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Predlog spremembe 10
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V zvezi s tem je Komisija predstavila 
svoje prvotne ugotovitve v Sporočilu 
Svetu, Evropskemu parlamenti, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z dne 29. junija 
2006 o pregledu regulativnega okvira EU 
za elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve. Na podlagi teh prvotnih 
ugotovitev je potekalo javno posvetovanje, 
ki je opredelilo trajno pomanjkanje 
notranjega trga za elektronske 
komunikacije kot najpomembnejši vidik, 
ki ga je treba obravnavati. Zlasti za 
regulativno razdrobljenost in neskladja 
med dejavnostmi nacionalnih regulativnih 
organov se zdi, da ogrožajo 
konkurenčnost sektorja, pa tudi znatne 
koristi za potrošnike iz čezmejne 
konkurence.

(2) V zvezi s tem je Komisija predstavila 
svoje prvotne ugotovitve v Sporočilu 
Svetu, Evropskemu parlamenti, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z dne 29. junija 
2006 o pregledu regulativnega okvira EU 
za elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve. Na podlagi teh prvotnih 
ugotovitev je potekalo javno posvetovanje, 
kjer je bila izražena podpora ohranitvi 
obstoječega okvira. Obstoječi okvir uvaja 
tehnične prilagoditve prehodne narave, da 
se zagotovi popoln in dejanski prehod k 
zakonodaji o konkurenci; ker okvir ostaja 
prehodne narave, preneha veljati leta 
2014, ko bo vzpostavljen resnično 
konkurenčen trg telekomunikacij. 
Določbe te direktive se uporabljajo do 31. 
decembra 2014.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji regulativni okvir se uporablja le kratek čas in se je izkazal za uspešnega. Revizija bi 
morala uvesti nekatere tehnične prilagoditve le za skladnost sedanjega okvira. Zato je 
priporočljivo uvesti klavzulo o časovni omejitvi veljavnosti, ki bo zagotavljala pregled okvira 
po letu 2014, ko bo vzpostavljen resnično konkurenčen trg telekomunikacij.
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Predlog spremembe 11
Christel Schaldemose

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Cilj regulativnega okvira EU za 
elektronske komunikacije je vzpostavitev 
trajnostnega „ekosistema“ za elektronske 
komunikacije na podlagi ponudbe in 
povpraševanja: preko trgov blaga in 
storitev, ki so dejansko konkurenčni, in z 
naraščajočim razvojem informativne 
družbe.

Or. en

ObrazložitevTrajnostno okolje za konkurenco in naložbe v sektorju telekomunikacij je odvisno 
od ponudbe in povpraševanja. Regulativni ukrepi v gospodarstvu se praviloma nanašajo na 
ponudbeno stran, vendar ne smemo pozabiti tudi na povpraševanje.

Predlog spremembe 12
Olle Schmidt

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Cilj regulativnega okvira EU za 
elektronske komunikacije je vzpostavitev 
trajnostnega „ekosistema“ za elektronske 
komunikacije na podlagi ponudbe in 
povpraševanja: preko učinkovitih in 
konkurenčnih trgov infrastruktur in 
storitev in z naraščajočim razvojem 
informativne družbe.

Or. en
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Obrazložitev

Konkurenca, temelječa na infrastrukturi, je predpogoj za dolgoročno dobro delovanje 
telekomunikacijskega trga in treba je poudariti, da je to eden glavnih ciljev te uredbe.

Predlog spremembe 13
Marian Zlotea

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Omrežja naslednje generacije imajo 
ogromen potencial, da lahko podjetjem in 
potrošnikom po vsej Evropski uniji 
prinesejo koristi. Zato je ključnega 
pomena, da pomanjkanje jasne ureditve 
ne ovira trajnostnih naložb v razvoj teh 
omrežij in da se hkrati krepita 
konkurenca ter izbira za potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 14
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Komisija je v svojem sporočilu 
Premoščanje širokopasovne vrzeli z dne 
20. marca 2006 priznala, da je v Evropi 
regionalni razkorak pri dostopu do 
širokopasovnih storitev visokih hitrosti.  
Kljub splošnemu povečanju števila 
širokopasovnih priključkov pa je dostop v 
različnih regijah omejen zaradi visokih 
stroškov, ki so posledica nizke gostote 
prebivalstva in oddaljenosti. Spodbujanje 
komercialnih naložb v širitev 
širokopasovnih storitev v teh območjih 
pogosto ne zadostujejo. Po drugi strani pa 
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tehnološke inovacije zmanjšujejo stroške 
uvajanja. Za zagotovitev naložb v nove 
tehnologije v manj razvitih regijah mora 
biti ureditev na področju telekomunikacij 
v skladu z drugimi sprejetimi ukrepi 
politike, kot so politika državne pomoči, 
strukturni skladi ali širši cilji industrijske 
politike.

Or. en

Obrazložitev

Regulativni okvir mora upoštevati tudi nujno zmanjšanje regionalnega razkoraka v razvoju. 
Treba je poudariti poseben pomen vzpostavitve širokopasovnosti.

Predlog spremembe 15
Christel Schaldemose

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Določbe te direktive o upravljanju 
spektra morajo biti skladne z delom 
mednarodnih in regionalnih institucij, ki 
se ukvarjajo z upravljanjem radijskega 
spektra, na primer Mednarodne 
telekomunikacijske zveze in Evropske 
konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav, da se zagotovi 
učinkovito upravljanje in usklajevanje 
uporabe spektra v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Upravljanje spektra mora biti usklajeno s širšo mednarodno agendo usklajevanja, za katero
si prizadevata Mednarodna telekomunikacijska zveza ter Evropska konferenca poštnih in 
telekomunikacijskih uprav, če želimo, da bi bilo učinkovito.
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Predlog spremembe 16
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Določbe te direktive o upravljanju 
spektra morajo biti skladne z delom 
mednarodnih in regionalnih organizacij, 
ki se ukvarjajo z upravljanjem radijskega 
spektra, na primer mednarodne 
telekomunikacijske zveze in evropske 
konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav, da bi se 
zagotovila učinkovito upravljanje in 
usklajevanje uporabe spektra v Skupnosti 
in po svetu.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi bilo upravljanje spektra učinkovito, mora biti usklajeno s ciljem uspešnejšega 
mednarodnega usklajevanja, za katerega si prizadevata mednarodna telekomunikacijska 
zveza ter evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav.

Predlog spremembe 17
Christel Schaldemose

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Čeprav upravljanje spektra ostaja v 
pristojnosti držav članic, lahko le 
koordinacija in, kjer je potrebno, 
usklajevanje na ravni Skupnosti 
zagotovita, da uporabniki spektra v celoti 
izkoristijo notranji trg in so interesi EU 
učinkovito ubranjeni v svetu.
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Or. en

Obrazložitev

Upravljanje spektra mora biti usklajeno s širšo mednarodno agendo usklajevanja, za katero 
si prizadevata Mednarodna telekomunikacijska zveza ter Evropska konferenca poštnih in 
telekomunikacijskih uprav, če želimo, da bi bilo učinkovito.

