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Predlog spremembe 53
Hella Ranner

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.

Or. en

Predlog spremembe 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 



PE460.615v01-00 4/93 AM\858840SL.doc

SL

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.

Or. en

Predlog spremembe 55
Petra Kammerevert

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 

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

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.

Or. de

Predlog spremembe 56
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.
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Or. en

Predlog spremembe 57
Petra Kammerevert

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Spekter je javna dobrina, ki ima visoko 
družbeno, kulturno, socialno in 
gospodarsko vrednost. Je pomemben vir 
za bistvene sektorje in storitve, vključno z 
mobilnimi, brezžičnimi širokopasovnimi in 
satelitskimi komunikacijami, televizijsko 
in radijsko radiodifuzijo, promet, 
radiolokacijo in napravami, kot so alarmi, 
daljinski upravljalniki, slušni pripomočki, 
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.

Or. de

Predlog spremembe 58
Hella Ranner

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, 

(2) Spekter je javna dobrina, ki ima visoko 
družbeno, kulturno, socialno in 
gospodarsko vrednost. Je pomemben vir 
za bistvene sektorje in storitve, vključno z 
mobilnimi, brezžičnimi širokopasovnimi in 
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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.

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.

Or. de

Predlog spremembe 59
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.

Or. en
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Predlog spremembe 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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 naj bi 
upoštevala pomembno družbeno, kulturno 
in gospodarsko vrednost spektra. 
Uskladitev uporabe spektra je bistvena 
tudi za zagotavljanje kakovosti storitev, ki 
se zagotavljajo z elektronsko 
komunikacijo, in za ustvarjanje 
ekonomije obsega, s čimer se znižujejo 
stroški uporabe brezžičnih omrežij, pa 
tudi stroški brezžičnih 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.

Or. en

Predlog spremembe 61
Paul Rübig

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 

(3) Strateško načrtovanje in usklajevanje 
uporabe spektra na ravni Unije naj bi 
okrepila enotni trg brezžičnih elektronskih 
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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.

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 naj bi 
upoštevala 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. Nujno je treba 
preprečiti, da bi zaradi sedanjih imetnikov 
pravic odlagali potrebno reformo.

Or. en

Predlog spremembe 62
Ioan Enciu

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, nova delovna 
mesta in tako obenem prispevala k 
okrevanju gospodarstva in socialni 
integraciji po vsej Uniji, hkrati pa naj bi 
upoštevala 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.

Or. en
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Predlog spremembe 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Prvi program naj spodbuja 
konkurenco, uvede vseevropske enake 
konkurenčne pogoje in postavi temelje za 
resnični enotni digitalni trg; da bi 
zagotovili izrabo vsega potenciala 
radijskega spektra in enotnega trga ter 
koristi potrošnikov na tem področju, naj
se program dopolni s prihodnjimi novimi 
predlogi, ki bodo omogočili razvoj 
spletnega gospodarstva na področjih, kot 
sta varstvo podatkov in sistem evropske 
licence za spletne vsebine. 

Or. en

Predlog spremembe 64
Giles Chichester

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 

(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 
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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.

gospodarstvu znanja, njegov visoko 
zastavljeni cilj pa je splošna pokritost s 
širokopasovnimi povezavami. 
Zagotavljanje največje možne hitrosti 
širokopasovnih povezav in zmogljivosti z
najmanj 30 Mb/s za vse do leta 2020, pri 
čemer naj bi vsaj polovica evropskih 
gospodinjstev imela dostop do 
širokopasovne povezave s hitrostjo vsaj 
100 Mb/s, je pomembno za spodbujanje 
gospodarske rasti in svetovne 
konkurenčnosti, 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. Hkrati (digitalna) 
prizemna radiodifuzija ostaja največja in 
najbolj priljubljena platforma za 
televizijsko distribucijo, tako za 
komercialno in javno nekodirano 
televizijo (približno 60 % evropskih 
gospodinjstev dobiva primarni televizijski 
signal prek prizemne radiodifuzije), v 
številnih državah pa se dopolnjuje z 
možno ponudbo plačljive televizije. Zato 
naj Komisija in države članice pri 
oblikovanju programa za politiko 
radiofrekvenčnega spektra upoštevajo 
edinstvene tehnološke, gospodarske in 
družbene koristi prizemne radiodifuzije. 
Prizemna radiodifuzija podpira pluralnost 
medijev in koristi splošnemu interesu.
Trenutno edina zagotavlja univerzalni 
dostop do televizije po vsej Evropi po 
minimalni ceni. Na voljo je vsem 
evropskim potrošnikom v EU in je prva 
izbira potrošnikov. Povpraševanje po 
linearnih televizijskih storitvah narašča in 
ne upada. Navade gledanja televizije 
številnih evropskih prebivalcev se ne 
spreminjajo in velika večina ogledov 
poteka prek linearne televizije. V zadnjih 
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letih so potrošniki celo ogromno vložili v 
opremo za digitalno prizemno televizijo.

Or. en

Predlog spremembe 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 Evropo, 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 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. Ogromen porast predvsem 
avdiovizualnih medijev povečuje 
povpraševanje po hitrosti in pokritosti. Je 
tudi eden od ključnih ukrepov digitalne 
agende za Evropo, 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. 
Zagotavljanje največje možne hitrosti 
širokopasovnih povezav in zmogljivosti z
najmanj 30 Mb/s za vse do leta 2020, pri 
čemer naj bi vsaj polovica evropskih 
gospodinjstev imela dostop do 
širokopasovne povezave s hitrostjo vsaj 
100 Mb/s, je pomembno za spodbujanje 
gospodarske rasti in svetovne 
konkurenčnosti, 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 
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aplikacije pomembne za inovacije, 
predstavlja program tudi eno od ključnih 
pobud, ki podpirajo politike Unije na 
področju inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 66
Hella Ranner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 67
Petra Kammerevert

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.

(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.
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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.

Upravljanje spektra je v nacionalni 
pristojnosti. Biti mora v skladu z veljavno 
zakonodajo Unije in omogočiti tudi 
izvajanje ukrepov za uresničevanje politik 
Unije o radiofrekvenčnem spektru. Države 
članice morajo v skladu s členom 8a(1) 
okvirne direktive pri strateškem 
načrtovanju, koordinaciji in usklajevanju 
uporabe radiofrekvenčnega spektra 
sodelovati med sabo in s Komisijo.

Or. de

Predlog spremembe 68
Jens Rohde

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 določiti 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.

Or. en

Predlog spremembe 69
Petra Kammerevert

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Program mora upoštevati tudi Odločbo 
št. 676/2002/ES Evropskega parlamenta in 

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

Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o 
pravnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o 
radijskem spektru) ter tehnično znanje in 
izkušnje Evropske konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT).
Politike Unije, odvisne od spektra, ki sta 
jih potrdila Parlament in Svet, lahko 
izvajale s tehničnimi izvedbenimi 
določbami. Te določbe temeljijo na 
političnih smernicah in ciljih politike 
Unije o radiofrekvenčnem spektru, ki so 
določene v členu 8a okvirne direktive.

Or. de

Predlog spremembe 70
Hella Ranner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Predlog spremembe 71
Hella Ranner

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 bodo morale Komisija in države 
članice oblikovati mehanizme, ki bodo 
olajšali soobstoj novih in obstoječih 
storitev in naprav v korist končnih 
uporabnikov in potrošnikov. Takšni 
ukrepi lahko med drugim vključujejo 
vzpostavitev dialoga med vpletenimi 
stranmi za optimizacijo izkušnje končnih 
uporabnikov, oblikovanje mehanizmov 
kompenzacije za kritje stroškov prehoda 
in soobstoja ter organizacijo kampanj za 
osveščanje potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 72
Catherine Trautmann

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 in čim 
bolj produktivne 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
primeri najboljše prakse, spodbuja 
izmenjava informacij in določijo skupni 
ali konvergenčni pogoji za uporabo 
spektra. Splošne odobritve, ki predstavljajo 
najenostavnejši odobritveni sistem, so še 
posebej zanimive in najprimernejše v 
skladu s členom 5 Direktive 2002/20/ES.
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Or. en

Predlog spremembe 73
Jean-Pierre Audy

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 
konvergenčni 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 in 
produktivne uporabe spektra bodo pri 
odobritvah morda potrebne inovativne 
rešitve, npr. skupinska uporaba spektra, 
splošne odobritve, izravnave ali skupna 
uporaba infrastrukture. Uporaba takih načel 
v Uniji se lahko olajša tako, da se 
opredelijo primeri najboljše prakse, 
spodbuja izmenjava informacij in določijo
skupni ali konvergenčni pogoji za uporabo 
spektra. Splošne odobritve, ki predstavljajo 
najenostavnejši odobritveni sistem, so še 
posebej zanimive takrat, kadar motnje ne 
ovirajo razvoja drugih storitev.

