/20/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o odobritvi 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev (direktiva o odobritvi), kakor je 
bila spremenjena z Direktivo 
2009/140/ES, sprejmejo ukrepe za 
odobritev in razporeditev spektra, ki so 
primerni za razvoj širokopasovnih storitev, 
npr. da zadevnim operaterjem po potrebi na 
podlagi posvetovanj v skladu s členom 11 
dovolijo neposreden ali posreden dostop do 
sosednjih blokov spektra najmanj 10 MHz.

Predlog spremembe 31

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da z 
izbirnimi pogoji in postopki spodbujajo 
naložbe in učinkovito uporabo spektra.

4. Države članice zagotovijo, da z 
izbirnimi pogoji in postopki spodbujajo 
naložbe in učinkovito uporabo spektra ter 
soobstoj med novimi in obstoječimi 
storitvami in napravami v korist končnih 
uporabnikov in potrošnikov.

Predlog spremembe 32

Predlog sklepa
Člen 5 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Konkurenca Regulativna načela o konkurenci na 
področju elektronskih komunikacij

Predlog spremembe 33

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice ohranjajo in spodbujajo 
učinkovito konkurenco ter preprečujejo 
izkrivljanje konkurence na notranjem 
trgu ali njegovem bistvenem delu.

črtano

Predlog spremembe 34

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da bi države članice obveznosti iz 
prvega odstavka izpolnile v celoti in zlasti 
zagotovile, da kopičenje, prenosi in 
spremembe pravic do uporabe radijskih 
frekvenc ne izkrivljajo konkurence, lahko 
sprejmejo naslednje ukrepe, ki ne 

2. Da bi države članice ohranjale in 
spodbujale resnično konkurenco na 
notranjem trgu v skladu s členom 9(7) 
okvirne direktive in členom 5(6) direktive 
o odobritvi, lahko sprejmejo naslednje 
ukrepe, ki ne posegajo v uporabo pravil o 
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posegajo v uporabo pravil o konkurenci: konkurenci:

Predlog spremembe 35

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Države članice lahko veljavne pravice 
po potrebi spremenijo v skladu s členom 14 
Direktive 2002/20/ES, da bi preprečile, da 
bi določeni ekonomski operaterji naknadno 
prekomerno kopičili spektrske frekvence 
ter tako bistveno ovirali konkurenco.

(d) Države članice lahko veljavne pravice 
po potrebi spremenijo v skladu s členom 14 
Direktive o odobritvi, da bi preprečile, da 
bi določeni ekonomski operaterji naknadno 
prekomerno kopičili spektrske frekvence 
ter tako bistveno ovirali konkurenco.

Predlog spremembe 36

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se pri 
odobritvenih in izbirnih postopkih izognejo 
zamudam, ter spodbujajo učinkovito 
konkurenco.

3. Države članice zagotovijo, da pri 
odobritvenih in izbirnih postopkih 
spodbujajo učinkovito konkurenco, se 
izognejo neupravičenim zamudam in 
upoštevajo položaj potrošnikov glede 
soobstoja uporab.

Predlog spremembe 37

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice do 1. januarja 2013
zagotovijo razpoložljivost pasu 800 MHz 
za elektronske komunikacijske storitve v 
skladu z usklajenimi tehničnimi pogoji, 
določenimi na podlagi Odločbe št. 
676/2002/ES. V državah članicah, v katerih 
zaradi izjemnih nacionalnih ali lokalnih 
okoliščin pasu ni mogoče zagotoviti, lahko

3. Države članice do 17. junija 2015
zagotovijo razpoložljivost pasu 800 MHz 
za elektronske komunikacijske storitve v 
skladu z usklajenimi tehničnimi pogoji, 
določenimi na podlagi Odločbe št. 
676/2002/ES. V državah članicah, v katerih 
je proces prehoda na digitalno tehnologijo 
že v napredni fazi ali zaključen in v 
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Komisija do leta 2015 odobri posamezne 
izjeme. V skladu s členom 9 Direktive 
2002/21/ES Komisija v sodelovanju z 
državami članicami pregleduje uporabo 
spektra pod 1 GHz in oceni, ali se lahko 
sprosti dodaten spekter in zagotovi za 
nove uporabe.

katerih je možno obvezne storitve 
pravočasno urediti, Komisija priporoča, 
da se zagotovi razpoložljivost pasu do 1. 
januarja 2013.