Predlog spremembe 18
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi 
možnost svobodne izbire storitev, ki jih 
želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet 
prehodnih ukrepov za obravnavanje 
predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od 
tega načela nevtralnosti storitev, za katere 
je potrebna zagotovitev posebne storitve, 
da izpolnijo jasno opredeljene cilje 
splošnega interesa, kot sta varstvo 
življenja, potreba po spodbujanju socialne, 
regionalne in teritorialne kohezije ali 
izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi 
morale biti dopuščene, kjer je to nujno in 
sorazmerno. Navedeni cilji morajo 
vključevati tudi spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti 
medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti. 
Razen kadar je to nujno za varovanje 
življenja, izjeme ne smejo privesti do 
izključne uporabe nekaterih storitev, 
temveč morajo dajati prednost, tako da 
lahko druge storitve ali tehnologije hkrati 
obstajajo v istem pasu, če je to mogoče. Da 
bi imetnik dovoljenja lahko prosto izbiral 
najbolj učinkovita sredstva za prenos 
vsebine storitev na radijskih frekvencah, 
se vsebina ne sme določati v dovoljenju za 
uporabo radijskih frekvenc.

(22) Uporabniki spektra morajo imeti tudi 
možnost svobodne izbire storitev, ki jih 
želijo ponuditi preko spektra, ki je predmet 
prehodnih ukrepov za obravnavanje 
predhodno pridobljenih pravic. Izjeme od 
tega načela nevtralnosti storitev, za katere 
je potrebna zagotovitev posebne storitve, 
da izpolnijo jasno opredeljene cilje 
splošnega interesa, kot sta varstvo 
življenja, potreba po spodbujanju socialne, 
regionalne in teritorialne kohezije ali 
izogibanje neučinkoviti uporabi spektra, bi 
morale biti dopuščene, kjer je to nujno in 
sorazmerno. Navedeni cilji morajo 
vključevati tudi spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti 
medijev, kot je to opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu s pravom Skupnosti. 
Razen kadar je to nujno za varovanje 
življenja, izjeme ne smejo privesti do 
izključne uporabe nekaterih storitev, 
temveč morajo dajati prednost, tako da 
lahko druge storitve ali tehnologije hkrati 
obstajajo v istem pasu, če je to mogoče. 
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Or. fr

Obrazložitev

Kot je zapisano v uvodni izjavi 5 okvirne direktive, delitev med ureditvijo prenosa in 
ureditvijo vsebine ne sme preprečiti upoštevanja obstoječih vezi med tema dvema 
elementoma, zlasti pri ohranjanju medijskega pluralizma, kulturne raznolikosti in zaščite 
potrošnikov. Zato morajo države članice ohraniti možnost povezave dodelitve individualnih 
pravic uporabe z obvezami glede ponudbe vsebin posameznih storitev. 

Predlog spremembe 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Da bi se spodbujalo delovanje 
notranjega trga in podpiral razvoj 
čezmejnih storitev, je treba Komisiji 
podeliti pristojnost, da Organu dodeli 
določene odgovornosti na področju 
številčenja. Da imajo državljani držav 
članic, vključno s potniki in uporabniki 
invalidi, poleg tega dostop do določenih 
storitev z uporabo enakih prepoznavnih 
številk po podobnih cenah v vseh državah 
članicah, morajo pristojnosti Komisije za 
sprejetje tehničnih izvedbenih ukrepov po 
potrebi vključevati tudi veljavno tarifno 
načelo ali mehanizem.

(29) Da bi se spodbujalo delovanje 
notranjega trga in podpiral razvoj 
čezmejnih storitev, je treba Komisiji 
podeliti pristojnost, da Organu dodeli 
določene odgovornosti na področju 
številčenja. Da imajo državljani držav 
članic, vključno s potniki in uporabniki 
invalidi, poleg tega dostop do določenih 
storitev z uporabo enakih prepoznavnih 
številk po podobnih cenah v vseh državah 
članicah, morajo pristojnosti Komisije za 
sprejetje tehničnih izvedbenih ukrepov po 
potrebi vključevati tudi veljavno tarifno 
načelo ali mehanizem kot tudi uvedbo 
enotne evropske klicne številke za 
uporabnikom prijazen dostop do storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 20
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav 
članic nasproti imetnikom pravic poti, da 
se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega 
omrežja na okoljsko odgovoren način 
neodvisno od obveznosti operaterja z 
znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa 
do njegovega elektronskega
komunikacijskega omrežja. Nacionalni 
regulativni organi morajo biti sposobni 
določiti za vsak primer posebej souporabo 
vodov, drogov in anten, vhod v stavbe in 
boljše usklajevanje javnih del. Izboljšanje 
souporabe infrastrukture lahko občutno 
izboljša konkurenčnost in omogoči nižje 
skupne finančne in okoljske stroške razvoja 
elektronske komunikacijske infrastrukture 
za podjetja. 

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav 
članic nasproti imetnikom pravic poti, da 
se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega 
omrežja na okoljsko odgovoren način 
neodvisno od obveznosti operaterja z 
znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa 
do njegovega elektronskega 
komunikacijskega omrežja. Nacionalni 
regulativni organi morajo biti sposobni 
določiti za vsak primer posebej souporabo 
vodov, drogov in anten, vhod v stavbe in 
boljše usklajevanje javnih del, če ni 
konkurence na področju infrastrukture. 
Izboljšanje souporabe infrastrukture lahko 
občutno izboljša konkurenčnost in 
omogoči nižje skupne finančne in okoljske 
stroške razvoja elektronske komunikacijske 
infrastrukture za podjetja. 

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o dostopu do vodov je treba podobno kot ukrep uvedbe funkcionalne ločitve oceniti 
glede na naložbene signale, ki jih daje alternativnim investitorjem v dostop naslednje 
generacije. Nacionalni regulativni organi morajo biti previdni pri sprejemanju 
poenostavljenih pogojev, pod katerimi naj bi prišlo do trajnostnih naložb v dostop naslednje 
generacije. 

Predlog spremembe 21
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav (31) Treba je okrepiti pristojnosti držav 
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članic nasproti imetnikom pravic poti, da 
se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega 
omrežja na okoljsko odgovoren način 
neodvisno od obveznosti operaterja z 
znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa 
do njegovega elektronskega 
komunikacijskega omrežja. Nacionalni 
regulativni organi morajo biti sposobni 
določiti za vsak primer posebej souporabo 
vodov, drogov in anten, vhod v stavbe in 
boljše usklajevanje javnih del. Izboljšanje 
souporabe infrastrukture lahko občutno 
izboljša konkurenčnost in omogoči nižje 
skupne finančne in okoljske stroške razvoja 
elektronske komunikacijske infrastrukture 
za podjetja.

članic nasproti imetnikom pravic poti, da 
se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega 
omrežja na okoljsko odgovoren način 
neodvisno od obveznosti operaterja z 
znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa 
do njegovega elektronskega 
komunikacijskega omrežja. Nacionalni 
regulativni organi morajo biti sposobni 
določiti za vsak primer posebej souporabo 
vodov, drogov in anten, vhod v stavbe in 
boljše usklajevanje javnih del, če pri 
konkurenci na področju infrastrukture 
nastane regulativno ozko grlo. Izboljšanje 
souporabe infrastrukture lahko občutno 
izboljša konkurenčnost in omogoči nižje 
skupne finančne in okoljske stroške razvoja 
elektronske komunikacijske infrastrukture 
za podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 22
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav 
članic nasproti imetnikom pravic poti, da 
se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega 
omrežja na okoljsko odgovoren način 
neodvisno od obveznosti operaterja z 
znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa 
do njegovega elektronskega 
komunikacijskega omrežja. Nacionalni 
regulativni organi morajo biti sposobni 
določiti za vsak primer posebej souporabo 
vodov, drogov in anten, vhod v stavbe in 
boljše usklajevanje javnih del. Izboljšanje 
souporabe infrastrukture lahko občutno 
izboljša konkurenčnost in omogoči nižje 
skupne finančne in okoljske stroške razvoja 
elektronske komunikacijske infrastrukture 
za podjetja.