Or. fr

Predlog spremembe 74
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, 

(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 konvergenčni pogoji za 
uporabo spektra. Splošne odobritve, ki 
predstavljajo najenostavnejši odobritveni 
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kadar motnje ne ovirajo razvoja drugih 
storitev.

sistem, so še posebej zanimive takrat, 
kadar motnje ne ovirajo razvoja drugih 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 75
Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Čeprav jih je treba s tehnološkega 
vidika še dokončno razviti, bi lahko tako 
imenovane kognitivne tehnologije 
dodatno preučili in jih celo začeli 
uporabljati prek geolokaliziranih 
informacij o uporabi spektra, ki bi jih v 
idealnih razmerah lahko označili v 
inventarju. 

Or. en

Predlog spremembe 76
Patrizia Toia

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Zaradi zagotavljanja čim boljše 
uporabe spektra, nenazadnje tudi glede 
produkcije, bi bilo treba organizirati javne 
dražbe z namenom ustvarjanja prihodka 
za javne blagajne ter spodbujanja 
poštenih in preglednih postopkov 
dodeljevanja spektra. 

Or. it
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Predlog spremembe 77
Hella Ranner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 78
Petra Kammerevert

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 79
Hermann Winkler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Trgovanje s pravicami do spektra bi 
moralo skupaj s prožnimi pogoji za 
uporabo bistveno spodbuditi gospodarsko 
rast. 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.
Poleg tega se zdi smiselno, da se za 
doseganje ciljev „Digitalna agenda za 
Evropo“ , del izkupička od dražbe pravic 
do uporabe spektra (digitalna dividenda) 
nameni za pospešitev izgradnje 
širokopasovne povezave.

Or. de

Predlog spremembe 80
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Trgovanje s pravicami do spektra bi 
moralo skupaj s prožnimi pogoji za 
uporabo bistveno spodbuditi gospodarsko 
rast. 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 81
Paul Rübig

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 

(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. Zato pogoji za 
dodelitev zagotavljajo pravične 
konkurenčne pogoje za zagotavljanje 
širokopasovne komunikacije v regijah, 
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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.

medtem ko novim udeležencem ne bo 
preprečen vstop na trg. Prav tako naj ne 
bodo diskriminirane nove tehnologije, 
samo zato, ker so na trgu na voljo 
pozneje. Omejen dostop do spektra, zlasti 
kadar je ustrezen spekter omejena dobrina, 
lahko ustvari oviro za vstop novih storitev 
in uporab ter ovira inovacije in 
konkurenco. Pridobitev novih pravic do 
uporabe, vključno s trgovanjem ali drugimi 
prenosi spektra med uporabniki, ter uvedba 
novih prožnih pogojev za uporabo spektra 
lahko vplivata na trenuten konkurenčni 
položaj. Države članice morajo zato 
sprejeti ustrezne predhodne in naknadne 
regulativne ukrepe (npr. spreminjanje 
veljavnih pravic, prepoved določenih 
pridobitev pravic do spektra, uvedbo 
pogojev za kopičenje spektra in učinkovito 
uporabo – take ukrepe, kot so določeni v 
členu 9(7) okvirne direktive –, omejevanje 
količine spektra za vsakega operaterja ali 
preprečevanje prekomernega kopičenja 
spektra), s katerimi v skladu z načeloma iz 
člena 5(6) Direktive 2002/20/ES (direktiva 
o odobritvi) in člena 1(2) Direktiva 
87/372/EGS (direktiva o GSM) preprečijo 
izkrivljanje konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 82
Gunnar Hökmark

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 

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

izvedljive ali gospodarsko nesprejemljive.
Vendar lahko upravljanje spektra vpliva na 
konkurenčnost, saj lahko spremeni vlogo in 
moč tržnih udeležencev, npr. če imajo 
obstoječi uporabniki neupravičene 
konkurenčne prednosti. Omejen dostop do 
spektra, zlasti kadar je ustrezen spekter 
omejena dobrina, lahko ustvari oviro za 
vstop novih storitev in uporab ter ovira 
inovacije in konkurenco. Pridobitev novih 
pravic do uporabe, vključno s trgovanjem 
ali drugimi prenosi spektra med 
uporabniki, ter uvedba novih prožnih 
pogojev za uporabo spektra lahko vplivata 
na trenuten konkurenčni položaj. Države 
članice morajo zato sprejeti ustrezne 
predhodne in naknadne regulativne ukrepe
(npr. spreminjanje veljavnih pravic, 
prepoved določenih pridobitev pravic do 
spektra, uvedbo pogojev za kopičenje 
spektra in učinkovito uporabo – take 
ukrepe, kot so določeni v členu 9(7) 
okvirne direktive –, omejevanje količine 
spektra za vsakega operaterja ali 
preprečevanje prekomernega kopičenja 
spektra), s katerimi v skladu z načeloma iz 
člena 5(6) Direktive 2002/20/ES (direktiva 
o odobritvi) in člena 1(2) Direktiva 
87/372/EGS (direktiva o GSM) preprečijo 
izkrivljanje konkurence. Države članice 
lahko sprejmejo tudi ukrepe za 
enakomernejšo dodelitev spektrov med 
gospodarskimi subjekti, tako da za nove 
uporabnike rezervirajo poseben 
frekvenčni pas ali skupino pasov s 
podobnimi značilnostmi.

Or. en

Predlog spremembe 83
Giles Chichester

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 84
Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(9) Kot je poudarjeno v digitalni agendi za 
Evropo, je brezžični širokopasovni dostop 
pomembno sredstvo za povečanje
vseevropske konkurenčnosti in 
vseevropskih konkurenčnih pogojev, 
potrošnikove izbire in dostopa na podeželju 
in drugih območjih, kjer so žične povezave 
težke izvedljive ali gospodarsko 
nesprejemljive. Vendar lahko upravljanje 
spektra vpliva na konkurenčnost, saj lahko 
spremeni vlogo in moč tržnih udeležencev, 
npr. če imajo obstoječi uporabniki 
neupravičene konkurenčne prednosti.
Omejen dostop do spektra, zlasti kadar je 
ustrezen spekter omejena dobrina, lahko 
ustvari oviro za vstop novih storitev in 
uporab ter ovira inovacije in konkurenco.
Pridobitev novih pravic do uporabe, 
vključno s trgovanjem ali drugimi prenosi 
spektra med uporabniki, ter uvedba novih 
prožnih pogojev za uporabo spektra lahko 
vplivata na trenuten konkurenčni položaj.
Države članice naj zato pred novo 
dodelitvijo spektra temeljito preučijo 
učinke konkurence in sprejmejo 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 
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izkrivljanje konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 85

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(9) Kot je poudarjeno v digitalni agendi za 
Evropo, je brezžični širokopasovni dostop 
pomembno sredstvo za povečanje
vseevropske konkurenčnosti, vseevropskih 
konkurenčnih pogojev, potrošnikove 
izbire in dostopa na podeželju in drugih 
območjih, kjer so žične povezave težke 
izvedljive ali gospodarsko nesprejemljive.
Vendar lahko upravljanje spektra vpliva na 
konkurenčnost, saj lahko spremeni vlogo in 
moč tržnih udeležencev, npr. če imajo 
obstoječi uporabniki neupravičene 
konkurenčne prednosti. Omejen dostop do 
spektra, zlasti kadar je ustrezen spekter 
omejena dobrina, lahko ustvari oviro za 
vstop novih storitev in uporab ter ovira 
inovacije in konkurenco. Pridobitev novih 
pravic do uporabe, vključno s trgovanjem 
ali drugimi prenosi spektra med 
uporabniki, ter uvedba novih prožnih 
pogojev za uporabo spektra lahko vplivata 
na trenuten konkurenčni položaj. Države 
članice naj zato sprejmejo 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 
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člena 5(6) Direktive 2002/20/ES (direktiva 
o odobritvi) in člena 1(2) Direktiva 
87/372/EGS (direktiva o GSM) preprečijo 
izkrivljanje konkurence.

