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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Prvi program za politiko radiofrekvenčnega spektra je pomemben korak pri zagotavljanju 
učinkovite in optimalne uporabe tega ne neizčrpnega vira. Politika spektra je v osrčju vodilne 
pobude Komisije Digitalna agenda za Evropo in ključna za uresničevanje ciljev politike iz 
strategije EU 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, program pa je naveden med 
50 prednostnimi ukrepi akta za enotni trg. 

2. Namenjen je oblikovanju konkurenčne in živahne evropske panoge za zagotavljanje 
brezžičnih širokopasovnih storitev in opreme za to. Njegova osrednja težnja je ustvariti 
okolje, v katerem bodo lahko zaživele vseevropske storitve.

3. Dodeljevanje spektra, ki je javno dobro, bi moralo potekati v interesu evropskih 
državljanov. Učinkovito in smotrno dodeljevanje spektra bo omogočilo vel družbenih, 
kulturnih in gospodarskih ugodnosti, povečalo potrošniško izbiro, okrepilo dolgoročno 
konkurenčnost evropskih panog in pripomoglo k oblikovanju digitalnega notranjega trga. 

4. Uporaba spektra za mobilne širokopasovne dejavnosti državljanom omogoča več blaginje –
v zadnjih nekaj letih je količina podatkov, prenesenih prek mobilnih omrežij, močno narasla. 
Ta trend se še povečuje, saj število pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in zaščitnih 
ključev še vedno neznansko hitro narašča. Poleg tega imajo širokopasovne povezave vse 
pomembnejšo vlogo pri izvajanju storitev in inovacijah na področjih, kot so zdravstvo, kultura 
in javna uprava.

5. Uskladitev frekvenc bo znižala stroške uporabe mobilnih omrežij in stroške mobilnih 
naprav za potrošnike ter spodbodla konkurenco in potrošniško izbiro. Zmanjšala bo tudi 
škodljivo čezmejno interferenco in motnje. 

6. Učinkovita uporaba spektra lahko znatno pripomore k univerzalnemu dostopu do 
elektronskih komunikacij, zlasti za državljane in podjetja z manj poseljenih ali oddaljenih 
območij, na primer s podeželja ali z otokov.

7. Z usklajenostjo spektra in omogočenjem razvoja brezžičnih širokopasovnih storitev bodo 
na voljo nova orodja in priložnosti za ponujanje kulturnih vsebin. Obenem je pomembno 
ohraniti obstoječe možnosti za zemeljsko radiodifozijo. Dodatne stroške za izpraznjenje 
spektrskih pasov bi morale države članice po potrebi povrniti.

8. V programu za politiko radiofrekvenčnega spektra je treba zastaviti stvarne, vendar 
ambiciozne cilje, tako da bodo lahko evropska podjetja močneje konkurirala na svetovnem 
tržišču. Brez tovrstnih visokih teženj bi utegnila Evropska unija na trgu zaostati. Poleg tega je 
sprostitev brezžičnega spektra v območju 790MHz–862MHz (800Mhz) osrednjega pomena 
za uresničitev ciljev digitalne agende za Evropo, tako za hitrejši dostop do interneta kot za 
zmanjševanje digitalnega razkoraka. Ta proces bi bilo treba izvesti čim prej, vsekakor pa ne 
kasneje kot leta 2013. K širši uporabi širokopasovnih povezav v EU bi morala prispevati tudi 
e-uprava z elektronskimi postopki javnih naročil.



PE458.565v01-00 4/16 PA\856373SL.doc

SL

9. Potrebna bo dolgoročna zavezanost, tudi za obdobje po letu 2015. Pri tako velikih naložbah 
je pomembno zagotoviti regulativno varnost. 

V zvezi s programom za politiko radiofrekvenčnega spektra pripravlja mnenja poudarja: 

a.) vzpostaviti je treba spektrske pasove, s katerimi bi spodbudili vseevropske storitve, 
zmanjšali upravno obremenitev in okrepili notranji trg;

b.) spodbuditi je treba sprostitev spektra v območju 790–862MHz za mobilne 
širokopasovne povezave do leta 2013;

c.) preučiti je treba sprostitev nadaljnjih frekvenčnih območij v „drugem podpasu“ pod 
frekvenco 790 MHz, da bi obvladali naraščanje prometa podatkov;

d.) uveljaviti je treba frekvence za več zmogljivosti, na primer 2,3 GHz;

e.) zavedati se moramo, da je treba program za politiko radiofrekvenčnega spektra sprejeti 
čim prej. Osrednjega pomena je konsenzualno naravnan pristop, usmerjen v ključna 
vprašanja, predvsem zato, da bi pridobili več frekvenc za mobilne storitve. 