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav 
članic v odnosu do imetnikov pravic poti, 
da se zagotovi uvedba ali vzpostavitev 
novega omrežja na okoljsko odgovoren 
način in neodvisno od obveznosti 
operaterja z znatno tržno močjo za 
zagotovitev dostopa do njegovega 
elektronskega komunikacijskega omrežja. 
Nacionalni regulativni organi morajo biti 
sposobni določiti za vsak primer posebej 
souporabo vodov, drogov in anten, vhod v 
stavbe in boljše usklajevanje javnih del. 
Izboljšanje souporabe infrastrukture lahko 
občutno izboljša konkurenčnost in 
omogoči nižje skupne finančne in okoljske 
stroške razvoja elektronske komunikacijske 
infrastrukture za podjetja. Souporabo 



PE406.047v01-00 12/65 AM\722944SL.doc

SL

vodov bi bilo treba razširiti na vso javno 
infrastrukturo (vodo, kanalizacijo, 
elektriko, plin), po kateri bi potekala 
elektronska komunikacijska 
infrastruktura, kar bi omogočalo enake 
pogoje ter boljše možnosti za razvoj 
alternativne infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

Storitve nove generacije ne bodo potekale po sedanjih bakrenih žicah, ampak bo zanje 
uporabljena povsem nova infrastruktura, pri kateri so šibka točka fizični vodi, v katerih bodo 
nameščene povezave. Dejanska souporaba vodov, tj. souporaba, ki ne vključuje le 
telekomunikacijskih vodov, ampak npr. tudi celotno javno infrastrukturo (elektriko, plin in 
kanalizacijo), omogoča, da ima več akterjev dostop do infrastrukture za zagotavljanje 
storitev. 

Predlog spremembe 23
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Če obstaja potreba po dogovoru glede 
skupnih varnostnih zahtev, je treba 
Komisiji podeliti pristojnosti za sprejetje 
tehničnih izvedbenih ukrepov za doseganje 
ustrezne ravni varnosti elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev na 
notranjem trgu. Organ prispeva k 
usklajevanju ustreznih tehničnih in 
organizacijskih varnostnih ukrepov tako, 
da Komisiji nudi strokovne nasvete. 
Nacionalni regulativni organi morajo imeti 
pristojnost za izdajo zavezujočih navodil v 
zvezi s tehničnimi izvedbenimi ukrepi, 
sprejetimi v skladu z Okvirno direktivo. Da 
lahko opravljajo svoje dolžnosti, morajo 
imeti pristojnost za preiskovanje in 
nalaganje kazni v primerih neskladnosti.

(33) Če obstaja potreba po dogovoru glede 
skupnih varnostnih zahtev, je treba 
Komisiji podeliti pristojnosti za sprejetje 
tehničnih izvedbenih ukrepov za doseganje 
ustrezne ravni varnosti elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev na 
notranjem trgu, kadar samoregulativne 
pobude industrije ne dosežejo ustrezne 
ravni varnosti na notranjem trgu v eni ali 
več državah članicah. Kjer se zdijo 
tehnični izvedbeni ukrepi nujni, je 
potrebna shema povračila stroškov na 
nacionalni ravni. Organ prispeva k 
usklajevanju ustreznih tehničnih in 
organizacijskih varnostnih ukrepov tako, 
da Komisiji nudi strokovne nasvete. 
Nacionalni regulativni organi morajo imeti 
pristojnost za izdajo zavezujočih navodil v 
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zvezi s tehničnimi izvedbenimi ukrepi, 
sprejetimi v skladu z Okvirno direktivo. Da 
lahko opravljajo svoje dolžnosti, morajo 
imeti pristojnost za preiskovanje in 
nalaganje kazni v primerih neskladnosti.

Or. en

Predlog spremembe 24
Marian Zlotea

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Namen funkcionalne ločitve, pri kateri 
mora vertikalno integriran operater 
ustanoviti operativno ločene poslovne 
subjekte, je zagotoviti popolnoma 
enakovredne izdelke z dostopom vsem 
operaterjem poproizvodnih storitev, 
vključno z lastnimi poproizvodnimi 
enotami vertikalno integriranega 
operaterja. Funkcionalna ločitev lahko 
izboljša konkurenco na več upoštevnih 
trgih, in sicer z zmanjšanjem spodbud za 
diskriminacijo ter z olajšanjem preverjanja 
in uveljavljanja skladnosti z obveznostmi 
nediskriminacije. V izjemnih primerih jo je 
mogoče upravičeno uporabiti kot ukrep, če 
nikakor ni mogoče doseči učinkovite 
nediskriminacije na mnogih zadevnih trgih 
in če obstaja majhna možnost ali pa je 
sploh ni za konkurenco infrastrukture v 
razumnem časovnem obdobju po uporabi 
enega ali več ukrepov, ki so se prej zdeli 
primerni. Vendar je zelo pomembno 
zagotoviti, da uvedba ohrani spodbude 
zadevnega podjetja, da vlaga v svoje 
omrežje in da nima nobenih možnih 
negativnih učinkov na blaginjo potrošnika. 
Uvedba funkcionalne ločitve zahteva 
usklajeno analizo različnih upoštevnih 
trgov, povezanih z dostopovnim omrežjem, 
v skladu s postopkom analize trga, 

(43) Namen funkcionalne ločitve, pri kateri 
mora vertikalno integriran operater 
ustanoviti operativno ločene poslovne 
subjekte, je zagotoviti popolnoma 
enakovredne izdelke z dostopom vsem 
operaterjem poproizvodnih storitev, 
vključno z lastnimi poproizvodnimi 
enotami vertikalno integriranega 
operaterja. Funkcionalna ločitev lahko 
izboljša konkurenco na več upoštevnih 
trgih, in sicer z zmanjšanjem spodbud za 
diskriminacijo ter z olajšanjem preverjanja 
in uveljavljanja skladnosti z obveznostmi 
nediskriminacije. V izjemnih primerih jo je 
mogoče upravičeno uporabiti kot ukrep, če 
bi pomagala doseči učinkovite 
nediskriminacije na mnogih zadevnih trgih 
in če obstaja majhna možnost ali pa je 
sploh ni za konkurenco infrastrukture v 
razumnem časovnem obdobju po uporabi 
enega ali več ukrepov, ki so se prej zdeli 
primerni. Vendar je zelo pomembno 
zagotoviti, da uvedba ohrani spodbude 
zadevnega podjetja, da vlaga v svoje 
omrežje in da nima nobenih možnih 
negativnih učinkov na blaginjo potrošnika. 
Uvedba funkcionalne ločitve zahteva 
usklajeno analizo različnih upoštevnih 
trgov, povezanih z dostopovnim omrežjem, 
v skladu s postopkom analize trga, 
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določenim v členu 16 Okvirne direktive. 
Nacionalni regulativni organi morajo biti 
pri izvajanju analize trga in oblikovanju 
podrobnosti tega ukrepa posebej pozorni na 
izdelke, ki jih upravljajo ločeni poslovni 
subjekti, ob upoštevanju obsega razvoja 
omrežja in stopnje tehnološkega napredka, 
ki lahko vplivata na zamenljivost fiksnih in 
brezžičnih storitev. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
mora predloge za funkcionalno ločitev 
predhodno odobriti Komisija.

