
AM\858228SL.doc PE458.837v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2010/0252(COD)

7. 3. 2011

PREDLOGI SPREMEMB
22–105

Osnutek mnenja
Eija-Riitta Korhola
(PE458.565v01-00)

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi prvega programa 
za politiko radiofrekvenčnega spektra

Predlog sklepa
(KOM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))



PE458.837v01-00 2/50 AM\858228SL.doc

SL

AM_Com_LegOpinion



AM\858228SL.doc 3/50 PE458.837v01-00

SL

Predlog spremembe 22
Louis Grech

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)3 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 
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.

(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)3 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. 
Program za politiko radiofrekvenčnega 
spektra je vključen na seznam 50 
prednostnih ukrepov akta o enotnem trgu.
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 
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. Komisija bi morala v 
ta namen ter v podporo ciljem in ključnim 
ukrepom, poudarjenim v strategiji 
EU 2020, digitalni agendi, Uniji inovacij 
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in sporočilu o aktu o enotnem trgu, 
določiti rok, do katerega bo pripravila 
zakonodajni predlog za uvedbo 
evropskega akcijskega programa za 
radiofrekvenčni spekter.

Or. en

Predlog spremembe 23
Jürgen Creutzmann

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/ES 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 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.

(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, 
2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES in 
2009/140/ES 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 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.



AM\858228SL.doc 5/50 PE458.837v01-00

SL

Or. de

Predlog spremembe 24
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Spekter je dobrina v javni lasti, ki ne 
more biti zasebna last in ki ga morajo 
urejati države, da bi poenostavile njegovo 
uporabo z licenčnimi pravicami do 
prenosa ali pravicami do brezlicenčne 
uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 25
Lena Kolarska-Bobińska

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 pomemben javni 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.
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Predlog spremembe 26
Louis Grech

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Sprejeti bi bilo treba prenovljen 
gospodarski in družbeni pristop k 
upravljanju, razporeditvi in uporabi 
spektra, pri čemer bi morali posebno 
pozornost nameniti oblikovanju uredbe, ki 
bo zagotavljala večjo učinkovitost spektra 
in boljše načrtovanje frekvenc ter 
varovala pred protikonkurenčnim 
ravnanjem in sprejemanjem 
protidružbenih ukrepov v zvezi z uporabo 
spektra.

Or. en

Predlog spremembe 27
Hans-Peter Mayer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 

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 

(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 
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Unije, pri katerih se uporablja spekter, npr. 
elektronske komunikacije, raziskave, 
razvoj, promet in energija.

Unije, pri katerih se uporablja spekter, npr. 
elektronske komunikacije, raziskave, 
razvoj, promet in energija. V nobenem 
primeru ne smejo zahteve sedanjih 
imetnikov frekvenc odložiti potrebnih 
reform.

Or. de

Predlog spremembe 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Da bi vodilnim tržnim udeležencem 
preprečili nepošteno kopičenje spektra in 
potrošnikom omogočili večjo izbiro, ta 
program zagotavlja tudi pravično in 
uravnoteženo dodeljevanje spektra, ki 
ponudnikom storitev omogoča, da 
potrošnikom ponudijo široko paleto 
kulturno raznolike televizijske, radijske in 
digitalne radiodifuzije.

Or. en

Predlog spremembe 29
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Da bi vodilnim tržnim udeležencem 
preprečili nepošteno kopičenje spektra in 
potrošnikom omogočili večjo izbiro, ta 
program zagotavlja tudi pravično in 
uravnoteženo dodeljevanje spektra, ki 
ponudnikom storitev omogoča, da 
potrošnikom ponudijo široko paleto 
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kulturno raznolike televizijske, radijske in 
digitalne radiodifuzije.

Or. en

Predlog spremembe 30
Hans-Peter Mayer

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.
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. Nujno bi se bilo treba izogniti 
posebnim predpisom na nacionalni ravni 
na področju uporabe frekvenc zaradi s 
tem povezanih ovir za evropske trge, pri 
čemer bi bilo treba, kar zadeva dodelitev 
pravic uporabe, ohraniti sprejemanje 
odločitev na nacionalni ravni in 
upoštevati na nacionalni ravni obstoječe 
poslovne modele.

Or. de

Predlog spremembe 31
Jürgen Creutzmann

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 

(5) Prvi program mora opredeliti glavna 
načela in cilje, ki jih morajo države članice 
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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.

in institucije Unije doseči do leta 2015, ter 
posebne pobude za njihovo izvajanje.
Čeprav je upravljanje spektra večinoma v 
nacionalni pristojnosti, ga je treba izvajati 
v skladu z veljavno zakonodajo Unije, 
omogočiti pa mora tudi izvajanje ukrepov 
za uresničevanje politik Unije.

Or. de

Predlog spremembe 32
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi zagotavljanja čim boljše uporabe 
spektra bodo pri odobritvah morda 
potrebne inovativne rešitve, npr. skupinska 
uporaba spektra, splošne odobritve ali 
skupna uporaba infrastrukture. Uporaba 
takih načel v Uniji se lahko olajša tako, da 
se opredelijo določeni skupni ali pogoji za 
uporabo spektra. Splošne odobritve, ki 
predstavljajo najenostavnejši odobritveni 
sistem, so še posebej zanimive takrat, 
kadar motnje ne ovirajo razvoja drugih 
storitev.