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. en

Predlog spremembe 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 87
Pilar del Castillo Vera

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 88
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

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 

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

stalno spremljati po vsej Uniji. Čeprav 
morajo države članice v skladu z Odločbo 
Komisije 2007/344/ES o usklajeni 
dostopnosti informacij glede uporabe 
spektra v Skupnosti6 objaviti podatke o 
pravicah do uporabe, je treba v Uniji uvesti 
natančen inventar obstoječe uporabe 
spektra ter učinkovito metodologijo za 
ponovni pregled in ocenjevanje, da se 
izboljša učinkovitost uporabe spektra in 
radijske opreme, zlasti med 300 MHz in 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.

Or. en

Predlog spremembe 89
Henri Weber

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, 

(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, 
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ter oceniti potrebe potrošnikov in podjetij v 
prihodnosti.

ter oceniti potrebe potrošnikov in podjetij v 
prihodnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 90
Jens Rohde
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Za čim boljšo in učinkovito uporabo 
spektra je treba razvoj in posodobljene 
pregledne informacije o uporabi spektra 
stalno spremljati po vsej Uniji. Čeprav 
morajo države članice v skladu z Odločbo 
Komisije 2007/344/ES o usklajeni 
dostopnosti informacij glede uporabe 
spektra v Skupnosti6 objaviti podatke o 
pravicah do uporabe, je treba v Uniji uvesti 
natančen inventar obstoječe uporabe 
spektra ter učinkovito metodologijo za 
ponovni pregled in ocenjevanje, da se 
izboljša učinkovitost uporabe spektra in 
radijske opreme, zlasti med 300 MHz in 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.

Or. en

Predlog spremembe 91
Patrizia Toia

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Učinkovita in usklajena uporaba 
spektra ter pošteno in pregledno 
upravljana dodelitev spektra bi morala 
omogočiti vsem medijem in 
telekomunikacijskim operaterjem, da 
jamčijo komunikacijski pluralizem, 
povečajo produkcijo vsebin in izboljšajo 
kakovost storitev za uporabnike, s tem pa 
spodbudijo vse udeležence k inovacijam in 
nudenju boljših proizvodov po dostopnih 
cenah. 

Or. it

Predlog spremembe 92
Catherine Trautmann

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. 
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.

(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. 
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 prihodnjo rabo spektra. Poleg 
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tega naj neposrednih stroškov 
odpravljanja motenj in stroškov prehoda 
za omogočanje digitalne dividende ne nosi 
radiodifuzijska industrija ali državljani 
EU, v nasprotnem primeru naj bodo 
stroški ustrezno povrnjeni.

Or. en

Predlog spremembe 93
Hella Ranner

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.
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.

(11) Usklajeni standardi v skladu z 
Direktivo 1999/5/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o 
radijski opremi in telekomunikacijski 
terminalski opremi ter medsebojnem 
priznavanju te opreme in prihodnja 
standardizacija neradisjkih elektronskih 
omrežij in opreme na ravni EU so ključni 
za dosego učinkovite uporabe spektra ter 
morajo omogočati soobstoj novih in 
obstoječih naprav. Tudi prihodnji evropski 
standardi za neradijsko električno in 
elektronsko opremo ter omrežja morajo 
preprečevati motnje pri uporabi spektra.
Skupinski učinek vedno večjega števila in 
gostote brezžičnih naprav in uporab ter 
raznolike uporabe spektra predstavlja 
izzive za trenutne pristope k upravljanju 
motenj. Poleg teh pristopov je treba 
preučiti tudi lastnosti sprejemnikov in bolj 
izpopolnjene mehanizme za preprečevanje 
motenj, kot je izboljšanje ravni imunosti 
sprejemnikov in določitev ustrezne ravni 
moči za novo radijsko opremo.

Or. en
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Predlog spremembe 94
Giles Chichester

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.
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.

(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.
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 95
Patrizia Toia

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 

(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 
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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.
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.

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.
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 96
Henri Weber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Usklajeni standardi v skladu z 
Direktivo 1999/5/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o 
radijski opremi in telekomunikacijski 
terminalski opremi ter medsebojnem 
priznavanju te opreme so ključni za dosego 
učinkovite uporabe spektra ter morajo 
upoštevati zakonsko določene pogoje za 
skupno uporabo. Tudi evropski standardi 
za neradijsko električno in elektronsko 
opremo ter omrežja morajo preprečevati 
motnje pri uporabi spektra. Skupinski 
učinek vedno večjega števila in gostote 
brezžičnih naprav in uporab ter raznolike 
uporabe spektra predstavlja izzive za 
trenutne pristope k upravljanju motenj.
Poleg teh pristopov je treba preučiti tudi 
lastnosti sprejemnikov in bolj izpopolnjene 

(11) Usklajeni standardi v skladu z 
Direktivo 1999/5/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o 
radijski opremi in telekomunikacijski 
terminalski opremi ter medsebojnem 
priznavanju te opreme so ključni za dosego 
učinkovite uporabe spektra ter morajo 
upoštevati zakonsko določene pogoje za 
skupno uporabo. Tudi evropski standardi 
za neradijsko električno in elektronsko 
opremo ter omrežja morajo preprečevati 
motnje pri uporabi spektra. Skupinski 
učinek vedno večjega števila in gostote 
brezžičnih naprav in uporab ter raznolike 
uporabe spektra predstavlja izzive za 
trenutne pristope k upravljanju motenj.
Poleg teh pristopov je treba preučiti tudi 
lastnosti sprejemnikov in bolj izpopolnjene 
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mehanizme za preprečevanje motenj. mehanizme za preprečevanje vsakršnega 
motenja, da bi se preprečilo škodljive 
motnje za obstoječe in prihodnje 
uporabnike spektra.

Or. fr

Predlog spremembe 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 98
Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Glede na številne konvergenčne 
študije mobilni prenos podatkov hitro 



PE460.615v01-00 36/93 AM\858840SL.doc

SL

narašča in se trenutno vsako leto podvoji. 
Ob tej hitrosti, ki se bo v prihodnjih letih 
najverjetneje nadaljevala, se bo mobilni 
prenos podatkov od leta 2009 do 2014 
povečal skoraj za 40-krat. Za upravljanje 
te eksponentne rasti bodo regulativni 
organi in tržni akterji morali sprejeti 
številne ukrepe, ki bodo med drugim 
vključevali večjo učinkovitost spektrov na 
vseh področjih, omogočanje nadaljnjega 
usklajevanja dodeljevanj spektrov za 
brezžične širokopasovne storitve in 
preusmerjanje prometa v druga omrežja 
prek multimodalnih naprav.

Or. en

Predlog spremembe 99
Patrizia Toia

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Uvesti bi bilo treba prožnejše 
ureditve uporabe spektra za spodbuditev 
inovacij in širokopasovnih povezav visoke 
hitrosti, ki podjetjem omogočajo znižanje 
stroškov in povečanje konkurenčnosti ter 
omogočajo razvoj novih interaktivnih 
spletnih storitev, na primer na področju 
izobraževanja, zdravstva in storitev v 
splošnem interesu.

Or. it

Predlog spremembe 100
Arturs Krišjānis Kariņš

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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 

(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 
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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.

zagotoviti do leta 2013. Zaradi 
zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij, je treba pravicam 
dodati tudi obveznosti pokrivanja, nastale 
zaradi načel tehnične in storitvene 
nevtralnosti. Dodatno usklajevanje 
spektra v frekvenčnem pasu 1,5 GHz 
(1452–1492 MHz), ki je na voljo za 
satelitsko in zemeljsko uporabo, in 
razbremenitev frekvenčnega pasu 2,3 GHz 
(2300–2400 MHz) v podporo vse večjemu 
povpraševanju za mobilne širokopasovne 
storitve naj zagotovita enake konkurenčne 
pogoje za različne tehnološke rešitve in 
podpreta oblikovanje vseevropskih 
operaterjev v Uniji. Oceniti je treba 
nadaljnje dodelitve spektra mobilnim 
storitvam, kot je frekvenčno območje 
700 MHz (694–790 MHz), odvisno od 
tega, kakšne bodo potrebe po brezžičnih 
širokopasovnih storitvah in prizemni 
televiziji v prihodnje.