določenim v členu 16 Okvirne direktive. 
Nacionalni regulativni organi morajo biti 
pri izvajanju analize trga in oblikovanju 
podrobnosti tega ukrepa posebej pozorni na 
izdelke, ki jih upravljajo ločeni poslovni 
subjekti, ob upoštevanju obsega razvoja 
omrežja in stopnje tehnološkega napredka, 
ki lahko vplivata na zamenljivost fiksnih in 
brezžičnih storitev. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
mora predloge za funkcionalno ločitev 
predhodno odobriti Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Ker lahko funkcionalna ločitvev organu in reguliranemu operaterju poenostavi izvrševanje, bi 
bilo treba regulatorjem omogočiti, da ta ukrep uporabijo na daljnoročni osnovi, ne pa šele po 
dolgoletnih neuspešnih poskusih izvršitve, ki kažejo na to, da so bila pravna sredstva dlje 
časa neučinkovita (in tako ni prišlo do vzpostavitve konkurence). Treba se je sklicevati na 
„učinkovito konkurenco“, saj bi se lahko zgodilo, da bi v določeni meri obstajala 
infrastrukturna konkurenca, ki pa ne bi dovolj učinkovito omejevala prevladujočega 
operaterja.

Predlog spremembe 25
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43a) Funkcionalna ločitev ni ustrezna 
regulativna rešitev za trge, na katerih 
obstaja konkurenca za zagotavljanje 
maloprodajnih storitev, temelječih na 
infrastrukturi, in/ali na katerih je tržni 
delež fiksnih telekomunikacijskih storitev 
zelo majhen. Glede na to, da gre za rešitev 
izjemne narave, je treba oceniti njen 
učinek, da bi se s tem pokazala 
nediskriminatornost vertikalnih omejitev 
in posledično dosežena gospodarska 
učinkovitost. Pri oceni njenega učinka je 
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treba upoštevati tudi učinek alternativnih 
(manj vsiljivih) politik in oceno 
posredovati Komisiji v pregled.

Or. ro

Predlog spremembe 26
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Da bi se zagotovila enaka obravnava, 
uporabniki spektra ne smejo biti izvzeti iz 
obveznosti plačevanja pristojbin ali 
dajatev, ki so določene za uporabo 
spektra.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 27
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Da bi se zagotovila enaka obravnava, 
uporabniki spektra ne smejo biti izvzeti iz 
obveznosti plačevanja pristojbin ali 
dajatev, ki so določene za uporabo 
spektra.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Države članice morajo ohraniti možnost, da obdržijo ali uveljavijo mehanizme, s katerimi 
nadomestijo obveznost plačila pravic uporabe z obveznostjo izpolnjevanja ciljev splošnega 
interesa. Ti mehanizmi, ki služijo ciljem medijskega pluralizma, so običajno plačilno sredstvo 
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v okviru frekvenc, dodeljenih prizemni radiofuziji.

Predlog spremembe 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Pogoji, ki so lahko povezani z 
odobritvami, morajo vsebovati posebne 
pogoje, ki urejajo dostopnost za 
uporabnike invalide in potrebo po tem, da 
javni organi komunicirajo s širšo javnostjo 
pred večjimi nesrečami, med njimi in po 
njih. Glede na pomembnost tehničnih 
inovacij morajo imeti države članice tudi 
možnost izdati odobritve za uporabo 
spektra v poskusne namene, za kar pa 
veljajo posebne omejitve in pogoji, ki jih 
izrecno utemeljuje poskusna narava takšnih 
pravic.

(57) Pogoji, ki so lahko povezani z 
odobritvami, morajo vsebovati posebne 
pogoje, ki urejajo dostopnost za 
uporabnike invalide in potrebo po tem, da 
javni organi in intervencijske službe
komunicirajo med seboj in s širšo javnostjo 
pred večjimi nesrečami, med njimi in po 
njih. Glede na pomembnost tehničnih 
inovacij morajo imeti države članice tudi 
možnost izdati odobritve za uporabo 
spektra v poskusne namene, za kar pa 
veljajo posebne omejitve in pogoji, ki jih 
izrecno utemeljuje poskusna narava takšnih 
pravic.

Or. en

Predlog spremembe 29
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost 
zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v 
povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7 
Okvirne direktive; usklajevanje na 
področju spektra in številčenja ter zadeve v 
zvezi z varnostjo omrežij in storitev; 
opredelitev nadnacionalnih trgov; izvajanje 
standardov; usklajena uporaba določb 
regulativnega okvira. Pristojnosti je treba 
podeliti tudi za sprejetje izvedbenih 

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost 
zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v 
povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7 
Okvirne direktive; usklajevanje na 
področju spektra in številčenja ter zadeve v 
zvezi z varnostjo omrežij in storitev; 
opredelitev nadnacionalnih trgov; izvajanje 
standardov; usklajena uporaba določb 
regulativnega okvira. Na podlagi okvirne 
direktive in direktive o odobritvi je treba 
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ukrepov za posodobitev prilog I in II k 
Direktivi o dostopu glede na tržni in 
tehnološki razvoj in za sprejetje 
izvedbenih ukrepov za usklajevanje 
predpisov za odobritve, postopkov in 
pogojev za odobritev elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev.  Ker 
so to ukrepi splošnega obsega in so 
namenjeni dopolnitvi teh direktiv z novimi 
nebistvenimi elementi, morajo biti sprejeti 
v skladu z regulativnim postopkom 
preverjanja, predvidenim v členu 5a 
Sklepa 1999/468/ES. Če zaradi nujnih 
razlogov ni mogoče upoštevati običajnih 
časovnih rokov za ta postopek, mora imeti 
Komisija možnost, da uporabi nujni 
postopek iz člena 5a(6) zgornjega sklepa.

pristojnosti dodeliti tudi Komisiji, da 
uskladi regulativno obravnavo 
vseevropskih storitev, kot so globalne 
telekomunikacijske storitve.

Or. en

Predlog spremembe 30
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 60 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60a) Države članice morajo podpirati 
mehanizme sodelovanja med udeleženimi 
strankami, da bi spodbujale dobro 
delovanje spletnih storitev in visoko 
stopnjo zaupanja uporabnikov. Zlasti je 
treba spodbujati podjetja, ki nudijo 
omrežja in/ali storitve elektronskih 
komunikacijskih storitev, ter druge 
udeležene stranke k sodelovanju za 
spodbujanje zakonitih vsebin in zaščito 
spletnih vsebin. Tovrstno sodelovanje se 
na primer lahko uresniči ob preseganju 
regulativnega okvira, ne da bi to posegalo 
vanj, z oblikovanjem kodeksov ravnanja, o 
katerih se pogajajo in dogovorijo 
udeležene stranke. Načelo navedenih 
kodeksov je že predvideno v številnih 
instrumentih Skupnosti, kot je Direktiva 
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2000/31/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih 
pravnih vidikih storitev informacijske 
družbe, zlasti elektronskega poslovanja na 
notranjem trgu (Direktiva o elektronskem 
poslovanju)1, direktiva o upoštevanju 
pravic intelektualne lastnine Evropskega 
parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 
29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine2, ali Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES 
z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov3. Tovrstno sodelovanje med 
udeleženimi strankami je bistven element 
za spodbujanje spletnih vsebin, zlasti 
evropskih kulturnih vsebin, in 
omogočanje priložnosti informacijske 
družbe.
1 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
2 UL L 157, 30.4.2004, str. 45.
3UL L 281, 23.11.1995.