(7) Zaradi zagotavljanja čim boljše uporabe 
spektra kot javne dobrine bodo pri 
odobritvah morda potrebne inovativne 
rešitve, npr. skupinska uporaba spektra, 
splošne odobritve ali skupna uporaba 
infrastrukture. Uporaba takih načel v Uniji 
se lahko olajša tako, da se opredelijo 
določeni skupni ali pogoji za uporabo 
spektra. Splošne odobritve, ki predstavljajo 
najenostavnejši odobritveni sistem, so še 
posebej zanimive takrat, kadar motnje ne 
ovirajo razvoja drugih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 33
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(8) Trgovanje s pravicami do spektra bi 
moralo skupaj s prožnimi pogoji za 
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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.

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, splošni 
ukrepi za preprečevanje kopičenja spektra, 
ki bi lahko povzročili prevladujoč položaj 
in neupravičeno uporabo pridobljenega 
spektra, ter splošni standardi za odpravo 
teh licenčnih pravic poenostavili usklajeno 
uvajanje teh ukrepov v vseh državah 
članicah in pridobivanje takih pravic po 
vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 34
Hans-Peter Mayer

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 

(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. Nasprotno bi bilo 
treba pogoje za dodelitev zastaviti tako, da 
se omogoči enake konkurenčne pogoje pri 
pokrivanju območij in ne ovira vstopa 
novih udeležencev na trg. Poleg tega tudi 
nove tehnologije ne bi smele biti 
prikrajšane samo zato, ker so na trgu 
kasneje na razpolago. Omejen dostop do 
spektra, zlasti kadar je ustrezen spekter 
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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.

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.

Or. de

Predlog spremembe 35
Catherine Stihler

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 opreme7 so ključni za 
dosego učinkovite uporabe spektra ter 
morajo upoštevati zakonsko določene 
pogoje za skupno uporabo. Tudi evropski 
standardi za neradijsko električno in 
elektronsko opremo ter omrežja morajo 
preprečevati motnje pri uporabi spektra. 

(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 opreme7 so ključni za 
dosego učinkovite uporabe spektra ter 
morajo upoštevati zakonsko določene 
pogoje za skupno uporabo. Tudi evropski 
standardi za neradijsko električno in 
elektronsko opremo ter omrežja morajo 
preprečevati motnje pri uporabi spektra. 
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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.

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, da bi preprečili škodljive motnje 
za obstoječe in prihodnje uporabnike 
spektra.

Or. en

Predlog spremembe 36
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
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.

(13) Pas 800 MHz se lahko uporablja za 
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 
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. Odvisno od 
dejanskega povpraševanja na trgu, 
družbenih in kulturnih ciljev ter izkušenj 
in pomanjkanja spektra v drugih pasovih, 
primernih za pokrivanje, bi se lahko 
dolgoročno določil tudi dodaten spekter v 
pasu ultravisokih frekvenc (UHF). Zaradi 
zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij, je treba pravicam 
dodati tudi obveznosti pokrivanja.

Or. en
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Predlog spremembe 37
Catherine Stihler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
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.

(13) Pas 800 MHz se lahko uporablja za 
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 
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. Odvisno od 
dejanskega povpraševanja na trgu, 
družbenih in kulturnih ciljev ter izkušenj 
in pomanjkanja spektra v drugih pasovih, 
primernih za pokrivanje, bi se lahko 
dolgoročno določil tudi dodaten spekter v 
pasu ultravisokih frekvenc (UHF). Zaradi 
zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij, je treba pravicam 
dodati tudi obveznosti pokrivanja.

Or. en

Predlog spremembe 38
Bernadette Vergnaud

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
pokrivanje velikih področij z brezžičnimi 
širokopasovnimi storitvami. Zaradi 

(13) Pas 800 MHz je najzanimivejši za 
pokrivanje velikih področij z brezžičnimi
širokopasovnimi storitvami. Zaradi 
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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.

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 
dejanskega povpraševanja na trgu ter 
družbenih in kulturnih ciljev, izkušenj in 
pomanjkanja spektra v drugih pasovih, 
primernih za pokrivanje, bi lahko 
dolgoročno preučili možnost za določitev
dodatnega spektra v pasu ultravisokih 
frekvenc. Zaradi zmogljivosti pasu 
800 MHz za prenašanje prek velikih 
območij, je treba pravicam dodati tudi 
obveznosti pokrivanja.

Or. fr

Predlog spremembe 39
Robert Rochefort

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
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 

(13) Pas 800 MHz se lahko uporabi za 
pokrivanje velikih področij z brezžičnimi 
širokopasovnimi storitvami. Odvisno od 
dejanskega povpraševanja na trgu ter 
družbenih in kulturnih ciljev, izkušenj in 
pomanjkanja spektra v drugih pasovih, 
primernih za pokrivanje, bi se lahko 
dolgoročno določil tudi dodaten spekter v 
pasu ultravisokih frekvenc. Zaradi 
zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij, je treba pravicam 
dodati tudi obveznosti pokrivanja.
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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.

Or. fr

Predlog spremembe 40
Jürgen Creutzmann

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
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.

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
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. Dolgoročno bi bilo 
treba preveriti pokrivanje dodatnega 
spektra frekvenc, ki bi temeljilo na v členu 
8 navedenem inventarju obstoječe 
uporabe frekvenc in možne prihodnje 
potrebe po frekvencah v Uniji. Zaradi 
zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij, je treba pravicam 
dodati tudi obveznosti pokrivanja.

Or. de
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Predlog spremembe 41
Constance Le Grip

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
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.

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
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 glede na rezultate 
inventarja obstoječih uporab spektra 
določil tudi dodaten spekter pod 790 MHz. 
Zaradi zmogljivosti pasu 800 MHz za 
prenašanje prek velikih območij, je treba 
pravicam dodati tudi obveznosti 
pokrivanja.