Or. en

Predlog spremembe 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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 

(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. Zaradi 
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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.

zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij bi lahko pravicam po 
potrebi dodali tudi obveznosti pokrivanja v 
skladu z načeli nevtralnosti storitev in 
tehnologije. Sprosti naj se dodatni spekter 
za brezžične širokopasovne in druge nove 
storitve v pasu 1,5 MHz (1452–
1492 MHz), 2,3 GHz (2300–2400 MHz) in 
3,4–3,8 GHz , da bi zadostili povečanemu 
povpraševanju po novih mobilnih 
storitvah. Za obdobje po letu 2015 naj se 
po natančnejši oceni rasti povpraševanja 
in zahtev po zmogljivosti za mobilne 
storitve predvidijo tudi dodelitve pod 
790 MHz.

Or. en

Predlog spremembe 103
Gunnar Hökmark

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. Zaradi 
zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij, je treba pravicam 
dodati tudi obveznosti pokrivanja, nastale 
zaradi načel tehnične in storitvene 
nevtralnosti. Sprosti naj se dodatni 
spekter za brezžične širokopasovne 
storitve v pasu 1,5 GHz (1452–1492 MHz) 
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in 2,3 GHz (2300–2400 MHz), da bi 
zadostili povečanemu povpraševanju po 
mobilnem prenosu. Ocenijo naj se
nadaljnje dodelitve spektra mobilnim 
storitvam, kot je frekvenčno območje 
700 MHz (694–790 MHz), odvisno od 
tega, kakšne bodo potrebe po brezžičnih 
širokopasovnih storitvah in prizemni 
televiziji v prihodnje.

Or. en

Predlog spremembe 104
Hella Ranner

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 najbolje 
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 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. Zaradi 
zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij, je treba pravicam 
dodati tudi obveznosti pokrivanja.
Učinkovita raba pasu 900 MHz in 
razbremenitev pasu 2,3 GHz (2300–2400 
MHz) za mobilne storitve bo prispevala k 
lažjemu zadovoljevanju povpraševanja po 
mobilnem prenosu.

Or. en
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Predlog spremembe 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 
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. Zaradi 
zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij, je treba pravicam 
dodati tudi obveznosti pokrivanja.
Učinkovita raba pasu 900 MHz in 
razbremenitev pasu 2,3 GHz (2300–
2400 MHz) za mobilne storitve bo 
prispevala k lažjemu zadovoljevanju 
povpraševanja po mobilnem prenosu.

Or. en

Predlog spremembe 106
Angelika Niebler

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 

(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 
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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.

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. Zaradi 
zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij, je treba pravicam 
dodati tudi obveznosti pokrivanja.

Or. de

Predlog spremembe 107
Hermann Winkler

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. Pri tem bo hitra 
izvedba preprečila tehnične motnje, zlasti 
na mejnih območjih med državami 
članicami. 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 
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območij, je treba pravicam dodati tudi 
obveznosti pokrivanja.

Or. de

Predlog spremembe 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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) Poleg pravočasnega odprtja pasu 900 
MHz, ki bo spodbujal konkurenco in bo v 
skladu z revidirano direktivo o GSM 
2009/114/ES, 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 
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.

Or. en

Predlog spremembe 109
Silvana Koch-Mehrin

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) Poleg pravočasnega odprtja pasu 
900 MHz, ki bo spodbujal konkurenco in 
bo v skladu z revidirano direktivo o GSM, 
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 
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.

Or. en

Predlog spremembe 110
Matthias Groote

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 

(13) V skladu s spremenjeno direktivo 
GSM bo pas 900 MHz kmalu odprt. Poleg 
tega 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 
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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.

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.

Or. de

Predlog spremembe 111
Petra Kammerevert

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 med drugim z 
brezžičnimi širokopasovnimi storitvami.
Zaradi usklajevanja tehničnih pogojev v 
skladu s Sklepom 2010/267/EU in na
podlagi Priporočila Komisije z dne 28. 
oktobra 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. 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 112
Teresa Riera Madurell

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. Zaradi 
zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij, je treba pravicam 
dodati tudi obveznosti pokrivanja.

Or. en

Predlog spremembe 113
Peter Skinner

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 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 
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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 2015. 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.

Or. en

Predlog spremembe 114
Henri Weber

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 

(13) Pas 800 MHz se lahko uporabi za 
pokrivanje velikih področij z brezžičnimi 
širokopasovnimi storitvami. Zaradi 
usklajevanja tehničnih pogojev v skladu s 
Sklepom Komisije 2010/267/EU z dne 5. 
februarja 2010 o ustanovitvi odbora 
partnerjev GMES1 in na podlagi
priporočila Komisije z dne 28. oktobra 
2009 o olajšanju sprostitve digitalne 
dividende v Evropski uniji , 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 
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območij, je treba pravicam dodati tudi 
obveznosti pokrivanja.

in pomanjkanja spektra v drugih pasovih, 
primernih za pokrivanje, bi se lahko 
dolgoročno določilo tudi uporabo 
dodatnih nižjih frekvenc v pasu UHF.
Zaradi zmogljivosti pasu 800 MHz za 
prenašanje prek velikih območij, je treba 
pravicam dodati tudi obveznosti 
pokrivanja.

_________
1 UL L 35 z dne 6. 2. 2010, str. 23.
2 UL L 308 z dne 24. 11. 2009, str. 24.

Or. fr

Predlog spremembe 115
Jean-Pierre Audy

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. Zaradi 
zmogljivosti pasu 800 MHz za prenašanje 
prek velikih območij, je treba pravicam 
dodati tudi obveznosti pokrivanja, nastale 
zaradi načel tehnične in storitvene 
nevtralnosti. Oceni se izvedljivost 
sprostitve dodatnega spektra za brezžične 
širokopasovne storitve, da bi zadovoljili 
vedno večje povpraševanje po mobilnem 
prenosu. Oceniti je treba nadaljnje 
dodelitve spektra mobilnim storitvam v 
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povezavi z inventarjem iz člena 8 in 
odvisno od tega, kakšne bodo potrebe po 
brezžičnih širokopasovnih storitvah in 
uporabi spektra v druge namene v 
prihodnje.

Or. en

Predlog spremembe 116
Lara Comi, Amalia Sartori

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 na primer 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 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 takoj, ko bo mogoče. Odvisno 
od dejanskega povpraševanja na trgu ter 
družbenih in kulturnih ciljev, je mogoče 
dolgoročno pregledati uporabo celotnega 
radijskega spektra. Poleg tega si zdaj 
potrošniki in radiodifuzijska industrija 
močno prizadevajo za očiščenje pasu 800 
MHz in vanj vlagajo. Zato ne bi smeli 
razmišljati o dodatnih spremembah 
uporabe preostanka radiodifuzijskega 
spektra.

Or. en
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Predlog spremembe 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Po Sklepu Komisije 2010/267/EU je 
pas 800 MHz določen za prizemne 
sisteme, ki so zmožni zagotavljati storitve 
elektronskega komuniciranja, države 
članice pa se posamično odločijo, ali in 
kdaj bo pas 800 MHz določen ali na voljo 
za takšne sisteme. Da bi dosegli cilje za 
širokopasovno pokritost iz strategije 
Evropa 2020, pa bo morda treba določiti 
rok za zagotovitev pasu 800 MHz za 
sisteme, ki so zmožni zagotavljati storitve 
elektronskega komuniciranja.

Or. en

Predlog spremembe 118
Hella Ranner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Večje možnosti mobilnih 
širokopasovnih storitev lahko kulturnemu 
sektorju zagotovijo nove distribucijske 
platforme, s čimer se utira pot za 
prihodnji razvoj te panoge. Ko se sprošča 
dodaten del spektra za brezžične storitve, 
morajo storitve prizemne radiodifuzije in 
drugi akterji nujno ohraniti sposobnost, 
da razvijajo svoje storitve. Države članice 
naj obstoječim uporabnikom zagotovijo 
ustrezno kompenzacijo za stroške 
prehoda, ki nastanejo zaradi odprtja 
dodatnega spektra.

Or. en
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Predlog spremembe 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Večje možnosti mobilnih 
širokopasovnih storitev lahko kulturnemu 
sektorju zagotovijo nove distribucijske 
platforme, s čimer se utira pot za 
prihodnji razvoj te panoge. Ko se sprošča 
dodaten del spektra za brezžične storitve, 
morajo storitve prizemne radiodifuzije in 
drugi akterji nujno ohraniti sposobnost, 
da razvijajo svoje storitve. Države članice 
naj obstoječim uporabnikom zagotovijo 
ustrezno kompenzacijo za stroške 
prehoda, ki nastanejo zaradi odprtja 
dodatnega spektra.