Predlog spremembe 38

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v sodelovanju s Komisijo 
zagotovijo, da se v redko naseljenih 
območjih spodbuja zagotavljanje odstopa 
do širokopasovnih vsebin in storitev, ki 
uporabljajo pas 790–862 MHz (800 MHz), 
zlasti z obveznostmi pokrivanja; pri tem 
preučijo načine in po potrebi sprejmejo 
ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da 
sprostitev pasu 800 MHz ne vpliva 
negativno na uporabnike storitev za 
izdelavo programov in posebnih učinkov 
(PMSE).

4. Države članice v sodelovanju s Komisijo 
zagotovijo, da se v redko naseljenih 
območjih spodbuja zagotavljanje odstopa 
do širokopasovnih vsebin in storitev, ki 
uporabljajo pas 790–862 MHz (800 MHz), 
zlasti z obveznostmi pokrivanja; pri tem 
zagotovijo, da sprostitev pasu 800 MHz ne 
vpliva negativno na uporabnike storitev za 
izdelavo programov in posebnih učinkov 
(PMSE) ter na obstoječo in prihodnjo 
radiodifuzijo, in predvidijo ustrezne 
izravnalne ukrepe za kritje nastalih in 
prihodnjih stroškov prehoda sedanjim 
uporabnikom. Države članice v zvezi z 
prerazporeditvijo pasu 800-MHz končnim 
uporabnikom zagotovijo nemoteno 
uporabo sprejemnikov.

Predlog spremembe 39

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice v sodelovanju s 
Komisijo zagotavljajo izvajanje tehničnih 
in regulativnih ukrepov za preprečevanje 
motenj med elektronskimi 
komunikacijskimi storitvami v 
frekvenčnem pasu 800 MH ter uporabniki 
storitev za izdelavo programov in 
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posebnih učinkov (PMSE) pod 790 MHz.

Predlog spremembe 40

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je pozvana, da v skladu s 
členom 9b(3) Direktive 2002/21/ES kot 
prednostno nalogo sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovi, da države 
članice dovolijo trgovanje s pravicami do 
uporabe spektra v Uniji v usklajenih 
pasovih 790–862 MHz (pas 800 MHz), 
880–915 MHz, 925–960 MHz, 1 710–
1 785 MHz, 1 805–1 880 MHz, 1 900–
1 980 MHz, 2 010–2 025 MHz, 2 110–
2 170 MHz, 2,5–2,69 GHz in 3,4–3,8 GHz. 

5. Komisija je pozvana, da v skladu s 
členom 9b(3) okvirne direktive kot 
prednostno nalogo sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovi, da države 
članice dovolijo trgovanje s pravicami do 
uporabe spektra v Uniji v usklajenih 
pasovih 790–862 MHz (pas 800 MHz), 
880–915 MHz, 925–960 MHz, 1 710–
1 785 MHz, 1 805–1 880 MHz, 1 900–
1 980 MHz, 2 010–2 025 MHz, 2 110–
2 170 MHz, 2,5–2,69 GHz in 3,4–3,8 GHz.

Predlog spremembe 41

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija za zagotavljanje usklajenih 
satelitskih storitev za širokopasovni dostop, 
ki pokrivajo celotno ozemlje Unije, 
vključno z najbolj odmaknjenimi območji, 
in ki zagotavljajo dostop do interneta po 
cenah, primerljivih s ponujenimi 
prizemnimi storitvami, po potrebi zagotovi 
razpoložljivost dodatnih spektrskih pasov.

6. Komisija za zagotavljanje usklajenih 
satelitskih storitev za širokopasovni dostop, 
ki pokrivajo celotno ozemlje Unije, 
vključno z najbolj odmaknjenimi območji, 
in ki zagotavljajo dostop do interneta, po 
potrebi zagotovi stalno razpoložljivost 
spektra.

Predlog spremembe 42

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice v sodelovanju s 
Komisijo ter ob upoštevanju gospodarskih 
in družbenih koristi notranjega 
digitalnega trga zagotovijo razpoložljivost 
spektra za avdiovizualne medijske storitve 
in zaščitijo radijske frekvence, ki so za to 
potrebne, da bi podprle prihodnji razvoj 
inovativnih avdiovizualnih medijskih 
storitev, povezanih zlasti s prehodom na 
digitalno televizijo.

Predlog spremembe 43

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija po potrebi zagotovi, da se pod 
usklajenimi pogoji zagotovi dovolj spektra, 
da se spodbuja razvoj varnostnih storitev in 
prosti pretok z njimi povezanih naprav ter 
razvoj inovativnih medobratovalnih rešitev 
za javno varnost in zaščito, civilno zaščito 
ter pomoč ob nesrečah.