Or. fr

Predlog spremembe 42
Cristian Silviu Buşoi

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
pokrivanje velikih področij z brezžičnimi 
širokopasovnimi storitvami. Zaradi 
usklajevanja tehničnih pogojev v skladu s 
Sklepom 2010/267/EU in na podlagi 

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
pokrivanje velikih področij z brezžičnimi 
širokopasovnimi storitvami. Zaradi 
usklajevanja tehničnih pogojev v skladu s 
Sklepom 2010/267/EU in na podlagi 
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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.

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. Dolgoročno bi se 
lahko določil dodaten spekter za vse vrste 
storitev. Zaradi zmogljivosti pasu 
800 MHz za prenašanje prek velikih 
območij, je treba pravicam dodati tudi 
obveznosti pokrivanja.

Or. en

Obrazložitev

Načeli tehnološke in storitvene nevtralnosti v revidiranem okviru za elektronske komunikacije 
bi bilo treba v tem sklepu ohraniti, da bi omogočili enake konkurenčne pogoje za vse vrste 
storitev in tehnologij v končno korist potrošnikov, ki bodo imeli večjo izbiro.

Predlog spremembe 43
Hans-Peter Mayer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
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 

(13) Poleg skorajšnjega odprtja pasu 900 
MHz v skladu s spremenjeno direktivo 
GSM, ki bo povečalo konkurenco, je pas 
800 MHz najprimernejši za 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 
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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.

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. Poleg tega je hitra 
izvedba direktive GSM, v skladu s 
konkurenco, osrednjega pomena.

Or. de

Predlog spremembe 44
Hans-Peter Mayer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
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.

(13) Pas 800 MHz je najprimernejši za 
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. Poleg tega je hitra 
izvedba direktive GSM, v skladu s 
konkurenco, osrednjega pomena.

Or. de
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Predlog spremembe 45
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ker so skupen pristop in ekonomije 
obsega ključni za razvoj širokopasovnih 
komunikacij v Uniji ter preprečevanje 
izkrivljanja konkurence in razdrobljenosti 
trga med državami članicami, bi se lahko 
med državami članicami in s Komisijo za 
odobritve in postopke usklajeno opredelili 
določeni pogoji. Ti bi se lahko nanašali na 
obveznosti pokrivanja, velikost 
spektrskega bloka, časovni razpored za 
dodeljevanje pravic, dostop do mobilnih 
virtualnih operaterjev omrežij (MVNO) ter
trajanje pravic do uporabe. Glede na to, 
kako pomembno je trgovanje s spektrom za 
povečanje njegove učinkovite uporabe in 
razvoj notranjega trga brezžične opreme in 
storitev, morajo ti pogoji veljati za 
spektrske pasove, ki so razporejeni za 
brezžične komunikacije in pri katerih se 
pravice do uporabe lahko prenesejo ali 
najamejo.

(14) Ker so skupen pristop in ekonomije 
obsega ključni za razvoj širokopasovnih 
komunikacij v Uniji ter preprečevanje 
izkrivljanja konkurence in razdrobljenosti 
trga med državami članicami, bi se lahko
med državami članicami in s Komisijo za 
odobritve in postopke usklajeno opredelili 
določeni pogoji. Ti bi se lahko nanašali na 
obveznosti pokrivanja, velikost 
spektrskega bloka, časovni razpored za 
dodeljevanje pravic, dostop do mobilnih 
virtualnih operaterjev omrežij (MVNO),
trajanje pravic do uporabe in pogoje, s 
katerimi se lahko pravice odvzamejo ali 
prenesejo. Glede na to, kako pomembno je 
trgovanje s spektrom za povečanje njegove 
učinkovite uporabe in razvoj notranjega 
trga brezžične opreme in storitev, morajo ti 
pogoji veljati za spektrske pasove, ki so 
razporejeni za brezžične komunikacije in 
pri katerih se pravice do uporabe lahko 
prenesejo ali najamejo.

Or. en

Predlog spremembe 46
Jürgen Creutzmann

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ker so skupen pristop in ekonomije 
obsega ključni za razvoj širokopasovnih 
komunikacij v Uniji ter preprečevanje 

(14) Ker so skupen pristop in ekonomije 
obsega ključni za razvoj širokopasovnih 
komunikacij v Uniji ter preprečevanje 
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izkrivljanja konkurence in razdrobljenosti 
trga med državami članicami, bi se lahko 
med državami članicami in s Komisijo za 
odobritve in postopke usklajeno opredelili 
določeni pogoji. Ti bi se lahko nanašali na
obveznosti pokrivanja, velikost 
spektrskega bloka, časovni razpored za 
dodeljevanje pravic, dostop do mobilnih 
virtualnih operaterjev omrežij (MVNO)
ter trajanje pravic do uporabe. Glede na to, 
kako pomembno je trgovanje s spektrom za 
povečanje njegove učinkovite uporabe in 
razvoj notranjega trga brezžične opreme in 
storitev, morajo ti pogoji veljati za 
spektrske pasove, ki so razporejeni za 
brezžične komunikacije in pri katerih se 
pravice do uporabe lahko prenesejo ali 
najamejo.

izkrivljanja konkurence in razdrobljenosti 
trga med državami članicami, bi se lahko 
med državami članicami in s Komisijo za 
odobritve in postopke usklajeno opredelili 
določeni pogoji. Ti bi lahko obsegali
obveznosti pokrivanja, časovni razpored za 
dodeljevanje pravic ter trajanje pravic do 
uporabe. Glede na to, kako pomembno je 
trgovanje s spektrom za povečanje njegove 
učinkovite uporabe in razvoj notranjega 
trga brezžične opreme in storitev, morajo ti 
pogoji veljati za spektrske pasove, ki so 
razporejeni za brezžične komunikacije in 
pri katerih se pravice do uporabe lahko 
prenesejo ali najamejo.