Or. en

Predlog spremembe 120
Adina-Ioana Vălean

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Večje možnosti mobilnih 
širokopasovnih storitev so nujne za 
zagotavljanje novih distribucijskih 
platform kulturnemu sektorju, s čimer se 
utira pot za uspešen prihodnji razvoj te 
panoge. Ko se sprosti del spektra za 
brezžične storitve, morajo storitve 
prizemne televizije in drugi akterji nujno 
imeti sposobnost, da zadržijo obstoječe 
storitve in razvijejo nove. Stroški prehoda, 
nastali zaradi odprtja spektra, se lahko 
krijejo z licenčninami.
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Predlog spremembe 121
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Brezžični sistemi dostopa, vključno z 
radijskimi omrežji za krajevni dostop, 
preraščajo obstoječe nelicenčne dodelitve 
v pasu 2,4GHz in 5GHz. Oceniti je treba 
izvedljivost razširitve dodelitev 
nelicenčnega spektra za sisteme 
brezžičnega dostopa, vključno z radijskimi 
omrežji za krajevni dostop, kot določa 
Odločba 2005/513/ES, v zvezi z 
inventarjem obstoječih uporab in novih 
potreb po spektru ter glede na uporabo 
spektra za druge namene.

Or. en

Predlog spremembe 122
Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Brezžični sistemi dostopa, ki 
delujejo v skladu s splošnimi odobritvami, 
vključno z radijskimi omrežji za krajevni 
dostop, preraščajo obstoječe brezlicenčne 
dodelitve v pasu 2,4GHz in 5GHz. Za 
zagotavljanje potreb naslednje generacije 
brezžične tehnologije so na primer 
potrebni širši kanali, ki omogočajo 
hitrosti, ki presegajo 1Gb/s, in ki 
zahtevajo dostop do dodatnih frekvenčnih 
pasov, ki se jih opredeli prek inventarja 
obstoječih uporab in novih potreb po 
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spektru.

Or. en

Predlog spremembe 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Čeprav bo radiodifuzija ostala 
pomembna platforma za distribucijo 
vsebine, saj je še vedno najbolj cenovno 
ugodna platforma za množično 
distribucijo, pa širokopasovne, fiksno-
mobilne ter druge nove storitve 
kulturnemu sektorju ponujajo nove 
možnosti, da razširi število distribucijskih 
platform za zagotavljanje storitev na 
zahtevo in za izkoriščanje gospodarskega 
potenciala velikega povečanja prenosa 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Treba je priznati, da bi določitev 
obveznega roka za odprtje pasu 800 MHz 
za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo 
elektronske komunikacijske storitve, 
lahko imela neposredne posledice za 
organizacijo uporabe tega pasu za cilje v 
splošnem interesu, za javno varnost ali za 
obrambne namene v nekaterih državah 
članicah. Nadalje je lahko optimalna 
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uporaba pasu 800 MHz ovirana v 
primerih, ko so se tretje države odločile za 
drugačno uporabo, ki v nekaterih državah 
članicah moti te frekvence in jim 
preprečuje učinkovito uporabo pasu 800 
MHz za sisteme, ki lahko zagotavljajo 
elektronske komunikacijske storitve na 
vsem njihovem ozemlju ali delu ozemlja. 
V teh primerih bo morda treba v nekaterih 
državah članicah preložiti rok, ki ga bo 
določil sklep o izvedbi Sklepa Komisije 
2010/267/EU.

Or. en

Predlog spremembe 125
Jens Rohde, Fiona Hall

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 bilo treba 
med državami članicami in s Komisijo za 
odobritve in postopke usklajeno opredeliti 
določene pogoje. Ti bi morali predvsem 
zagotoviti novim uporabnikom dostop do 
nižjih frekvenčnih pasov prek dražb ali 
drugih natečajnih postopkov; postopki bi
se lahko nanašali tudi 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, omogočanje 
ustanovitve novih vseevropskih storitev in 
razvoj notranjega trga brezžične opreme in 
storitev, morajo ti pogoji veljati za 
spektrske pasove, ki so razporejeni za 
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brezžične komunikacije in pri katerih se 
pravice do uporabe lahko prenesejo ali 
najamejo.

Or. en

Predlog spremembe 126
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 127
Giles Chichester

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 
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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) ter 
trajanje pravic do uporabe. Glede na to, 
kako pomembno je trgovanje s spektrom za 
povečanje njegove učinkovite uporabe, 
omogočanje ustanovitve novih 
vseevropskih operaterjev 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 128
Gunnar Hökmark

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 

(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 
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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.

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, 
omogočanje ustanovitve vseevropskih 
storitev 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 129
Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 130
Ioan Enciu

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zaščita javnega zdravja pred 
elektromagnetnimi polji je ključna za 
dobro počutje državljanov in usklajen 
pristop pri odobritvah spektra v Uniji; kot 
je določila Komisija v Priporočilu 
1999/519/EC o omejevanju 
izpostavljenosti splošne javnosti 
elektromagnetnim poljem, je bistveno 
zagotoviti stalno spremljanje ionizirajočih 
in neionizirajočih vplivov uporabe spektra
na zdravje, vključno s skupinskimi učinki 
uporabe spektra v realnem življenju v 
različnih frekvencah, ki jih povzroča vedno 
več vrst opreme.

(17) Zaščita javnega zdravja pred 
elektromagnetnimi polji je ključna za 
dobro počutje državljanov in usklajen 
pristop pri odobritvah spektra v Uniji; kot 
je določila Komisija v Priporočilu 
1999/519/EC o omejevanju 
izpostavljenosti splošne javnosti 
elektromagnetnim poljem, je bistveno 
zagotoviti stalno spremljanje ionizirajočih 
in neionizirajočih vplivov uporabe spektra 
na zdravje, vključno s skupinskimi učinki 
uporabe spektra v realnem življenju v 
različnih frekvencah, ki jih povzroča vedno 
več vrst opreme. Države članice morajo ob 
zagotavljanju javne varnosti zagotoviti 
tudi, da bodo zaščitni ukrepi tehnološko in 
storitveno nevtralni.

Or. en

Predlog spremembe 132
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zaščita javnega zdravja pred 
elektromagnetnimi polji je ključna za 
dobro počutje državljanov in usklajen 
pristop pri odobritvah spektra v Uniji; kot 

(17) Zaščita javnega zdravja pred 
elektromagnetnimi polji je ključna za 
dobro počutje državljanov in usklajen 
pristop pri odobritvah spektra v Uniji; kot 
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je določila Komisija v Priporočilu 
1999/519/EC o omejevanju 
izpostavljenosti splošne javnosti 
elektromagnetnim poljem, je bistveno 
zagotoviti stalno spremljanje ionizirajočih 
in neionizirajočih vplivov uporabe spektra 
na zdravje, vključno s skupinskimi učinki 
uporabe spektra v realnem življenju v 
različnih frekvencah, ki jih povzroča vedno 
več vrst opreme.

je določila Komisija v Priporočilu 
1999/519/EC o omejevanju 
izpostavljenosti splošne javnosti 
elektromagnetnim poljem, je bistveno 
zagotoviti stalno spremljanje ionizirajočih 
in neionizirajočih vplivov uporabe spektra 
na zdravje, vključno s skupinskimi učinki 
uporabe spektra v realnem življenju v 
različnih frekvencah, ki jih povzroča vedno 
več vrst opreme; države članice morajo ob 
zagotavljanju javne varnosti zagotoviti 
tudi, da bodo zaščitni ukrepi tehnološko in 
storitveno nevtralni.

Or. en

Predlog spremembe 133

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zaščita javnega zdravja pred 
elektromagnetnimi polji je ključna za 
dobro počutje državljanov in usklajen 
pristop pri odobritvah spektra v Uniji; kot 
je določila Komisija v Priporočilu 
1999/519/EC o omejevanju 
izpostavljenosti splošne javnosti 
elektromagnetnim poljem, je bistveno 
zagotoviti stalno spremljanje ionizirajočih 
in neionizirajočih vplivov uporabe spektra 
na zdravje, vključno s skupinskimi učinki 
uporabe spektra v realnem življenju v 
različnih frekvencah, ki jih povzroča vedno 
več vrst opreme.