Z vidika notranjega trga so zgoraj našteti cilji prava pot naprej pri zagotavljanju trajnostne 
rasti ni delovnih mest v Evropi. Panoga mobilnih storitev je zgodovinsko gledano gonilo 
gospodarskega razvoja v širši skupnosti. Zato moramo ustvariti okolje, ki bo spodbujalo 
naložbe, omogočalo prostor za rast in Evropo privedlo v vodilni položaj na svetovnem tržišču.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

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 

(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 
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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.

meteorologija, opazovanje Zemlje, 
radioastronomija in vesoljske raziskave. 
Učinkovita uporaba spektra je pomembna 
tudi za univerzalni dostop do elektronskih 
komunikacij, še posebej za državljane in 
podjetja z manj poseljenih ali oddaljenih 
območij, na primer s podeželja ali z 
otokov. Zato regulativni ukrepi, ki se 
nanašajo na spekter, vplivajo na 
gospodarstvo, varnost, zdravje, javni 
interes, kulturo, znanost, družbo, okolje in 
tehnologijo.

Or. en

Predlog spremembe 3

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 
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. 
Uskladitev uporabe spektra je bistvena 
tudi za zagotavljanje kakovosti storitev, ki 
se zagotavljajo v elektronskih 
komunikacijah, in za ustvarjanje 
ekonomij obsega, s čimer se znižujejo 
stroški uporabe mobilnih omrežij, pa tudi 
stroški mobilnih naprav za potrošnike.
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.
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Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Glede na ogromen potencial, ki ga 
imajo brezžične storitve pri spodbujanju na 
informacijah temelječe družbe ter 
razvijanju in podpiranju sektorjev, odvisnih 
od informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, ter premostitvi digitalne vrzeli, 
mora prvi program podpreti zlasti strategijo 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast 
Evropa 2020. Je tudi eden od ključnih 
ukrepov digitalne agende za Evropo4, s 
katerim naj bi se zagotovil hitri 
širokopasovni internetni dostop v 
prihodnjem na omrežjih temelječem 
gospodarstvu znanja, njegov visoko 
zastavljeni cilj pa je splošna pokritost s 
širokopasovnimi povezavami s hitrostmi 
najmanj 30 Mbps za vse Evropejce do leta 
2020, s čimer bi dosegli trajnostne 
gospodarske in družbene koristi digitalnega 
enotnega trga. Program naj bi podpiral in 
spodbujal tudi druge sektorske politike 
Unije, npr. trajnostno okolje ter 
gospodarsko in družbeno vključenost za 
vse državljane Unije. Ker so brezžične 
aplikacije pomembne za inovacije, 
predstavlja program tudi eno od ključnih 
pobud, ki podpirajo politike Unije na 
področju inovacij.

(4) Glede na ogromni potencial, ki ga 
imajo brezžične storitve pri spodbujanju na 
informacijah temelječe družbe ter 
spodbujanju, razvijanju in podpiranju 
sektorjev, odvisnih od informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, kot je e-
trgovina, ter premostitvi digitalne vrzeli, 
mora prvi program podpreti zlasti strategijo 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast 
Evropa 2020. Je tudi eden od ključnih 
ukrepov digitalne agende za Evropo4, s 
katerim naj bi se zagotovil hitri 
širokopasovni internetni dostop v 
prihodnjem na omrežjih temelječem 
gospodarstvu znanja, njegov visoko 
zastavljeni cilj pa je splošna pokritost s 
širokopasovnimi povezavami s hitrostmi 
najmanj 30 Mbps za vse Evropejce do leta 
2020, s čimer bi dosegli trajnostne 
gospodarske in družbene koristi digitalnega 
enotnega trga. Spodbuja razvoj novih 
trgov in novih storitev za mala in srednja 
podjetja ter ustvarjanje novih delovnih 
mest. Spodbuja konkurenco in omogoča 
potrošnikom, da izkoristijo večjo izbiro ter 
boljše cene blaga in storitev. K širši 
uporabi širokopasovnih povezav bi morala 
prispevati tudi e-uprava z elektronskimi 
postopki javnih naročil. Program naj bi 
podpiral in spodbujal tudi druge sektorske 
politike Unije, npr. trajnostno okolje ter 
gospodarsko in družbeno vključenost za 
vse državljane Unije, zlasti za invalide in 
državljane, ki živijo na oddaljenih 
območjih. Ker so brezžične aplikacije 
pomembne za inovacije, predstavlja 
program tudi eno od ključnih pobud, ki 
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podpirajo politike Unije na področju 
inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 5

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 Skupnosti 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 Skupnosti 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 6 
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. Za dopolnitev bi moral 
inventar zajemati tudi poročilo o ukrepih 
držav članic za izvajanje na ravni EU 
sprejetih odločitev v zvezi z usklajevanjem 
in uporabo posebnih frekvenčnih pasov.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 
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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. Za uporabo 
mobilnih storitev bi bilo treba dolgoročno 
določiti tudi dodaten spekter pod 790 MHz.