Or. fr

Obrazložitev

Ta uvodna izjava poudarja potrebo po podpori dobrega sodelovanja med udeleženimi 
strankami za spodbujanje spletnih vsebin in omogočanje priložnosti informacijske družbe.

Predlog spremembe 31
Christel Schaldemose

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2002/21/ES
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to direktivo se vzpostavlja usklajeni 
okvir za zakonsko urejanje elektronskih 
komunikacijskih storitev, elektronskih 
komunikacijskih omrežij, pripadajočih 

1. S to direktivo se vzpostavlja usklajeni 
okvir za zakonsko urejanje elektronskih 
komunikacijskih storitev, elektronskih 
komunikacijskih omrežij, pripadajočih 
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naprav in storitev ter nekaterih vidikov 
terminalske opreme. V Direktivi so 
določene naloge nacionalnih regulativnih 
organov in tudi vrsta postopkov za 
zagotovitev usklajene uporabe 
regulativnega okvira v celotni Skupnosti.

naprav in storitev ter nekaterih vidikov 
terminalske opreme v zvezi z dostopom za 
končne uporabnike invalide. V Direktivi 
so določene naloge nacionalnih 
regulativnih organov in tudi vrsta 
postopkov za zagotovitev usklajene 
uporabe regulativnega okvira v celotni 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da so obravnavani vidiki terminalske opreme vidiki dostopnosti.

Predlog spremembe 32
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (c)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) "pripadajoče naprave" pomenijo 
naprave, povezane z elektronskim 
komunikacijskim omrežjem in/ali 
elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki 
omogočajo in/ali podpirajo izvajanje 
storitev po tem omrežju in/ali s to storitvijo 
ali pa imajo možnosti za to in vključujejo 
sisteme za prevajanje številk ali naslovov, 
sisteme s pogojnim dostopom in 
elektronske programske vodnike ter fizično 
infrastrukturo, kot so vodi, drogovi, cestne 
omare in zgradbe;

(e) "pripadajoče naprave" pomenijo 
naprave, povezane z elektronskim 
komunikacijskim omrežjem in/ali 
elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki 
omogočajo in/ali podpirajo izvajanje 
storitev po tem omrežju in/ali s to storitvijo 
ali pa imajo možnosti za to in vključujejo 
sisteme za prevajanje številk ali naslovov, 
sisteme s pogojnim dostopom in 
elektronske programske vodnike ter fizično 
infrastrukturo, med drugim javno in 
zasebno infrastrukturo, kot so voda, 
kanalizacija, plin in električni vodi, 
drogovi, cestne omare in zgradbe;

Or. en

Obrazložitev

Dostop do osnovne infrastrukture, kot so vodi in drogovi, lahko dejansko v mnogih primerih 



PE406.047v01-00 20/65 AM\722944SL.doc

SL

predstavlja zadnje ozko grlo na področju telekomunikacij. Zato je treba odobriti dostop in 
tako podpreti razvoj infrastrukture tretjih. Toda v takih primerih mora souporaba vodov 
vključevati vse operaterje, javne in zasebne. Storitve naslednje generacije ne bodo potekale 
po sedanjih bakrenih vodih.

Predlog spremembe 33
Zuzana Roithová

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Nacionalni organi za konkurenco, 
Komisija in nacionalni regulativni organi 
ne smejo določati sankcij za dejanja, ki jih 
v okviru svojih pristojnosti za isto vsebino 
ali predmet sankcionira ali razreši drug 
organ.

Or. en

Justification

National competition authorities and the Commission have competence to investigate and 
sanction infringements against national or European competition law. National regulatory 
authorities are competent to foster competition regarding network deployment and provision 
of electronic communications services. Acting within the scope of their respective 
competences, those authorities may arrive at different decisions. 

To avoid this potential conflict authorities may impose penalties on facts that have been 
sanctioned or dismissed by another authority, provided they have acted in accordance with 
their competences and that the facts have the same object and subject. 

Predlog spremembe 34
Christel Schaldemose

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka (a)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice poskrbijo, da so na 
nacionalni ravni na voljo učinkoviti 
mehanizmi, po katerih ima vsak uporabnik 
ali podjetje, ki zagotavlja elektronska 
komunikacijska omrežja in/ali storitve ter 
je prizadet z odločbo nacionalnega 
regulativnega organa, pravico do pritožbe 
zoper odločbo pri pritožbenem organu, ki 
je neodvisen od udeleženih strank. Ta 
organ, ki je lahko sodišče, mora imeti 
ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da 
lahko izpolni svoje naloge. Države članice 
zagotovijo, da se vsebina same zadeve 
primerno upošteva in da je na voljo 
učinkovit pritožbeni mehanizem.

Države članice poskrbijo, da so na 
nacionalni ravni na voljo učinkoviti 
mehanizmi, po katerih ima vsak uporabnik 
ali podjetje, ki zagotavlja elektronska 
komunikacijska omrežja in/ali storitve ter 
je prizadet z odločbo nacionalnega 
regulativnega organa, pravico do pritožbe 
zoper odločbo pri pritožbenem organu, ki 
je neodvisen od udeleženih strank. Ta 
organ, ki je lahko sodišče, mora imeti 
ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da 
lahko učinkovito izpolni svoje naloge. 
Države članice zagotovijo, da se vsebina 
same zadeve primerno upošteva, da je na 
voljo učinkovit pritožbeni mehanizem in 
da postopki pred pritožbenim organom 
niso predolgotrajni.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitost in razumno obdobje trajanja sta ključna vidika mehanizmov za pritožbe. Drugi 
del obrazložitve ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 35
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Postopek za dosledno uporabo 