(17) Zaščita javnega zdravja pred
elektromagnetnimi polji je ključna za 
dobro počutje državljanov in usklajen 
pristop pri odobritvah spektra v Uniji; kot 
je določila Komisija v Priporočilu 
1999/519/EC o omejevanju 
izpostavljenosti splošne javnosti 
elektromagnetnim poljem, je bistveno 
dobiti boljši vpogled v odzivanje živih 
organizmov na elektromagnetna polja in 
zagotoviti stalno spremljanje ionizirajočih 
in neionizirajočih vplivov uporabe spektra 
na zdravje, vključno s skupinskimi učinki 
uporabe spektra v realnem življenju v 
različnih frekvencah, ki jih povzroča vedno 
več vrst opreme.

Or. en
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Predlog spremembe 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Predlog sklepa
Uvodna izjava 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Bistveni cilji v javnem interesu, npr. 
varno življenje, zahtevajo usklajene 
tehnične rešitve, ki omogočajo sodelovanje 
varnostnih služb in služb za pomoč v sili 
med državami članicami. Na usklajeni
osnovi je treba zagotoviti dovolj spektra za 
razvoj in prosti pretok varnostnih storitev 
in naprav ter inovativne vseevropske ali 
medobratovalne varnostne rešitve ali 
rešitve v sili. Iz študij je že razvidno, da je 
potreben dodaten usklajen spekter pod 1 
GHz, da se v Uniji v naslednjih petih do 
desetih letih zagotovijo mobilne 
širokopasovne storitve za javno zaščito in 
pomoč ob nesrečah.

(18) Bistveni cilji v javnem interesu, npr. 
varno življenje, zahtevajo usklajene 
tehnične rešitve, ki omogočajo sodelovanje 
varnostnih služb in služb za pomoč v sili 
med državami članicami. Na usklajeni 
osnovi je treba zagotoviti dovolj spektra za 
razvoj in prosti pretok varnostnih storitev 
in naprav ter inovativne vseevropske ali 
medobratovalne varnostne rešitve ali 
rešitve v sili. Iz študij je že razvidno, da je 
potreben dodaten usklajen spekter pod 1 
GHz, da se v Uniji v naslednjih petih do 
desetih letih zagotovijo mobilne 
širokopasovne storitve za javno zaščito in 
pomoč ob nesrečah. Satelit bo imel tudi 
pomembno vlogo pri omogočanju 
zmogljivosti svetovnega ranga pri 
odzivanju na notranje in zunanje nesreče, 
kar je političen cilj, predviden v nedavnem 
sporočilu GD ECHO, kar pomeni 
uporabo satelitskega spektra za prispevek 
k evropskim zmogljivostim tako znotraj 
meja Evrope kot zunaj njih.

Or. en

Predlog spremembe 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog sklepa
Uvodna izjava 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Bistveni cilji v javnem interesu, npr. 
varno življenje, zahtevajo usklajene 
tehnične rešitve, ki omogočajo sodelovanje 
varnostnih služb in služb za pomoč v sili 

(18) Bistveni cilji v javnem interesu, npr. 
varno življenje, zahtevajo usklajene 
tehnične rešitve, ki omogočajo sodelovanje 
varnostnih služb in služb za pomoč v sili 
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med državami članicami. Na usklajeni 
osnovi je treba zagotoviti dovolj spektra za 
razvoj in prosti pretok varnostnih storitev 
in naprav ter inovativne vseevropske ali 
medobratovalne varnostne rešitve ali 
rešitve v sili. Iz študij je že razvidno, da je 
potreben dodaten usklajen spekter pod 1 
GHz, da se v Uniji v naslednjih petih do 
desetih letih zagotovijo mobilne 
širokopasovne storitve za javno zaščito in 
pomoč ob nesrečah.

med državami članicami. V usklajenem 
vseevropskem bloku radiofrekvenčnega 
spektra je treba zagotoviti dovolj spektra 
za razvoj in prosti pretok varnostnih 
storitev in naprav ter inovativne 
vseevropske ali medobratovalne varnostne 
rešitve ali rešitve v sili. Iz študij je že 
razvidno, da je potreben dodaten usklajen 
spekter pod 1 GHz, da se v Uniji v 
naslednjih petih do desetih letih zagotovijo 
mobilne širokopasovne storitve za javno 
zaščito in pomoč ob nesrečah. Vsaka 
dodatna usklajena dodelitev spektra za 
javno zaščito in pomoč ob nesrečah pod 
1GHz mora vključevati tudi pregled 
možnosti za sprostitev ali delitev drugih 
frekvenčnih pasov spektra za civilno 
zaščito in pomoč ob nesrečah.

Or. en

Predlog spremembe 136
Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog sklepa
Uvodna izjava 19 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Urejanje spektra ima zaradi lastnosti 
širjenja, mednarodnega značaja trgov, ki so 
odvisni od radijsko podprtih storitev, ter 
potrebe po izogibanju škodljivih motenj 
med državami veliko čezmejno ali 
mednarodno razsežnost. Poleg tega 
sklicevanje na mednarodne sporazume v 
direktivah 2002/21/ES in 2002/20/ES, 
kakor sta bili spremenjeni8, pomeni, da 
države članice ne bodo prevzele 
mednarodnih obveznosti, ki preprečujejo 
ali omejujejo izpolnjevanje obveznosti 
Unije. Države članice morajo v skladu z 
ustaljeno sodno prakso storiti vse potrebno, 
da v zadevah v svoji pristojnosti Unijo 
ustrezno zastopajo v mednarodnih 
ustanovah, pristojnih za usklajevanje 

(19) Urejanje spektra ima zaradi lastnosti 
širjenja, mednarodnega značaja trgov, ki so 
odvisni od radijsko podprtih storitev, ter 
potrebe po izogibanju škodljivih motenj 
med državami veliko čezmejno ali 
mednarodno razsežnost. Poleg tega 
sklicevanje na mednarodne sporazume v 
direktivah 2002/21/ES in 2002/20/ES, 
kakor sta bili spremenjeni8, pomeni, da 
države članice ne bodo prevzele 
mednarodnih obveznosti, ki preprečujejo 
ali omejujejo izpolnjevanje obveznosti 
Unije. Države članice morajo v skladu z 
ustaljeno sodno prakso storiti vse potrebno, 
da v zadevah v svoji pristojnosti Unijo 
ustrezno zastopajo v mednarodnih 
ustanovah, pristojnih za usklajevanje 
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spektra. Poleg tega mora Unija pri 
politikah in pristojnostih Unije politično 
spodbujati pogajanja, v večstranskih 
pogajanjih, vključno z Mednarodno zvezo 
za telekomunikacije, pa zavzeti vlogo, ki 
ustreza pristojnosti, ki jo ima po pravu 
Unije za spektrske zadeve.

spektra. Poleg tega mora Unija pri 
politikah in pristojnostih Unije politično 
spodbujati pogajanja in zagotoviti, da EU
nastopa enotno v večstranskih pogajanjih, 
da bi pri uporabi spektra ustvarili 
svetovne sinergije in ekonomijo obsega, 
vključno z Mednarodno zvezo za 
telekomunikacije, glede na pristojnost, ki 
jo ima po pravu Unije za spektrske zadeve.

Or. en

Predlog spremembe 137
Gaston Franco

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 
parlamentu in Svetu predlaga splošne cilje 
politike, pri čemer mora upoštevati mnenje 
Skupine za politiko radijskega spektra
(RSPG).

(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 
radijskega spektra (RSPG).

Or. fr
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Predlog spremembe 138
Giles Chichester

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 
parlamentu in Svetu predlaga splošne cilje 
politike, pri čemer mora upoštevati mnenje 
Skupine za politiko radijskega spektra 
(RSPG).

(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 
radijskega spektra (RSPG).

Or. en

Predlog spremembe 139
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 
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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 
parlamentu in Svetu predlaga splošne cilje 
politike, pri čemer mora upoštevati mnenje 
Skupine za politiko radijskega spektra
(RSPG).

konferencah o radiokomunikacijah (WRC) 
in drugih večstranskih pogajanjih 
obravnavajo načela in politične zadeve s 
pomembno razsežnostjo za Unijo, mora 
Unija poleg 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 parlamentu in Svetu 
predlaga splošne cilje politike, pri čemer 
mora upoštevati mnenje Skupine za 
politiko radijskega spektra (RSPG).