3. Države članice v sodelovanju s 
Komisijo zagotovijo, da se pod usklajenimi 
pogoji zagotovi dovolj spektra, da se 
spodbuja razvoj varnostnih storitev in 
prosti pretok z njimi povezanih naprav ter 
razvoj inovativnih medobratovalnih rešitev 
za javno varnost in zaščito, civilno zaščito 
ter pomoč ob nesrečah. Tisti del spektra, ki 
se uporablja za radiodifuzijo, pri tem 
ostane nedotaknjen.

Predlog spremembe 44

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice in Komisija pregledujejo 
potrebe znanstvene skupnosti po spektru in 
z njo sodelujejo, opredelijo vrsto 
raziskovalnih in razvojnih pobud ter 
inovativne uporabe z morebitnim velikim 
družbeno-gospodarskim vplivom in/ali 
naložbenim potencialom ter za take 

4. Države članice in Komisija pregledujejo 
potrebe znanstvene in akademske
skupnosti po spektru in z njo sodelujejo, 
opredelijo vrsto raziskovalnih in razvojnih 
pobud ter inovativne uporabe z morebitnim 
velikim družbeno-gospodarskim vplivom 
in/ali naložbenim potencialom ter za take 
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uporabe pod usklajenimi pogoji in z 
najmanjšim upravnim bremenom 
zagotovijo, da je razporejenega dovolj 
spektra.

uporabe pod usklajenimi pogoji in z 
najmanjšim upravnim bremenom 
zagotovijo, da je razporejenega dovolj 
spektra.

Predlog spremembe 45

Predlog sklepa
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inventar in spremljanje obstoječih uporab 
in novih potreb po spektru

Inventar obstoječih uporab in novih potreb 
po spektru

Predlog spremembe 46

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija s pomočjo držav članic, ki 
zagotovijo vse ustrezne informacije o 
uporabi spektra, pripravi inventar 
obstoječe uporabe spektra in morebitnih 
prihodnjih potreb po spektru v Uniji, zlasti 
v območju od 300 MHz do 3 GHz.

1. Države članice v okviru nacionalne 
porazdelitve pristojnosti pripravijo
inventar obstoječe uporabe spektra in 
morebitnih prihodnjih potreb po spektru na 
svojem ozemlju, zlasti v območju od 300 
MHz do 3 GHz. Hkrati ocenijo tehnično 
učinkovitost frekvenc, ki se uporabljajo za 
nove storitve.

Predlog spremembe 47

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Inventar iz prvega odstavka omogoča 
oceniti tehnično učinkovitost obstoječih 
uporab spektra ter opredeliti neučinkovite 
tehnologije in uporabe, neuporabljen ali 
neučinkovito uporabljen spekter ter 
priložnosti za skupno uporabo spektra. Pri 
tem se na podlagi povpraševanja 

2. Inventar iz prvega odstavka omogoča 
oceniti tehnično učinkovitost obstoječih 
uporab spektra ter opredeliti neučinkovite 
tehnologije in uporabe, neuporabljen ali 
neučinkovito uporabljen spekter ter 
priložnosti za skupno uporabo spektra. V 
primerih, ko uporaba ni optimalna, se 
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potrošnikov in operaterjev upoštevajo 
prihodnje potrebe po spektru in možnosti 
za zadovoljitev takih potreb.

sprejmejo potrebni ukrepi za čim 
učinkovitejšo uporabo. Pri tem se na 
podlagi povpraševanja potrošnikov in 
operaterjev upoštevajo prihodnje potrebe 
po spektru in možnosti za zadovoljitev 
takih potreb.

Predlog spremembe 48

Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu z ustrezno zakonodajo Unije, 
med drugim z načeloma notranje in 
zunanje pristojnosti, Unija sodeluje v 
mednarodnih pogajanjih o zadevah, ki se 
nanašajo na spekter, na katerih zastopa 
svoje interese.

črtano

Predlog spremembe 49

Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da 
mednarodni predpisi dovoljujejo popolno 
uporabo frekvenčnih pasov za namene, za 
katere so bili določeni z zakonodajo Unije, 
in da je za sektorske politike Unije 
zagotovljeno dovolj ustrezno zaščitenega 
spektra.

3. Države članice zagotovijo, da 
mednarodni predpisi dovoljujejo popolno 
uporabo frekvenčnih pasov za namene, za 
katere so bili določeni z nacionalno 
zakonodajo in zakonodajo Unije, in da je 
za sektorske politike Unije zagotovljeno 
dovolj ustrezno zaščitenega spektra.
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