predlaganih ukrepov
1. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti, spremeniti ali umakniti 
obveznosti za operaterja v skladu s členom 
16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 ter 
členoma 13a in 13b Direktive 2002/19/ES 
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(Direktiva o dostopu) in s členom 17 
Direktive 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah) imajo Komisija in 
nacionalni regulativni organi drugih 
držav članic en mesec časa, da po datumu 
uradnega obvestila o osnutku ukrepa 
predložijo pripombe pri ustreznem 
nacionalnem regulativnem organu.
2. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, 
spremembo ali umik obveznosti, ki ni 
določena v členih 13a in 13b Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu), lahko 
Komisija v enakem obdobju obvesti 
pristojni nacionalni regulativni organ in 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije o razlogih, zakaj meni, 
da osnutek ukrepa ustvarja oviro za 
notranji trg, ali da resno dvomi o 
združljivosti ukrepa s pravom Skupnosti. 
V tem primeru se osnutek ukrepa ne 
sprejme še dva meseca po obvestilu 
Komisije.
V odsotnosti takšnega obvestila lahko 
zadevni nacionalni regulativni organ 
sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa čim 
bolj upošteva vse pripombe, ki jih je 
podala Komisija ali drugi nacionalni 
regulativni organi.
3. V obdobju dveh mesecev, določenem v 
odstavku 2, Komisija, organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije in 
zadevni nacionalni regulativni organ 
tesno sodelujejo, da bi opredelili najbolj 
učinkovit in ustrezen ukrep glede na cilje 
iz člena 8, pri tem pa upoštevajo mnenja 
operaterjev na trgu in potrebo po 
zagotavljanju širjenja dosledne 
regulativne prakse.
V istem obdobju dveh mesecev lahko 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije z navadno večino izda 
obrazloženo mnenje, v katerem potrdi 
ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa 
ali ugotovi, da ga je treba spremeniti in v 
ta namen predloži posebne predloge. To 
mnenje se objavi.
Če je v obrazloženem mnenju, ki ga izda 
organ evropskih regulatorjev za 
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telekomunikacije, določeno, da je treba 
osnutek ukrepa spremeniti, lahko 
Komisija ob čim večjem upoštevanju tega 
mnenja sprejme obrazloženi sklep, v 
katerem od zadevnega nacionalnega 
regulativnega organa zahteva, da 
spremeni osnutek ukrepa, in v ta namen 
poda posebne predloge.
Če mnenje, ki ga izda organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije, potrdi 
ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa, 
lahko zadevni nacionalni regulativni 
organ sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa 
čim bolj upošteva vsa priporočila, ki jih 
podata Komisija in organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije.
4. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, 
spremembo ali umik obveznosti, določene 
v členih 13a in 13b Direktive 2002/19/ES 
(Direktiva o dostopu), se osnutek ukrepa 
ne sprejme nadaljnja dva meseca po 
obdobju iz člena 7(3).
V tem obdobju dveh mesecev Komisija, 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in zadevni nacionalni 
regulativni organ tesno sodelujejo, da bi 
opredelili najbolj učinkovit in ustrezen 
ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa 
upoštevajo mnenja operaterjev na trgu in 
potrebo po zagotavljanju širjenja dosledne 
regulativne prakse.
V istem obdobju dveh mesecev lahko 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije z navadno večino izda 
obrazloženo mnenje, v katerem potrdi 
ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa 
ali določi, da se osnutek ukrepa ne bi smel 
uporabljati. To mnenje se objavi.
Le če Komisija in organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije potrdita 
ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa, 
lahko zadevni nacionalni regulativni 
organ sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa 
čim bolj upošteva vsa priporočila, ki sta 
jih podala Komisija in organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije.
5. V roku treh mesecev po tem, ko je 
Komisija v skladu z odstavkom 3 sprejela 
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obrazloženi sklep, ki od zadevnega 
nacionalnega regulativnega organa 
zahteva spremembo osnutka ukrepa, 
nacionalni regulativni organ osnutek 
ukrepa spremeni ali umakne. Če je 
osnutek ukrepa spremenjen, začne 
nacionalni regulativni organ v skladu s 
postopki iz člena 6 javno posvetovanje in 
Komisiji v skladu z členom 7 ponovno 
vrne spremenjeni osnutek ukrepa.

Or. fr

Obrazložitev

Predlaga se nov postopek „koregulacije“ na osnovi tesnega sodelovanja med Komisijo, 
organom evropskih regulatorjev za telekomunikacije in nacionalnim regulativnim organom. 
Namen tega postopka je poiskati rešitev s strokovnim pregledom namesto uporabe zgoraj 
predlaganega veta. Da bi Komisija lahko sprejela podobno odločitev, se morata Komisija in 
organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije (z navadno večino glasov) strinjati s tem, 
da je treba spremeniti osnutek ukrepa, ki ga je predlagal nacionalni regulativni organ. V 
nasprotnem primeru nacionalni regulativni organ čim bolj upošteva pripombe Komisije in 
organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije.

Predlog spremembe 36
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 4 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) naložitvi, spremembi ali umiku 
obveznosti za operaterja pri uporabi člena 
16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in s 
členom 17 Direktive 2002/22/ES 
(Direktiva o univerzalnih storitvah),

črtano

Or. fr
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Obrazložitev

Pravico veta v zvezi z ukrepi nadomesti mehanizem iz člena 6a (novo).

Predlog spremembe 37
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V roku treh mesecev od sklepa Komisije 
v skladu z odstavkom 5, ki od 
nacionalnega regulativnega organa 
zahteva umik osnutka ukrepa, nacionalni 
regulativni organ osnutek ukrepa 
spremeni ali umakne. Če je osnutek 
ukrepa spremenjen, začne nacionalni 
regulativni organ v skladu s postopki iz 
člena 6 javno posvetovanje in Komisiji v 
skladu z določbami odstavka 3 ponovno 
priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Pravico veta v zvezi z ukrepi nadomesti mehanizem iz člena 6a (novo).

Predlog spremembe 38
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Če se spremeni osnutek ukrepa v 
skladu z odstavkom 6, lahko Komisija v 

črtano
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določenem roku sprejme sklep, s katerim 
od nacionalnega regulativnega organa 
zahteva naložitev posebne obveznosti po 
členih 9 do 13a Direktive 2002/19/ES 
(Direktiva o dostopu) in členu 17 
Direktive 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah).
Pri tem Komisija zasleduje iste cilje 
politike, kot so za nacionalne regulativne 
organe določeni v členu 8.“ Komisija 
dosledno upošteva mnenje organa, ki je 
predloženo v skladu s členom 6 Uredbe 
[…/ES], zlasti pri oblikovanju podrobnosti 
obveznosti, ki jo/jih je treba uvesti.

Or. fr

Obrazložitev

Pravico veta v zvezi z ukrepi nadomesti mehanizem iz člena 6a (novo).

Predlog spremembe 39
Zuzana Roithová

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Če se spremeni osnutek ukrepa v 
skladu z odstavkom 6, lahko Komisija v 
določenem roku sprejme sklep, s katerim 
od nacionalnega regulativnega organa 
zahteva naložitev posebne obveznosti po 
členih 9 do 13a Direktive 2002/19/ES 
(Direktiva o dostopu) in členu 17 
Direktive 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah).

črtano

Pri tem Komisija zasleduje iste cilje 
politike, kot so za nacionalne regulativne 
organe določeni v členu 8. Komisija 
dosledno upošteva mnenje organa, ki je 
predloženo v skladu s členom 6 Uredbe 
[…/ES], zlasti pri oblikovanju podrobnosti 
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obveznosti, ki jo/jih je treba uvesti.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo daje Komisiji pristojnost, da določi obveznost, ki jo naloži nacionalni 
regulativni organ. To bi privedlo do neravnovesja pristojnosti, saj bi bili nacionalni 
regulativni organi še naprej odgovorni za naložene obveznosti (v primeru spora na sodišču), 
ne bi pa mogli določati o njihovih vsebinah.

Predlog spremembe 40
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Nacionalni regulativni organ Komisiji 
sporoči vse končne ukrepe, ki spadajo pod 
pogoje a) in b) v členu 7(3).

9. Nacionalni regulativni organ Komisiji 
sporoči vse končne ukrepe iz člena 7(3).

Or. fr

Obrazložitev

Pravico veta v zvezi z ukrepi nadomesti mehanizem iz člena -7a (novo).