Or. de

Predlog spremembe 47
Christel Schaldemose

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; kot je 
določeno v Direktivi 2002/21/ES, lahko 
Komisija v ta namen Evropskemu 

(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 uvesti nove postopke, s katerimi bo 
zaščitila svoje interese v mednarodnih 
pogajanjih; kot je določeno v Direktivi 
2002/21/ES, lahko Komisija v ta namen 
Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga 
splošne cilje politike, pri čemer mora 
upoštevati mnenje Skupine za politiko 
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parlamentu in Svetu predlaga splošne cilje 
politike, pri čemer mora upoštevati mnenje 
Skupine za politiko radijskega spektra 
(RSPG).

radijskega spektra (RSPG).

Or. en

Predlog spremembe 48
Jürgen Creutzmann

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 mora Evropskemu 
parlamentu in Svetu redno poročati o 
rezultatih, doseženih na podlagi tega 
sklepa, ter o načrtovanih prihodnjih 
ukrepih.

Or. de

Predlog spremembe 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Predlog sklepa
Uvodna izjava 25 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Nobena določba tega sklepa 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 storitev1.



PE458.837v01-00 22/50 AM\858228SL.doc

SL

______________
1 UL L 337, 18.12.2009, str. 37.

Or. it

Predlog spremembe 50
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Uvodna izjava 25 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) V tem sklepu ni ničesar, kar bi bilo 
namenjeno odtegovanju varstva, ki ga 
ekonomskim operaterjem 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 storitev1.
_______
1 UL L 337, 18.12.2009, str. 37.

Or. en

Predlog spremembe 51
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Člen 1 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj Cilj in področje uporabe

Or. en
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Predlog spremembe 52
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 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 
delovanje notranjega trga.

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

Or. en

Predlog spremembe 53
Jürgen Creutzmann

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta odločitev velja brez poseganja v 
ureditev o postopkih analize trga v 
Direktivi 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 storitev1;
__________________________

1UL L 337 z dne 18.12.2009, str. 37.

Or. de
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Predlog spremembe 54
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. 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.

Or. en

Predlog spremembe 55
Catherine Stihler

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. 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.

Or. en
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Predlog spremembe 56
Jürgen Creutzmann

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – 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 in v čim večjem obsegu
zadovoljile vedno večje povpraševanje po 
frekvencah;

Or. de

Predlog spremembe 57
Catherine Stihler

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 pomembne družbene, 
kulturne in gospodarske vrednosti;

Or. en

Predlog spremembe 58
Hans-Peter Mayer

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; pri tem je 
odločilno upoštevanje temeljnih načel 
prilagodljivosti, učinkovite uporabe 
frekvenc v skladu s potrebami ter 
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zagotavljanja enakih konkurenčnih 
pogojev brez diskriminacije ter 
zagotavljanje nacionalnih posebnosti na 
področju poslovnih modelov.

Or. de

Predlog spremembe 59
Hans-Peter Mayer

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 najenostavnejši 
nediskriminatorni sistem odobritev na 
način, ki zagotavlja čim prožnejšo in 
učinkovitejšo uporabo spektra;

Or. de

Predlog spremembe 60
Jürgen Creutzmann

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 ter učinkovito koordinacijo 
uskladitve in standardizacije frekvenc.

Or. de

Predlog spremembe 61
Hans-Peter Mayer

Predlog sklepa
Člen 3 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) pravočasno zagotovijo dovolj 
ustreznega spektra, s čimer zlasti podpirajo 
cilje prednostne razvrstitve na področju 
širokopasovne povezave in zagotavljanja 
konkurence, zlasti tudi s skorajšnjim 
izvajanjem direktive GSM;

Or. de

Predlog spremembe 62
Catherine Stihler

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) pravočasno zagotovijo dovolj 
ustreznega spektra, s čimer podpirajo cilje 
politike Unije ob upoštevanju pomembnih 
ciljev v splošnem interesu, na primer 
kulturne raznolikosti in medijskega 
pluralizma, ter interesov različnih 
uporabnikov spektra;

Or. en

Predlog spremembe 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka (d) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) preprečujejo, da bi določeni ekonomski 
operaterji predhodno ali naknadno 
prekomerno kopičili radijske frekvence ter 
tako bistveno ovirali konkurenco, s čimer 
ohranjajo in krepijo učinkovito 
konkurenco, zlasti na področju 

(d) preprečujejo, da bi določeni ekonomski 
operaterji predhodno ali naknadno 
prekomerno kopičili radijske frekvence ter 
tako bistveno ovirali konkurenco in 
zmanjšali kulturno raznovrstnost, s čimer 
ohranjajo in krepijo učinkovito 
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elektronskih komunikacijskih storitev; konkurenco, zlasti na področju 
elektronskih komunikacijskih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 64
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) preprečujejo, da bi določeni ekonomski 
operaterji predhodno ali naknadno 
prekomerno kopičili radijske frekvence ter 
tako bistveno ovirali konkurenco, s čimer 
ohranjajo in krepijo učinkovito 
konkurenco, zlasti na področju 
elektronskih komunikacijskih storitev;

(d) preprečujejo, da bi določeni ekonomski 
operaterji predhodno ali naknadno 
prekomerno kopičili radijske frekvence ter 
tako bistveno ovirali konkurenco in 
zmanjšali kulturno raznovrstnost, s čimer 
ohranjajo in krepijo učinkovito 
konkurenco, zlasti na področju 
elektronskih komunikacijskih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 65
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka (d) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) preprečujejo, da bi določeni ekonomski 
operaterji predhodno ali naknadno 
prekomerno kopičili radijske frekvence ter 
tako bistveno ovirali konkurenco, s čimer 
ohranjajo in krepijo učinkovito 
konkurenco, zlasti na področju 
elektronskih komunikacijskih storitev;

