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EVROPSKA KOMISIJA JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Sklepa št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca
2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra1, zlasti člena 6(4) Sklepa,
ob upoštevanju zahteve Republike Slovenije za odobritev odstopanja, ki ga je dne 26. oktobra
2012 Komisiji poslal minister dr. Žiga Turk,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Prvi pododstavek člena 6(4) Sklepa št. 243/2012/EU od držav članic zahteva, da do
1. januarja 2013 izpeljejo postopek odobritve, da bi omogočile uporabo pasu 800 MHz
za elektronske komunikacijske storitve. Države članice, v katerih pas 800 MHz zaradi
izrednih nacionalnih ali lokalnih okoliščin oziroma težav pri čezmejni koordinaciji
frekvenc ne bi bil razpoložljiv, lahko do 31. decembra 2015 vložijo ustrezno
utemeljeno prošnjo za odobritev odstopanja.

(2)

Tretji pododstavek člena 6(4) Sklepa št. 243/2012/EU zahteva, da države članice
zagotovijo, da uporaba pasu 800 MHz v skladu z odstopanjem ne preprečuje
razpoložljivosti tega pasu za elektronske komunikacijske storitve, ki niso
radiodifuzija, v sosednjih državah članicah.

(3)

Uporaba pasu 800 MHz, ki zajema frekvence od 790 MHz do 862 MHz, je bila
tehnično usklajena s Sklepom Komisije št. 2010/267/EU o usklajenih tehničnih
pogojih za uporabo frekvenčnega pasu 790-862 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v
Evropski uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve2. Priporočilo Komisije
z dne 28. oktobra 2009 o olajšanju sprostitve digitalne dividende v Evropski uniji3 je
pozvalo k ukinitvi analogne radiodifuzije do 1. januarja 2012.

(4)

O mehanizmih in pogojih za morebitna odstopanja ter njihovih učinkih je potekala
razprava z državami članicami na srečanjih Odbora za radijski spekter dne 5. julija,
10. oktobra in 5. decembra 2012 na podlagi dokumentov RSCOM 12-23, 12-36 in 1257.

(5)

V skladu z zahtevo Komisije RSPG 12-420 z dne 2. julija 2012 je Skupina za politiko
radijskega spektra (RSPG) ustanovila delovno skupino za pomoč državam članicam
pri izvedbenih težavah v zvezi s čezmejnim usklajevanjem, ki so jih sporočile države
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članice. To je bilo storjeno v skladu z mnenjem RSPG12-409 z dne 21. februarja 2012
o postopku za pomoč EU v dvostranskih pogajanjih s tretjimi državami ter med
državami članicami EU.
(6)

V svoji zahtevi za odobritev odstopanja je Republika Slovenija navedla, da je pas
800 MHz prost, saj so se vse storitve oddajanja v tem pasu končale, in da bo pas
1. januarja 2013 v celoti dodeljen za elektronske komunikacijske storitve. Prav tako je
navedla, da so v letu 2012 štirje operaterji mobilne telefonije preskusili tehnologijo
LTE in da so vsi obstoječi operaterji izrazili interes za uporabo pasu 800 MHz.

(7)

Vendar kljub sprostitvi pasu 800 MHz postopek odobritve, s katerim se omogoči
uporaba pasu za elektronske komunikacijske storitve, v Republiki Sloveniji še ni bil
izpeljan, ker je bil slovenski nacionalni regulativni organ udeležen pri drugih
regulativnih dejavnostih. Republika Slovenija pričakuje zamudo enega leta in pol,
preden bo mogoče odobriti uporabo pasu 800 MHz. Ocenjuje, da bo potrebno toliko
časa za organizacijo izbirnega postopka. Republika Slovenija je zato zahtevala
odobritev odstopanja, da bi do 30. junija 2014 lahko dokončala postopek odobritve.

(8)

Člena 6(4) Sklepa št. 243/2012/EU določa, da se odstopanja lahko odobrijo, če je to
upravičeno zaradi izrednih nacionalnih ali lokalnih okoliščin, ki preprečujejo
razpoložljivost pasu. Vendar je bil v primeru Republike Slovenije pas 800 MHz
dejansko na voljo 1. januarja 2013. Utemeljitev, ki jo navedla Republika Slovenija v
svoji zahtevi, se nanaša na organizacijo postopka odobritve in ne vključuje izjemnih
okoliščin, ki bi povzročile zamudo. Zahtevano odstopanje zato ne more biti odobreno.

(9)

Republika Slovenija bi morala nemudoma izpeljati postopek odobritve in omogočiti
uporabo pasu 800 MHz za elektronske komunikacijske storitve, ki niso radiodifuzija, v
skladu s členom 6(4) Sklepa št. 243/2012/EU.

(10)

Komisiji bi bilo treba predložiti vse potrebne informacije za preverjanje izvajanja tega
sklepa.

(11)

Republiki Sloveniji je bila 18. aprila 2013 dana možnost, da predloži svoja stališča o
elementih predlaganega sklepa; pripombe je predložila 3. maja 2013 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Odstopanje, za katero je zaprosila Republika Slovenije dne 26. oktobra 2012 v skladu s
členom 6(4) Sklepa št. 243/2012/EU, se ne odobri.
Člen 2
Ta sklep je naslovljen na Republiko Slovenijo.
V Bruslju,

Za Komisijo
Neelie Kroes
Podpredsednica
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