Predlog spremembe 41
Zuzana Roithová

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja 
konkurence, zlasti za dostavo vsebin;

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja 
konkurence;
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Or. en

Obrazložitev

Predlagano širitev cilja nacionalnega regulativnega organa o spodbujanju konkurence, zlasti 
za dostavo vsebin, je treba zavrniti, saj je trg za dostavo vsebin že konkurenčen. Ustrezno s je 
s seznama priporočljivih trgov, občutljivih na predhodno pravno ureditev, že črtal trg 
radiodifuzijskih oddajnih storitev. Uvedba te spremembe ostaja nejasna. Dodatek poleg tega 
zmanjšuje enake konkurenčne pogoje, češ da je konkurenca na enem področju pomembnejša 
od konkurence na drugem področju.

Predlog spremembe 42
Olle Schmidt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja 
konkurence, zlasti za dostavo vsebin;

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ob upoštevanju pravil o 
državni pomoči ni izkrivljanja ali 
omejevanja konkurence, zlasti za dostavo 
vsebin;

Or. en

Obrazložitev

Predlagano širitev cilja nacionalnega regulativnega organa o spodbujanju konkurence, zlasti 
za dostavo vsebin, je treba zavrniti. saj je trg za dostavo vsebin že konkurenčen. Ustrezno s je 
s seznama priporočljivih trgov, občutljivih na predhodno pravno ureditev, že črtal trg 
radiodifuzijskih oddajnih storitev. Uvedba te spremembe ostaja nejasna. Dodatek poleg tega 
zmanjšuje enake konkurenčne pogoje, češ da je konkurenca na enem področju pomembnejša 
od konkurence na drugem področju.

Predlog spremembe 43
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 2 – točka (b) 



AM\722944SL.doc 29/65 PE406.047v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja 
konkurence, zlasti za dostavo vsebin;

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja 
konkurence, zlasti za dostavo vsebin. Pri 
državah s slabše razvito fiksno 
infrastrukturo in nizko stopnjo fiksnih in 
širokopasovnih storitev pa se preuči, ali je 
treba namesto spodbujanja konkurence 
prednostno spodbuditi naložbe. 

Or. ro

Predlog spremembe 44
Marian Zlotea

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka (e)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 4 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) zagotavljajo sodelovanje podjetij, ki 
so ponudniki omrežij in storitev 
elektronskih komunikacij, s sektorji, ki se 
ukvarjajo z zaščito in spodbujanjem 
zakonitih vsebin v elektronskih 
komunikacijskih omrežjih in storitvah.

Or. en

Predlog spremembe 45
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka (e)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 4 – točka (g b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g b) z zagotovitvijo sodelovanja podjetij, ki 
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nudijo elektronska komunikacijska 
omrežja, z zadevnimi sektorji za zaščito in 
spodbujanje zakonitih vsebin na omrežju 
ter elektronske komunikacijske storitve.

Or. fr

Obrazložitev

Spodbujanje in zaščito zakonitih vsebin na omrežju ter elektronske komunikacijske storitve je 
treba vključiti med naloge nacionalnih regulativnih organov, da bi se spodbujala konkurenca 
pri ustvarjalnih zakonitih vsebinah na spletu, kar bi bilo v interesu evropskih potrošnikov. 
Treba je spodbujati tudi samoregulacijo in preprečevati navzkrižje interesov s sodelovanjem.

Predlog spremembe 46
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka (e)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 4 – točka (g c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g c) z izvajanjem posvetovalnih platform, 
ki vključujejo predstavnike vseh 
udeleženih strank, zlasti potrošnikov in
upravičencev. Te platforme določajo 
načela reševanja sporov med uporabniki, 
ponudniki dostopa in avtorji vsebin v 
okviru nacionalne zakonodaje.

Or. fr

Obrazložitev

Spodbujanje in zaščito zakonitih vsebin na omrežju ter elektronske komunikacijske storitve je 
treba vključiti med naloge nacionalnih regulativnih organov, da bi se spodbujala konkurenca 
pri ustvarjalnih zakonitih vsebinah na spletu, kar bi bilo v interesu evropskih potrošnikov. 
Treba je spodbujati tudi samoregulacijo in preprečevati navzkrižje interesov s sodelovanjem.
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Predlog spremembe 47
Marian Zlotea

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo za učinkovito 
upravljanje radijskih frekvenc za 
elektronske komunikacijske storitve na 
svojem ozemlju v skladu s členom 8. 
Zagotovijo, da nacionalni regulativni 
organi razporedijo in dodelijo tak radijske 
frekvence na podlagi objektivnih, 
preglednih, nediskriminacijskih in 
sorazmernih meril.

1. Države članice poskrbijo za učinkovito 
upravljanje radijskih frekvenc za 
elektronske komunikacijske storitve na 
svojem ozemlju v skladu s členom 8. 
Zagotovijo, da nacionalni regulativni 
organi razporedijo in dodelijo takšne
radijske frekvence na podlagi objektivnih, 
preglednih, nediskriminacijskih in 
sorazmernih meril, in preprečijo 
izkrivljanje konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito upravljanje radijskega spektra za elektronske komunikacijske storitve bi morali 
pristojni organi pri razporejanju in dodeljevanju radijskih frekvenc upoštevati vidike 
konkurence in preprečevati izkrivljanja konkurence. Predlagano besedilo je v skladu z 
besedilom iz uvodne izjave 28 predloga Komisije za okvirno direktivo.

Predlog spremembe 48
Marian Zlotea

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) preprečevanja izkrivljanja 
konkurence,

Or. en
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Obrazložitev

Za učinkovito upravljanje radijskega spektra za elektronske komunikacijske storitve bi morali 
pristojni organi pri razporejanju in dodeljevanju radijskih frekvenc upoštevati vidike 
konkurence in preprečevati izkrivljanja konkurence. Predlagano besedilo je v skladu z 
besedilom iz uvodne izjave 28 predloga Komisije za okvirno direktivo.

Predlog spremembe 49
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, odprtih za elektronske 
komunikacije, nudijo vse vrste 
elektronskih komunikacijskih storitev. 
Vendar pa države članice zagotovijo 
sorazmerne in nediskriminatorne omejitve 
za vse vrste ponujenih elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, ki so na voljo za storitve 
elektronske komunikacije, kot so 
opredeljene v nacionalnih načrtih za 
dodelitev frekvenc in predpisih o 
radiokomunikacijah mednarodne 
telekomunikacijske zveze, nudijo vse vrste 
elektronskih komunikacijskih storitev. 
Vendar pa države članice zagotovijo 
sorazmerne in nediskriminatorne omejitve 
za vse vrste ponujenih elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Or. fr

Obrazložitev

Nevtralnost storitev je treba omejiti na možnosti iz predpisov o radiokomunikacijah 
mednarodne telekomunikacijske zveze, ki določajo, katere storitve so lahko hkrati v 
posameznih pasovih.
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Predlog spremembe 50
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi v določenem pasu, so upravičene 
z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, kot je varstvo človekovega 
življenja, spodbujanje socialne, regionalne 
ali teritorialne kohezije, preprečevanje 
neučinkovite uporabe radijskih frekvenc ali 
spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter medijskega pluralizma, kot 
je opredeljeno v nacionalni zakonodaji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti.