(d) z odvzemom pravic do uporabe 
frekvenc ali drugimi ukrepi preprečujejo, 
da bi določeni ekonomski operaterji 
predhodno ali naknadno prekomerno 
kopičili radijske frekvence ter tako 
bistveno ovirali konkurenco, s čimer 
ohranjajo in krepijo učinkovito 
konkurenco, zlasti na področju 
elektronskih komunikacijskih storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točka (g a) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) pri določanju področij spektra, ki 
morajo biti na voljo za uporabo brez 
licenčnih pravic in/ali rezervirana za 
znanstvene raziskave;

Or. en

Predlog spremembe 67
Jürgen Creutzmann

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) sprejmejo 
ukrepe za odobritev in razporeditev 
spektra, ki so primerni za razvoj 
širokopasovnih storitev.

Or. de
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Predlog spremembe 68
Jürgen Creutzmann

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice in Komisija sodelujejo, 
da bi – po potrebi na podlagi pooblastil, ki 
jih ustreznim organizacijam za 
standardizacijo podeli Komisija – razvile in 
uskladile standarde za radijsko opremo in 
telekomunikacijske terminale ter električno 
in elektronsko opremo in omrežja.

3. Države članice in Komisija sodelujejo, 
da bi – po potrebi na podlagi pooblastil, ki 
jih ustreznim organizacijam za 
standardizacijo podeli Komisija – razvile in 
uskladile standarde za radijsko opremo in 
telekomunikacijske terminale ter električno 
in elektronsko opremo in omrežja. Pri tem 
je posebnega pomena koordinacija 
usklajevanja in standardizacije frekvenc, 
da se uporabnikom omogoči neomejena 
uporaba naprav, odvisnih od frekvenc, na 
celotnem notranjem trgu.

Or. de

Predlog spremembe 69
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice in Komisija sodelujejo, 
da bi – po potrebi na podlagi pooblastil, ki 
jih ustreznim organizacijam za 
standardizacijo podeli Komisija – razvile in 
uskladile standarde za radijsko opremo in 
telekomunikacijske terminale ter električno 
in elektronsko opremo in omrežja.

3. Države članice in Komisija sodelujejo, 
da bi – po potrebi na podlagi pooblastil, ki 
jih ustreznim organizacijam za 
standardizacijo podeli Komisija – razvile in 
uskladile standarde za radijsko opremo in 
telekomunikacijske terminale ter električno 
in elektronsko opremo in omrežja.
Posebna pozornost se nameni tudi 
standardom za opremo, namenjeno 
invalidom, ne da bi jih prikrajšali za 
pravico do uporabe nestandardne opreme, 
če to želijo.

Or. en
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Predlog spremembe 70
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 4 

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 kot 
javne dobrine.

Or. en

Predlog spremembe 71
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 6 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Za omejitev prekomernega sevanja 
elektromagnetnih polj in večjo 
učinkovitost prenosnih omrežij države 
članice spodbujajo večje sodelovanje med 
imetniki licenčnih pravic do spektra za 
skupno uporabo infrastrukture za prenos 
s posebnim poudarkom na gosto 
poseljenih območjih.

Or. en

Obrazložitev

Danes so na vseh stavbah, ki imajo antene mobilne telefonije, tri ali štiri antene različnih 
operaterjev, ki oddajajo radijske valove. To ne bi bilo potrebno, če bi namestili eno samo 
javno ali skupno infrastrukturno anteno, ki bi oddajala jasne signale in omogočila dostop 
vsem operaterjem, ki zagotavljajo storitve. S tem bi se zmanjšale izgube, učinkovitost bi se 
povečala, emisijske stopnje za vse, ki prebivajo ali delajo v taki stavbi pa bi se znižale. Države 
članice bi morale to spodbujati.
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Predlog spremembe 72
Hans-Peter Mayer

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Ukrepi v skladu z odstavkom 1 se 
sprejmejo poleg skorajšnjega odprtja pasu 
900 MHz, ki bo spodbudilo konkurenco, v 
skladu s spremenjeno direktivo GSM. Ti 
ukrepi morajo biti nediskriminatorni in ne 
smejo izkrivljati konkurence v korist 
operaterjev, ki že obvladujejo trg.

Or. de

Predlog spremembe 73
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Države članice lahko omejijo količino 
spektra, za katero so bile pravice do 
uporabo dodeljene ekonomskemu 
operaterju, ali uvedejo dodatne pogoje za 
take pravice do uporabe, npr. zagotavljanje 
širokopasovnega dostopa v določenih 
pasovih in določenih skupinah pasov s 
podobnimi lastnostmi, npr. v pasovih pod 1 
GHz, ki so razporejeni za elektronske 
komunikacijske storitve;

(a) Države članice lahko omejijo količino 
spektra, za katero so bile pravice do 
uporabo dodeljene operaterju, ali uvedejo 
dodatne pogoje za take pravice do uporabe, 
npr. zagotavljanje širokopasovnega 
dostopa v določenih pasovih in določenih 
skupinah pasov s podobnimi lastnostmi, 
npr. v pasovih pod 1 GHz, ki so 
razporejeni za elektronske komunikacijske 
storitve;

Or. en

Obrazložitev

Vsi operaterji niso ekonomski, temveč tudi vojaški ali akademski.
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Predlog spremembe 74
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2 – točka (a a) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Države članice lahko sprejmejo 
ukrepe za enakomernejšo razporeditev 
spektra med ekonomskimi operaterji, tako 
da za nove uporabnike rezervirajo 
poseben frekvenčni pas ali skupino pasov 
s podobnimi značilnostmi ali da v teh 
pasovih rezervirajo frekvence za 
brezlicenčno uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 75
Hans-Peter Mayer

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 se pri 
odobritvenih in izbirnih postopkih izognejo 
zamudam in diskriminacijam, ter 
spodbujajo učinkovito konkurenco.