Or. ro

Predlog spremembe 140
Edit Herczog

Predlog sklepa
Uvodna izjava 21 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Na svetovni konferenci o 
telekomunikacijah, ki bo potekala leta 
2012, bodo obravnavane določene za Unijo 
pomembne zadeve, npr. digitalna 
dividenda, znanstvene in meteorološke 
storitve, trajnostni razvoj in podnebne 
spremembe, satelitske komunikacije in 
uporaba spektra za GALILEO (ustanovljen 
z Uredbo Sveta št. 876/20029 o ustanovitvi 
skupnega podjetja Galileo in Uredbo Sveta 
(ES) št. 1321/200410 z dne 12. julija 2004 
o vzpostavitvi upravljavskih struktur 
Evropskega satelitskega 
radionavigacijskega sistema) ter evropski 
program za globalno spremljanje okolja in 
varnosti za izboljšano uporabo podatkov, 
pridobljenih z opazovanjem Zemlje.

(21) da bi se izognili rastočemu pritisku 
na frekvenčni pas, rezerviran za satelitsko 
navigacijo in satelitske komunikacije, 
mora biti v novem načrtu uporabe spektra 
njihova pasovna širina zagotovljena; Na 
svetovni konferenci o telekomunikacijah, 
ki bo potekala leta 2012, bodo obravnavane 
določene za Unijo pomembne zadeve, npr. 
digitalna dividenda, znanstvene in 
meteorološke storitve, trajnostni razvoj in 
podnebne spremembe, satelitske 
komunikacije in uporaba spektra za 
GALILEO (ustanovljen z Uredbo Sveta št. 
876/20029 o ustanovitvi skupnega podjetja 
Galileo in Uredbo Sveta (ES) 
št. 1321/200410 z dne 12. julija 2004 o 
vzpostavitvi upravljavskih struktur 
Evropskega satelitskega 
radionavigacijskega sistema) ter evropski 
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program za globalno spremljanje okolja in 
varnosti za izboljšano uporabo podatkov, 
pridobljenih z opazovanjem Zemlje.

Or. en

Predlog spremembe 141
Gaston Franco

Predlog sklepa
Uvodna izjava 25 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Določbe tega sklepa je treba izvajati 
ob spoštovanju jamstev, ki jih nudijo 
postopki, določeni z Direktivo 
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 z dne 18. 12. 2009, str. 37.

Or. fr

Predlog spremembe 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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 



AM\858840SL.doc 67/93 PE460.615v01-00

SL

ekonomskim operaterjem priznava 
Direktiva 2009/140/ES o spremembi 
direktiv 2002/21/ES o skupnem 
regulativnem okviru za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve, 
2002/19/ES o dostopu do elektronskih 
komunikacijskih omrežij in pripadajočih 
naprav ter o njihovem medomrežnem 
povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Cavela (Niki Tzavela), 
Francesco De Angelis

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 o spremembi 
direktiv 2002/21/ES o skupnem 
regulativnem okviru za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve, 
2002/19/ES o dostopu do elektronskih 
komunikacijskih omrežij in pripadajočih 
naprav ter o njihovem medomrežnem 
povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog sklepa
Uvodna izjava 25 a (novo) 
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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 o spremembi 
direktiv 2002/21/ES o skupnem 
regulativnem okviru za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve, 
2002/19/ES o dostopu do elektronskih 
komunikacijskih omrežij in pripadajočih 
naprav ter o njihovem medomrežnem 
povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 145
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Člen 1 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj Cilj in področje uporabe

Or. de

Predlog spremembe 146
Petra Kammerevert

Predlog sklepa
Člen 1 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj Cilj in področje uporabe

Or. de
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Predlog spremembe 147
Hella Ranner

Predlog sklepa
Člen 1 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj Cilj in področje uporabe

Or. de

Predlog spremembe 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Predlog sklepa
Člen 1 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj Področje uporabe

Or. en

Predlog spremembe 149
Henri Weber

Predlog sklepa
Člen 1 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj Cilj in področje uporabe

Or. fr

Predlog spremembe 150
Angelika Niebler

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 
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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.

S tem sklepom se v skladu z direktivami 
2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES in 
2002/22/ES ter odločbo št. 67/2002/ES
uvede program za politiko frekvenčnega
spektra, ki naj bi zagotovil strateško 
načrtovanje in usklajevanje uporabe 
spektra ter s tem delovanje notranjega trga.

Or. de

Predlog spremembe 151
Petra Kammerevert

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.

S tem sklepom se v skladu z direktivami 
2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES in 
2002/22/ES ter odločbo št. 67/2002/ES
uvede program za politiko 
radiofrekvenčnega spektra, ki naj bi 
zagotovil strateško načrtovanje in 
usklajevanje uporabe spektra ter s tem 
delovanje notranjega trga.

Or. de

Predlog spremembe 152
Hella Ranner

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 

S tem sklepom se v skladu z direktivami 
2002/21/ES, 2002/20/ES, 2002/19/ES, 
2002/22/ES in Odločbo št. 67/2002/ES
uvede program za politiko 
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delovanje notranjega trga. radiofrekvenčnega spektra, ki naj bi 
zagotovil strateško načrtovanje in 
usklajevanje uporabe spektra ter s tem 
delovanje notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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.

S tem sklepom se v skladu z direktivami 
2002/21/ES, 2002/20/ES, 2002/19/ES, 
2002/22/ES in Odločbo št. 67/2002/ES
uvede program za politiko 
radiofrekvenčnega spektra, ki naj bi 
zagotovil strateško načrtovanje in 
usklajevanje uporabe spektra ter s tem 
delovanje notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 154
Jean-Pierre Audy

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.

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

Or. en
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Predlog spremembe 155
Catherine Trautmann

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.

S tem sklepom se uvede večletni 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 156
Silvia-Adriana Ţicău

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.

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

Or. ro

Predlog spremembe 157
Henri Weber

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta sklep se izvaja brez poseganja 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 
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avdiovizualno politiko, ter brez poseganja 
v pravico držav članic do organiziranja in 
uporabe radiofrekvenčnega spektra za 
potrebe javnega reda, javne varnosti in 
obrambe.

Or. fr

Predlog spremembe 158
Petra Kammerevert

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 160
Hella Ranner

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 161
Giles Chichester

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en



AM\858840SL.doc 75/93 PE460.615v01-00

SL

Predlog spremembe 162
Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem sklepu bo notranji trg upoštevan v 
vseh politikah Unije, pri katerih se 
uporablja spekter, med drugim tudi 
elektronske komunikacije, raziskave, 
razvoj, promet, energija in avdiovizualno.

Or. en

Predlog spremembe 163
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem sklepu bo notranji trg upoštevan v 
vseh politikah Unije, pri katerih se 
uporablja spekter, npr. elektronske 
komunikacije, raziskave, razvoj, promet, 
energija in avdiovizualno.

Or. en

Predlog spremembe 164
Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta sklep je v skladu z veljavno zakonodajo 
EU, zlasti z direktivama 2002/20/ES in 
2002/21/ES ter Odločbo št. 676/2002/ES 
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in Direktivo 1999/5/ES, pa tudi z ukrepi, 
sprejetimi na nacionalni ravni, ki so v 
skladu z zakonodajo EU in z ustreznimi 
mednarodnimi sporazumi, vključno z 
radiofrekvenčnimi predpisi ITU.

Or. en

Predlog spremembe 165
Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta sklep ne posega v ukrepe, sprejete na 
nacionalni ravni v skladu z zakonodajo 
EU za izpolnitev ciljev, ki so v splošnem 
interesu, zlasti v zvezi z urejanjem vsebin 
in avdiovizualno politiko.