Or. en

Predlog spremembe 7

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, 

(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 
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 
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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.

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 8

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 zadovoljile vedno večje 
povpraševanje po frekvencah, da povečajo 
kakovost storitev in zagotovijo univerzalni 
dostop do elektronskih komunikacij ter 
zmanjšajo sedanje geografske razlike;

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – 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 in najmanj 
obremenjujoč sistem odobritev, s čimer 
zagotovijo čim prožnejšo in čim 
učinkovitejšo uporabo spektra;

Or. en
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Predlog spremembe 10

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 in spodbujajo razvoj 
gospodarskih dejavnosti, ki temeljijo na 
elektronskih komunikacijah, na primer e-
trgovino, na območjih, ki še nimajo 
širokopasovnih povezav;

Or. en

Predlog spremembe 11

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. en

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 3 
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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 standardom 
za opremo, namenjeno invalidnim 
osebam.

Or. en

Predlog spremembe 13

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 
posegajo v uporabo pravil o konkurenci:

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, pri 
načrtovanju dodeljevanja spektra skrbno 
preučijo, ali bi načrtovana dodelitev 
spektra utegnila zmanjšati ali izkriviti 
konkurenco na zadevnih trgih mobilnih 
komunikacij, pri tem pa upoštevajo 
obstoječe spektre, dodeljene 
konkurenčnim mobilnim operaterjem. Če 
bi načrtovana dodelitev spektra glede na 
obstoječe dodeljene spektre utegnila 
zmanjšati ali izkriviti konkurenco, države 
članice to obravnavajo tako, da sprejmejo 
vsaj enega od naslednjih ukrepov, ki ne 
posegajo v uporabo pravil o konkurenci:

Or. en
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Predlog spremembe 14

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 v Odločbi 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 dodatno 
ukrepa za spodbujanje druge digitalne 
dividende (698-790MHz) in razmisli o 
dolgoročni konvergenci storitev za 
območje 470-698 MHz. Predvideti je treba 
tudi nove frekvenčne pasove, na primer 
frekvenčni pas 2,3 GHz za mobilne 
komunikacijske storitve, kar naj bi 
predvsem povečalo zmogljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 15

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 

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); 
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 
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negativno na uporabnike storitev za 
izdelavo programov in posebnih učinkov 
(PMSE).

izdelavo programov in posebnih učinkov 
(PMSE).

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek -1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Države članice v sodelovanju s 
Komisijo zagotovijo zadostno 
razpoložljivost spektra za storitve 
zemeljske radiodifuzije.

Or. en

Predlog spremembe 17

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. Komisija 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.

Or. en
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Predlog spremembe 18

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.

Or. en

Predlog spremembe 19

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 usklajenem spektru v Uniji. 
Inventar sprva zajema frekvence v 
območju od 300 MHz do 6 GHz. Poleg 
tega obsega tudi poročilo o ukrepih držav 
članic za izvajanje odločitev v zvezi z 
usklajevanjem in uporabo posebnih 
frekvenčnih pasov, sprejetih na ravni EU.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 2 
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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. Pri 
tem se na podlagi povpraševanja 
potrošnikov, podjetij in operaterjev 
upoštevajo prihodnje potrebe po spektru in 
možnosti za zadovoljitev takih potreb.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Unija državam članicam na zahtevo 
zagotovi politično in tehnično podporo v 
dvostranskih pogajanjih s sosednjimi 
državami, ki niso članice Unije, vključno z 
državami pristopnicami in državami 
kandidatkami, da se razrešijo vprašanja, ki 
se nanašajo na usklajevanje spektra, ki 
državam članicam preprečujejo izvajanje 
obveznosti spektrske politike in upravljanja 
spektra po zakonodaji Unije. Unija podpira 
prizadevanja tretjih držav za upravljanje 
spektra, ki je v skladu z njenim 
upravljanjem spektra, s čimer varuje cilje 
Unije na področju spektrske politike.

4. Unija državam članicam nudi politično 
in tehnično podporo v dvostranskih in 
večstranskih pogajanjih s sosednjimi 
državami, ki niso članice Unije, vključno z 
državami pristopnicami in državami 
kandidatkami, da se razrešijo vprašanja, ki 
se nanašajo na usklajevanje spektra, ki 
državam članicam preprečujejo izvajanje 
obveznosti spektrske politike in upravljanja 
spektra po zakonodaji Unije. Unija podpira 
prizadevanja tretjih držav za upravljanje 
spektra, ki je v skladu z njenim 
upravljanjem spektra, s čimer varuje cilje 
Unije na področju spektrske politike.

Or. en