Or. de

Predlog spremembe 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

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 

3. Države članice zagotovijo, da se pri 
odobritvenih in izbirnih postopkih izognejo 
zamudam, ter spodbujajo učinkovito 
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konkurenco. konkurenco. Da bi vodilnim tržnim 
udeležencem preprečili nepošteno 
kopičenje spektra in potrošnikom 
omogočili večjo izbiro, države članice 
zagotovijo tudi pravično in uravnoteženo 
dodelitev spektra, s čimer lahko ponudniki 
storitev potrošnikom ponudijo široko 
paleto kulturno raznolike televizijske, 
radijske in digitalne radiodifuzije.

Or. en

Predlog spremembe 77
Christel Schaldemose

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 se pri 
odobritvenih in izbirnih postopkih izognejo 
zamudam, ter spodbujajo učinkovito 
konkurenco. Da bi vodilnim tržnim 
udeležencem preprečili nepošteno 
kopičenje spektra in potrošnikom 
omogočili večjo izbiro, države članice 
zagotovijo tudi pravično in uravnoteženo 
dodelitev spektra, s čimer lahko ponudniki 
storitev potrošnikom ponudijo široko 
paleto kulturno raznolike televizijske, 
radijske in digitalne radiodifuzije.

Or. en

Predlog spremembe 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če želijo države članice sprejeti ukrep 
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iz odstavka 2, to storijo ob upoštevanju 
pogojev, ki izhajajo iz uporabe člena 6 
Direktive 2002/20/ES (direktiva o 
odobritvi), in v skladu s postopkom iz 
Direktive 2009/140/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 
2009 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 storitev1.
________________________

1 UL L 337, 18.12.2009, str. 37.

Or. it

Predlog spremembe 79
Jürgen Creutzmann

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice, ki nameravajo sprejeti 
ukrepe v skladu z odstavkom 2, se pri tem 
navezujejo izrecno na pogoje v smislu 
člena 6 direktive o odobritvi in upoštevajo 
postopek za uvedbo ali spremembo 
pogojev v skladu z Direktivo 2009/140/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
novembra 2009 o spremembah Direktive 
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.
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__________________________

1 UL L 337 z dne 18.12.2009, str. 37.

Or. de

Predlog spremembe 80
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če države članice želijo sprejeti ukrepe 
iz odstavka 2, to storijo ob upoštevanju 
pogojev iz člena 6 direktive o odobritvi v 
skladu s postopki za njihovo naložitev ali 
spremembo, določenimi v 
Direktivi 2009/140/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 
2009 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 storitev1.
__________
1 UL L 337, 18.12.2009, str. 37.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila z regulativnim okvirom za 
telekomunikacije. Še zlasti ni jasno, ali so v tem sklepu (člen 5.2) predlagana nova pooblastila 
za nacionalne regulativne organe ali pa izboljševalni in varovalni ukrepi izhajajo iz veljavne 
zakonodaje. Nacionalni regulativni organi zlasti ne bi smeli imeti možnosti, da zaobidejo 
pregled trga (vključno s členom 7 okvirne direktive) in naložijo obveznosti za dostop tam, kjer 
tega prej niso mogli.
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Predlog spremembe 81
Jürgen Creutzmann

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 
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.

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 
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 na celotnem frekvenčnem pasu in 
oceni, ali se lahko sprosti dodaten spekter 
in zagotovi za nove uporabe.

Or. de

Predlog spremembe 82
Cristian Silviu Buşoi

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 
Komisija do leta 2015 odobri posamezne 
izjeme. V skladu s členom 9 Direktive 
2002/21/ES Komisija v sodelovanju z 
državami članicami pregleduje uporabo 

3. Države članice do 1. januarja 2013 
zagotovijo razpoložljivost pasu 800 MHz 
za elektronske komunikacijske storitve v 
skladu z usklajenimi tehničnimi pogoji, 
določenimi v Sklepu 2010/267/EU na 
podlagi Odločbe št. 676/2002/ES. V 
državah članicah, v katerih zaradi izjemnih 
nacionalnih ali lokalnih okoliščin pasu ni 
mogoče zagotoviti, lahko Komisija do leta 
2015 odobri posamezne izjeme. V skladu s 
členom 9 Direktive 2002/21/ES Komisija v 
sodelovanju z državami članicami 
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spektra pod 1 GHz in oceni, ali se lahko 
sprosti dodaten spekter in zagotovi za nove 
uporabe.

pregleduje uporabo spektra in oceni, ali se 
lahko sprosti dodaten spekter in zagotovi 
za nove uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Navedba pasu 1 GHz ni utemeljena, ker je za ta pravni instrument preveč specifična in lahko 
ne bi več ustrezala prihodnjemu razvoju,, zlasti ko gre za nove tehnologije. Vedno več je 
novih dokazov o tehničnih rešitvah za druge nove uporabe višjih frekvenc v pasu UHF. Z 
omejevanjem področja uporabe na specifičen pas omejujemo možnost razvoja novih 
tehnologij in uporab v korist potrošnikov.

Predlog spremembe 83
Christel Schaldemose

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 
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.

