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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V naših družbah se telekomunikacije vsak dan spreminjajo. Stare oblike komunikacij počasi
izginjajo, nove oblike pa ustvarjajo nov življenjski slog in socialno obnašanje. To je 
tehnološki, gospodarski kakor tudi socialni in kulturni proces. Pripravljavec mnenja želi 
izpostaviti dva politična vidika.  Prvič, dostop do telekomunikacij mora biti splošen in 
demokratičen, vsakdo bi moral imeti pravico do dostopa to takšnih storitev. Drugič, v 
modernih telekomunikacijah se pojavljajo nove vsebine, in ne moremo se vrniti nazaj v 
Gutenbergovo galaksijo. Vendar pa se mora tradicionalna kulturna in izobrazbena dediščina 
človeštva ohranjati in prenašati prek novih oblik elektronskih komunikacij. V Odboru za 
kulturo in izobraževanje se zelo trudimo za vzpostavljanje ravnovesja med moderno 
tehnologijo in tradicionalnimi kulturnimi vrednotami in k temu poziva ves Parlament.

Komisija predlaga, da se ustanovi nov organ (Organ za trg evropskih elektronskih 
komunikacij), ki bi deloval v tesnem sodelovanju z nacionalnimi regulativimi organi, da se 
tako premostijo obstoječe ovire na notranjem trgu za elektronske komunikacije. Ta nov organ 
naj bi prevzel naloge skupine evropskih regulatorjev, ki jo je ustanovila Komisija leta 2004. 
Izvajal naj bi različne svetovalne in nadzorne naloge, vključno z nalogami, ki zadevajo 
varnost omrežij in informacij. Kot rezultat pogajanj v Evropskem parlamentu, je bil za 
zamenjavo organa za trg evropskih elektronskih komunikacij predlagan organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije. Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije bo imel 
podobne naloge kot organ za trg evropskih elektronskih komunikacij, vendar brez vprašanj 
varnosti omrežij in informacij.

Vendar pa se pripravljavec mnenja osredotoča samo na vidike, za katere je pristojen Odbor za 
kulturo in izobraževanje. Pripravljavec mnenja se želi izogniti prekoračitvi pristojnosti 
odbora. To je razlog, zaradi katerega to mnenje ni del razprave “organ za trg evropskih 
elektronskih komunikacij–organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije“.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ mora graditi na nacionalnih 
prizadevanjih in prizadevanjih Skupnosti 
ter tako izvajati svoje naloge v polnem 
sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi 

Organ mora graditi na nacionalnih 
prizadevanjih in prizadevanjih Skupnosti 
ter tako izvajati svoje naloge v polnem 
sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi 
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organi in Komisijo ter biti odprt za stike z 
industrijo, potrošniškimi skupinami in 
drugimi ustreznimi zainteresiranimi 
stranmi.

organi in Komisijo ter biti odprt za stike z 
industrijo, potrošniškimi skupinami, 
kulturnimi interesnimi skupinami in 
drugimi ustreznimi zainteresiranimi 
stranmi.

Or. en

Obrazložitev

Organ mora ohraniti stike tudi z različnimi kulturnimi interesnimi skupinami, saj le-te lahko 
ponudijo aktualne podatke o kulturni raznolikosti, med drugim glede postopka za izdajo 
dovoljenja za vseevropske storitve.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru uresničevanja ciljev Odločbe 
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) lahko Komisija zaprosi 
za neodvisen strokovni nasvet organa glede 
uporabe radijskih frekvenc v Skupnosti. Ta 
nasvet lahko vključuje posebne tehnične 
preiskave, pa tudi oceno ekonomskega ali 
socialnega vpliva in analizo glede ukrepov 
politike frekvenc. Vključuje lahko tudi 
zadeve v zvezi z izvajanjem člena 4 
Odločbe 676/2002/ES, pri čemer se lahko 
od organa zahteva, da Komisiji svetuje 
glede rezultatov, doseženih v okviru 
mandatov, danih s strani Komisije 
Evropski konferenci poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT).

V okviru uresničevanja ciljev Odločbe 
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) lahko Komisija zaprosi 
za neodvisen strokovni nasvet organa glede 
uporabe radijskih frekvenc v Skupnosti. Ta 
nasvet lahko vključuje posebne tehnične 
preiskave, pa tudi oceno ekonomskega ali 
socialnega vpliva s posebnim poudarkom 
na vplivu na kulturo in izobraževanje in 
analizo glede ukrepov politike frekvenc. 
Vključuje lahko tudi zadeve v zvezi z 
izvajanjem člena 4 Odločbe 676/2002/ES, 
pri čemer se lahko od organa zahteva, da 
Komisiji svetuje glede rezultatov, 
doseženih v okviru mandatov, danih s 
strani Komisije Evropski konferenci 
poštnih in telekomunikacijskih uprav 
(CEPT).

Or. en
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Obrazložitev

Presoja socialnega vpliva, ki zadeva upravljanje frekvenc, bi morala posvetiti posebno 
pozornost vplivu na kulturo in izobraževanje, kot je predvideno v sporočilu Komisije o presoji 
vpliva (KOM (2002) 276).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ mora prispevati k razvijanju 
najboljše regulativne prakse in doslednosti 
pri uporabi predpisov v sektorju 
elektronskih komunikacij s pospeševanjem 
izmenjave informacij med nacionalnimi 
organi in zagotavljanjem, da so ustrezne 
informacije javnosti dostopne na enostaven 
način. Organ mora imeti možnost 
obravnavati ekonomska in tehnična 
vprašanja ter imeti dostop do najnovejših 
razpoložljivih informacij, da lahko 
odgovori na ekonomske in tehnične izzive, 
ki jih postavlja razvijajoča se informacijska 
družba, na primer na področjih, kot so 
varnost omrežij in informacij ter naprave 
za radiofrekvenčno identifikacijo.

Organ mora prispevati k razvijanju 
najboljše regulativne prakse in doslednosti 
pri uporabi predpisov v sektorju 
elektronskih komunikacij s pospeševanjem 
izmenjave informacij med nacionalnimi 
organi in zagotavljanjem, da so ustrezne 
informacije javnosti dostopne na enostaven 
in jasen način. Organ mora imeti možnost 
obravnavati ekonomska in tehnična 
vprašanja ter imeti dostop do najnovejših 
razpoložljivih informacij, da lahko 
odgovori na ekonomske in tehnične izzive, 
ki jih postavlja razvijajoča se informacijska 
družba, na primer na področjih, kot so 
varnost omrežij in informacij ter naprave 
za radiofrekvenčno identifikacijo.

Or. en

Obrazložitev

Glede na zapletenost regulativnega okvira v sektorju elektronskih komunikacij, morajo biti 
informacije, dostopne za javnost, dosledne in jasne, tako da jih ljudje brez posebnega 
predznanja lahko razumejo. To je lahko tudi vzgojno sredstvo za izboljšanje osveščenosti 
evropskih državljanov glede tega vprašanja.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 10 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ Komisiji na zahtevo zagotovi 
svetovanje ter izvede študije in preglede, 
predvsem o tehničnih in gospodarskih 
vidikih v zvezi z uporabo radijskega 
spektra za elektronske komunikacije v 
Skupnosti.

Organ Komisiji na zahtevo zagotovi 
svetovanje ter izvede študije in preglede, 
predvsem o tehničnih in gospodarskih 
vidikih ter o vplivu na kulturno 
raznolikost in izobrazbo v zvezi z uporabo 
radijskega spektra za elektronske 
komunikacije v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 2.
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