Or. en

Predlog spremembe 166
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice med seboj in s Komisijo 
sodelujejo pregledno, s čimer zagotovijo 
dosledno uporabo naslednjih splošnih 
regulativnih načel po vsej Uniji, tj.:

1. Države članice med seboj in s Komisijo 
sodelujejo pregledno, s čimer zagotovijo 
dosledno uporabo naslednjih splošnih 
regulativnih načel po vsej Uniji, tj.:

Or. en
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Predlog spremembe 167
Jean-Pierre Audy

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;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 168
Paul Rübig

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. Zato so 
izjemnega pomena temeljna načela 
prilagodljivosti ter učinkovite in tržno 
usmerjene uporabe spektra kot rezultat 
zagotavljanja enakih konkurenčnih 
pogojev z vključitvijo obstoječih poslovnih 
modelov na nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 169
Petra Kammerevert

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 

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



PE460.615v01-00 78/93 AM\858840SL.doc

SL

povpraševanje po frekvencah; upoštevanju njegove družbene, kulturne 
in gospodarske skupne vrednosti;

Or. de

Predlog spremembe 170
András Gyürk

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 na način, ki 
bo zagotavljal nemoteno delovanje 
obstoječih elektronskih komunikacijskih 
omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 171
Patrizia Toia

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
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Predlog spremembe 172
Giles Chichester

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 173
Jean-Pierre Audy

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. fr

Predlog spremembe 174
Henri Weber

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, 



PE460.615v01-00 80/93 AM\858840SL.doc

SL

kulturne in gospodarske vrednosti;

Or. fr

Predlog spremembe 175
Hella Ranner

Predlog sklepa
Člen 2 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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; obenem 
upoštevajoč njegovo družbeno, kulturno 
in gospodarsko skupno vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 177
Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Člen 2 – točka a 
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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, 
ki odraža tudi njegovo pomembno 
družbeno, kulturno in gospodarsko 
vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 178
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 2 – točka a a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) spodbujajo učinkovito uporabo 
spektra, da bi čim bolje zadovoljile vedno 
večje povpraševanje po frekvencah,
upoštevajoč njegovo pomembno družbeno, 
kulturno in gospodarsko vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 179
Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Člen 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 180
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Predlog sklepa
Člen 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) pri usklajeni uporabi spektra za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve v skladu s členom 9 Direktive 
2002/21/ES (okvirna direktiva) ter, kjer je 
mogoče, za druge sektorje in uporabe 
upoštevajo tehnološko in storitveno 
nevtralnost, s čimer podpirajo učinkovito 
uporabo spektra in omogočijo večji 
mobilni prenos podatkov in širokopasovne 
storitve, zlasti s spodbujanjem prožnosti, in 
inovacije, ob upoštevanju potrebe po 
izogibanju škodljivim motnjam in 
zagotavljanju tehnične kakovosti storitev;
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Or. en

Predlog spremembe 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) pri usklajeni uporabi spektra za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve v skladu s členom 9 Direktive 
2002/21/ES (okvirna direktiva) ter, kjer je 
mogoče, za druge sektorje in uporabe 
upoštevajo tehnološko in storitveno 
nevtralnost, s čimer podpirajo učinkovito 
uporabo spektra in omogočijo večji 
mobilni prenos podatkov in širokopasovne 
storitve, zlasti s spodbujanjem prožnosti, in 
inovacije, ob upoštevanju potrebe po 
izogibanju škodljivim motnjam in 
zagotavljanju tehnične kakovosti storitev;

Or. en

Predlog spremembe 183
Matthias Groote

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

Or. de
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Predlog spremembe 184
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 2 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) uporabljajo najustreznejši, 
najpreglednejši in najprožnejši sistem 
odobritev na način, ki zagotavlja čim večjo 
dostopnost, prožnost in učinkovitost 
uporabe spektra;

Or. ro

Predlog spremembe 185
Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog sklepa
Člen 2 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 186

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

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 

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

Or. en

Predlog spremembe 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Predlog sklepa
Člen 2 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 188
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 2 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 189
Silvana Koch-Mehrin

Predlog sklepa
Člen 2 – točka c
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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. en

Predlog spremembe 190
Petra Kammerevert

Predlog sklepa
Člen 2 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) zagotavljajo delovanje notranjega trga, 
zlasti z zagotavljanjem učinkovite 
konkurence, za spodbujanje kulturne 
raznolikosti in medijskega pluralizma v 
skladu z Direktivo 2002/21/ES, kakor je 
bila spremenjena z Direktivo 
2009/140/ES, ter socialne in teritorialne 
kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 191

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

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 razvoj notranjega trga in 
digitalnih storitev z zagotavljanjem 
učinkovite konkurence ter enakih pogojev 
za vse in s spodbujanjem nastanka novih 
vseevropskih operaterjev.
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Predlog spremembe 192
Giles Chichester

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 razvoj notranjega trga in 
digitalnih storitev z zagotavljanjem 
učinkovite konkurence ter enakih pogojev 
za vse in s spodbujanjem nastanka novih 
vseevropskih operaterjev.

Or. en

Predlog spremembe 193
Gunnar Hökmark

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 razvoj notranjega trga in 
digitalnih storitev z zagotavljanjem 
učinkovite konkurence ter enakih pogojev 
za vse in s spodbujanjem nastanka 
vseevropskih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Predlog sklepa
Člen 2 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

digitalnih storitev z zagotavljanjem 
učinkovite konkurence in enakih pogojev 
za vse.

Or. en

Predlog spremembe 195
Jens Rohde, Fiona Hall

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 razvoj notranjega trga in 
digitalnih storitev z zagotavljanjem 
učinkovite konkurence in enakih pogojev 
za vse po vsej Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 196
Jean-Pierre Audy

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 razvoj notranjega trga in 
digitalnih storitev, zlasti z zagotavljanjem 
učinkovite konkurence.

Or. fr

Predlog spremembe 197
Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Člen 2 – točka d 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) spodbujajo delovanje notranjega trga, 
zlasti s podpiranjem učinkovite 
konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 198
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 2 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) spodbujajo delovanje notranjega trga, 
zlasti s podpiranjem učinkovite 
konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Predlog sklepa
Člen 2 – točka d a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) zagotavljajo učinkovito uporabo 
spektra tako, da v pravice do dostopa 
vključijo obvezno izbiro najučinkovitejše 
in najustreznejše tehnologije za stiskanje, 
prenos in uporabo, ob spoštovanju načela 
storitvene in tehnološke nevtralnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 200
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog sklepa
Člen 2 – točka d a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) izogibanje škodljivim oblikam 
interferenc in motenj;

Or. ro

Predlog spremembe 201
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 2 – točka d a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) spodbujajo inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 202
Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Člen 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) spodbujajo inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 203
Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Člen 2 – točka d b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) pri določanju tehničnih pogojev za 
uporabo spektra v celoti spoštujejo 
ustrezno zakonodajo EU o učinkih 
sevanja elektromagnetnih polj na 
človekovo zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 204
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 2 – točka d b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) pri določanju tehničnih pogojev za 
uporabo spektra v celoti spoštujejo 
ustrezno zakonodajo EU o učinkih 
sevanja elektromagnetnih polj na 
človekovo zdravje.

Or. en

Predlog spremembe 205
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za elektronske komunikacije veljajo 
naslednja specifična načela:
(a) uporaba tehnološke in storitvene 
nevtralnosti  v skladu s členom 9 Direktive 
2002/21/ES (okvirna direktiva) ter, kjer je 
mogoče, prenos ali najem posameznih 
pravic do uporabe radijskih frekvenc v 
skladu s členom 9b Direktive 2001/21/ES 
pri uporabi spektra za elektronska 
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komunikacijska omrežja in storitve, s 
čimer se podpira učinkovito uporabo 
spektra, zlasti s spodbujanjem prožnosti, 
in inovacije;
(b) spodbujanje usklajevanja uporabe 
radijskih frekvenc v vsej Skupnosti v 
skladu s členom 9 in 8a Direktive 
2002/21/ES (okvirna direktiva) in 
Odločbo 676/2002/ES (odločba o 
radijskem spektru), v skladu s potrebo po 
zagotavljanju učinkovite in uspešne 
uporabe;
c) preprečevanje, da bi določeni 
ekonomski operaterji predhodno ali 
naknadno prekomerno kopičili radijske 
frekvence ter tako bistveno ovirali 
konkurenco, s čimer se ohranja in krepi 
učinkovito konkurenco.

Or. en

Predlog spremembe 206
Catherine Trautmann

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za elektronske komunikacije veljajo 
naslednja specifična načela:
(a) uporaba tehnološke in storitvene 
nevtralnosti  v skladu s členom 9 Direktive 
2002/21/ES (okvirna direktiva) ter, kjer je 
mogoče, prenos ali najem posameznih 
pravic do uporabe radijskih frekvenc v 
skladu s členom 9b Direktive 2001/21/ES 
pri uporabi spektra za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve, s 
čimer se podpira učinkovito uporabo 
spektra, zlasti s spodbujanjem prožnosti, 
in inovacije;
(b) spodbujanje usklajevanja uporabe 
radijskih frekvenc v vsej Skupnosti v 
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skladu s členom 9 in 8a Direktive 
2002/21/ES (okvirna direktiva) in 
Odločbo 676/2002/ES (odločba o 
radijskem spektru), v skladu s potrebo po 
zagotavljanju učinkovite in uspešne 
uporabe;
c) preprečevanje, da bi določeni 
ekonomski operaterji predhodno ali 
naknadno prekomerno kopičili radijske 
frekvence ter tako bistveno ovirali 
konkurenco, s čimer se ohranja in krepi 
učinkovito konkurenco.

Or. en