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 
katerih je možno obvezne storitve 
pravočasno urediti, Komisija priporoča, 
da se zagotovi razpoložljivost pasu do 1. 
januarja 2013. V skladu s členom 9 
Direktive 2002/21/ES Komisija v 
sodelovanju z državami članicami 
pregleduje uporabo pasu ultravisokih 
frekvenc (UHF) (tj. spektra med 300 MHz 
in 3 GHz) in oceni, ali se lahko sprosti 
dodaten spekter in zagotovi za nove 
uporabe.

Or. en
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Predlog spremembe 84
Catherine Stihler

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 
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.

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 
katerih je možno obvezne storitve 
pravočasno urediti, Komisija priporoča, 
da se zagotovi razpoložljivost pasu do 1. 
januarja 2013. V skladu s členom 9 
Direktive 2002/21/ES Komisija v 
sodelovanju z državami članicami 
pregleduje uporabo pasu ultravisokih 
frekvenc (UHF) (tj. spektra med 300 MHz 
in 3 GHz) in oceni, ali se lahko sprosti 
dodaten spekter in zagotovi za nove
uporabe.

Or. en

Predlog spremembe 85
Constance Le Grip

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 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 
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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.

Komisija do leta 2015 odobri posamezne 
izjeme. V skladu s členom 9 Direktive 
2002/21/ES Komisija v sodelovanju z 
državami članicami pregleduje uporabo 
pasu ultravisokih frekvenc (tj. spektra med 
300 MHz in 3 GHz) in oceni, ali se lahko 
sprosti dodaten spekter in zagotovi za nove 
uporabe.

Or. fr

Predlog spremembe 86
Robert Rochefort

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 
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.

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 
Komisija do leta 2015 odobri posamezne 
izjeme. V skladu s členom 9 Direktive 
2002/21/ES Komisija v sodelovanju z 
državami članicami pregleduje uporabo 
pasu ultravisokih frekvenc (tj. spektra 
med 300 MHz in 3 GHz) in oceni, ali se 
lahko sprosti dodaten spekter in zagotovi 
za nove uporabe.

Or. fr

Predlog spremembe 87
Bernadette Vergnaud

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 3 
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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 
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.

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 
Komisija do leta 2015 odobri posamezne 
izjeme. V skladu s členom 9 Direktive 
2002/21/ES Komisija v sodelovanju z 
državami članicami pregleduje uporabo 
celotnega pasu ultravisokih frekvenc in 
oceni, ali se lahko sprosti dodaten spekter 
in zagotovi za nove uporabe.

Or. fr

Predlog spremembe 88
Jürgen Creutzmann

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), 
po potrebi 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) in prizemne radiodifuzijske 
storitve.

Zlasti države članice preverijo v 
sodelovanju s Komisijo možne tehnične 
rešitve, da bi lahko uporabniki uporabljali 
frekvenčne pasove hkrati za prizemne 
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radiodifuzijske storitve in mobilne storitve 
ter tako upoštevali različne potrebe v 
gosto naseljenih mestnih območjih in v 
redko poseljenih območjih.

Or. de

Predlog spremembe 89
Christel Schaldemose

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 
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) in ne povzroči motenj obstoječih 
storitev radiodifuzije.

Or. en

Predlog spremembe 90
Catherine Stihler

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), 

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), 
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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).

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) in ne povzroči motenj obstoječih 
storitev radiodifuzije.

Or. en

Predlog spremembe 91
Jürgen Creutzmann

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice sprejmejo v 
sodelovanju s Komisijo potrebne tehnične 
in regulatorne ukrepe, da preprečijo 
škodljive interference med mobilnimi 
storitvami in uporabniki radiodifuzijskih 
storitev in uporabniki PMSE. Države 
članice pravočasno zagotovijo zadosti 
sredstev za kritje stroškov, ki bodo nastali 
s sprostitvijo pasu 800 MHz in zaščitnimi 
ukrepi za preprečevanje interferenc.

Or. de

Predlog spremembe 92
Catherine Stihler

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice v sodelovanju s 
Komisijo izvajajo potrebne tehnične in 
regulativne ukrepe za preprečevanje 
škodljivih interferenc od elektronskih 
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komunikacijskih storitev v pasu 800 MH 
do storitev radiodifuzije in storitev za 
izdelavo programov in posebnih učinkov 
(PMSE) pod 790 MHz.

Or. en

Predlog spremembe 93
Catherine Stihler

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 4 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Komisija spodbuja države članice, da 
pravočasno zagotovijo zadostna sredstva 
za pokrivanje stroškov prehoda in 
stroškov, povezanih z ukrepi za omejitev 
interferenc pri storitvah radiodifuzije.

Or. en

Predlog spremembe 94
Lena Kolarska-Bobińska

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. Da bi vsem državljanom zagotovili 
napredne digitalne storitve, vključno s 
širokopasovnimi, zlasti na oddaljenih in 
redko poseljenih območjih, države članice 
in Komisija zagotovijo razpoložljivost 
zadostnega spektra za zagotavljanje 
širokopasovnih satelitskih storitev, ki 
zagotavljajo dostop do interneta po cenah, 
primerljivih s ponujenimi prizemnimi 
storitvami.

Or. en
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Predlog spremembe 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 razpoložljivost dodatnih 
spektrskih pasov.

Or. en

Obrazložitev

Menimo, da v področje uporabe tega sklepa ne bi smeli vključiti, da Komisija zagotavlja 
usklajene satelitske storitve za širokopasovni dostop, ki zagotavljajo dostop do interneta po 
cenah, primerljivih s ponujenimi prizemnimi storitvami, saj spekter v pasu S, za katerega je 
bilo izdano dovoljenje leta 2009, izpolnjuje zahteve za usklajene satelitske storitve za 
širokopasovni dostop.

Predlog spremembe 96
Frank Engel

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Države članice v sodelovanju s 
Komisijo v podporo nadaljnjemu razvoju 
inovativnih avdiovizualnih medijev in 
drugih storitev za evropske državljane ter 
ob upoštevanju gospodarskih in 
družbenih koristi enotnega digitalnega 
trga, zagotovijo dovolj razpoložljivega 
spektra za satelitsko in prizemno 
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zagotavljanje teh storitev.

Or. en

Obrazložitev

Zadostnega spektra za uresničevanje ciljev v splošnem interesu ne potrebuje le zemeljska 
radiodifuzija, temveč tudi sateliti, da lahko še naprej raziskujejo in razvijajo inovativne 
tehnologije, ki spodbujajo napredne digitalne storitve, vključno z novimi visokokakovostnimi 
avdiovizualnimi storitvami, kot je televizija visoke ločljivosti ali tridimenzionalna televizija.
Pristop pri uporabi spektra mora biti celovit in spodbujati vse tehnologije, da bodo 
zagotavljale gospodarske in družbene koristi državljanov in podjetij ter tako prispevale k 
polno delujočemu enotnemu digitalnemu trgu.

Predlog spremembe 97
Christel Schaldemose

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice v sodelovanju s 
Komisijo zagotovijo zadostna sredstva za 
izvajanje storitev zemeljske radiodifuzije, 
ne da bi posegale v načelo storitvene 
nevtralnosti.

Or. en

Obrazložitev

V številnih delih Evrope več ljudi gleda televizijo prek kabla, optičnih vlaken, satelita ali 
širokopasovne povezave kot prek prenosov UHF Oddaljevanje od pasu UHF se je začelo v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja in se bo verjetno nadaljevalo še več let. „Zadostna 
sredstva za izvajanje storitev“ pomeni, da ponudniki radiodifuzijskih storitev lahko računajo, 
da bodo imeli dovolj pasovne širine – čeprav morda ne bo brezžična –, da bodo dosegli svojo 
publiko. Regulativni organi bodo mogoče našli bolj produktivno uporabo za kanale UHF, ki 
so običajno dodeljeni televizijskim radiodifuzijskim hišam.
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Predlog spremembe 98
Eija-Riitta Korhola

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice skušajo v sodelovanju s 
Komisijo določiti minimalni sklop 
usklajenih glavnih frekvenčnih pasov za 
izdelavo programov in posebnih učinkov v 
Uniji v skladu s cilji Unije glede 
izboljšanja povezanosti med notranjim 
trgom in dostopom do kulture. Ti 
usklajeni pasovi morajo biti na frekvenci 
1 GHz ali višjih frekvencah.

Or. en

Obrazložitev

Gostujoči umetniki ali skupine se srečujejo s težavami, ker imajo brezžični mikrofoni različne 
frekvence ne le v različnih državah članicah, temveč tudi v različnih krajih in regijah. Storitve 
za izdelavo programov in posebnih učinkov ne potrebujejo velikih področij za pokrivanje, 
zato bi bile frekvence nad 1 GHz idealne.

Predlog spremembe 99
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice in Komisija zagotovijo 
razpoložljivost spektra za naprave za 
radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) in 
druge brezžične komunikacijske 
tehnologije v povezavi z internetom stvari 
ter si prizadevajo za standardizacijo 
razporeditve spektra za komunikacije v 
okviru interneta stvari v vseh državah 
članicah.
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Or. en

Predlog spremembe 100
Jürgen Creutzmann

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. Komisija s pomočjo držav članic, ki 
zagotovijo vse ustrezne informacije o 
uporabi spektra, pripravi inventar obstoječe 
uporabe spektra in opredeli prihodnje 
potrebe po spektru v Uniji za celotni 
frekvenčni pas.

Or. de

Predlog spremembe 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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. 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 5 GHz.

Or. en

Obrazložitev

Pregledati je treba razporeditev spektra med najmanj 400 MHz in 5 GHz, da bi zagotovili 
zadosten spekter za mobilne širokopasovne povezave najmanj do leta 2020. Predlogi Komisije 
se osredotočajo na območje od 300 MHz do 3 GHz, vendar se bojimo, da ni zadosti široko, da 
bi zadostilo prihodnjim zahtevam. Komisija sama priznava, da so pasovi 3,5 GHz pomembni 
za zagotavljanje širokopasovnih povezav za vse.
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Predlog spremembe 102
Jürgen Creutzmann

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 
potrošnikov in operaterjev upoštevajo 
prihodnje potrebe po spektru in možnosti 
za zadovoljitev takih potreb.

2. Inventar iz prvega odstavka na podlagi 
jasno opredeljenih in transparentnih 
meril preverjanja in metod 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 
potrošnikov in operaterjev upoštevajo 
prihodnje potrebe po spektru in možnosti 
za zadovoljitev takih potreb.

Or. de

Predlog spremembe 103
Catherine Stihler

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 
potrošnikov in operaterjev upoštevajo 
prihodnje potrebe po spektru in možnosti 
za zadovoljitev takih potreb.

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 na 
podlagi jasno opredeljenih in preglednih 
ocenjevalnih meril in metodologij. Pri tem 
se na podlagi povpraševanja potrošnikov in 
operaterjev upoštevajo prihodnje potrebe 
po spektru in možnosti za zadovoljitev 
takih potreb.
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Or. en

Predlog spremembe 104
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če je mogoče, Komisija vključi v 
inventar iz odstavka 1 tudi informacije o 
uporabi spektra v tretjih partnerskih 
državah, ki mejijo na državo članico in bi 
lahko neposredno ali posredno vplivale na 
uporabo spektra v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 105
Christel Schaldemose

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

Or. en