Omejitve, ki zahtevajo, da se elektronska 
komunikacijska storitev zagotovi v 
določenem pasu, so upravičene z 
namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa, opredeljenega v 
nacionalni zakonodaji, v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, kot je varstvo 
človekovega življenja, spodbujanje 
socialne, regionalne ali teritorialne 
kohezije, preprečevanje neučinkovite 
uporabe radijskih frekvenc ali spodbujanje 
kulturne in jezikovne raznolikosti ter 
medijskega pluralizma, kot je opredeljeno 
v nacionalni zakonodaji v skladu z 
zakonodajo Skupnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Način tolmačenja ciljev splošnega interesa v vsaki državi članici je treba prepustiti 
subsidiarnosti.

Predlog spremembe 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi v določenem pasu, so upravičene 
z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 

Omejitve, ki zahtevajo, da se elektronska 
komunikacijska storitev zagotovi v 
določenem pasu, so upravičene z 
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splošnega interesa v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, kot je varstvo človekovega 
življenja, spodbujanje socialne, regionalne 
ali teritorialne kohezije, preprečevanje 
neučinkovite uporabe radijskih frekvenc ali 
spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter medijskega pluralizma, kot 
je opredeljeno v nacionalni zakonodaji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti. 

namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, kot je varstvo človekovega 
življenja, spodbujanje socialne, regionalne 
ali teritorialne kohezije, preprečevanje 
neučinkovite uporabe radijskih frekvenc 
ali, kot je opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter medijskega 
pluralizma ali zagotavljanje storitev 
radijskega in televizijskega oddajanja.

Or. en

Obrazložitev

Opredeljevanje kulturne in medijske politike mora ostati v rokah držav članic. Prav tako je 
treba zvezi s tem zagotoviti pravne varovalke in prožnost na nacionalni ravni.  

Predlog spremembe 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje 
katere koli druge storitve v določenem 
pasu, se uporablja samo, če je upravičena s 
potrebo po varstvu človekovega življenja. 

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje 
katere koli druge elektronske 
komunikacijske storitve v določenem pasu, 
se uporablja samo, če je upravičena s 
potrebo po varstvu človekovega življenja, 
ali da se zagotovi doseganje splošnega 
interesa, kakor je opredeljeno v 
nacionalni zakonodaji v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, kot je spodbujanje 
kulturne in jezikovne raznolikosti ter 
medijskega pluralizma.

Or. en
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Obrazložitev

Opredeljevanje kulturne in medijske politike mora ostati v rokah držav članic. Prav tako je 
treba zvezi s tem zagotoviti pravne varovalke in prožnost na nacionalni ravni.  

Predlog spremembe 53
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje 
katere koli druge storitve v določenem 
pasu, se uporablja samo, če je upravičena s 
potrebo po varstvu človekovega življenja.

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje 
katere koli druge elektronske 
komunikacijske storitve v določenem pasu, 
se uporablja samo, če je upravičena s 
potrebo po varstvu človekovega življenja.

Or. fr

Obrazložitev

Okvir se uporablja zgolj za elektronske komunikacijske storitve in ne za katere koli storitve 
(meteorološke, znanstvene, vojaške itd.).

Predlog spremembe 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice redno preverjajo nujnost 
omejitev iz odstavkov 3 in 4.

5. Države članice redno preverjajo nujnost 
omejitev iz odstavkov 3 in 4. Za 
opredelitev obsega in narave vseh izjem so 
pristojne države članice.

Or. en
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Obrazložitev

Opredeljevanje kulturne in medijske politike mora ostati v rokah držav članic. Prav tako je 
treba zvezi s tem zagotoviti pravne varovalke in prožnost na nacionalni ravni.  

Predlog spremembe 55
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 a – odstavek 1 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za obdobje petih let, ki se začne [1.
januarja 2010], države članice zagotovijo, 
da lahko imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc, ki so bile dodeljene pred 
navedenim datumom, vložijo zahtevek za 
ponovno presojo omejitev njihovih pravic 
v skladu s členom 9(3) in (4).

1. Za obdobje petih let, ki se začne [datum 
prenosa], države članice lahko zagotovijo, 
da lahko imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc, ki so bile dodeljene pred 
navedenim datumom za obdobje, ki ni 
krajše od petih let, vložijo zahtevek za 
ponovno presojo omejitev njihovih pravic 
v skladu s členom 9(3) in (4).

Or. fr

Obrazložitev

Za pravice, ki potečejo pred koncem petletnega prehodnega obdobja, ne bi smela biti 
potrebna ponovna presoja.

Predlog spremembe 56
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin in je 
bila pravica do uporabe radijskih frekvenc 
dodeljena za izpolnjevanje posebnega cilja 

2. Ta člen se ne uporablja za omejitve, ki 
jih države članice izvajajo, da bi 
spodbujale cilje kulturne in medijske 
politike, kot so na primer kulturna in 
jezikovna raznolikost ter medijski 
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splošnega interesa, se zahtevek za 
ponovno presojo lahko vloži le za del 
radijskih frekvenc, ki je nujen za 
izpolnitev takega cilja. Del radijskih 
frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev 
navedenega cilja kot rezultat uporabe 
členov 9(3) in (4), je predmet novega 
postopka podeljevanja v skladu s členom 
7(2) Direktive o odobritvi.

pluralizem.

Or. fr

Obrazložitev

Ker so države članice pristojne za opredelitev obsega, narave in trajanja omejitev, ki 
upoštevajo načela tehnološke nevtralnosti ter storitev za spodbujanje ciljev kulturne in 
medijske politike, v teh primerih postopek ponovne presoje iz člena 9b ne bi bil primeren. 
Poleg tega odstavek 2 zamenjuje dva različna pojma, in sicer ponovno presojo omejitev in 
ponovno presojo pravic uporabe. Slednji je zajet v členu 5(2) Direktive o odobritvi. 

Predlog spremembe 57
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do 
uporabe radijskih frekvenc dodeljena za 
izpolnjevanje posebnega cilja splošnega 
interesa, se zahtevek za ponovno presojo 
lahko vloži le za del radijskih frekvenc, ki 
je nujen za izpolnitev takega cilja. Del 
radijskih frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev 
navedenega cilja kot rezultat uporabe 
členov 9(3) in (4), je predmet novega 
postopka podeljevanja v skladu s členom 
7(2) Direktive o odobritvi.

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do 
uporabe radijskih frekvenc dodeljena za 
izpolnjevanje posebnega cilja splošnega 
interesa, vključno z zagotavljanjem 
storitev oddajanja, ostane pravica uporabe 
dela radijskih frekvenc, ki je nujen za 
izpolnitev takega cilja, nespremenjena do 
izteka. Del radijskih frekvenc, ki ni nujen 
za izpolnitev navedenega cilja, bo predmet 
novega postopka podeljevanja v skladu s 
členom 9(3) in (4) ter členom 7(2) 
Direktive 2002/20/EC (Direktiva o 
odobritvi).
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Or. fr

Obrazložitev

Operaterji bi morali po digitalnem preklopu biti sposobni še naprej zagotavljati svoje 
radiodifuzijske storitve in jih tudi razvijati (na primer televizijo z visoko ločljivostjo). Del 
digitalne dividende, ki se ne bo uporabila za radiofuzijo, bi bilo treba v skladu z novimi 
pravili dodeliti za druge namene .

Predlog spremembe 58
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 b – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim 
podjetjem individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to 
določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, brez predhodnega 
soglasja nacionalnega regulativnega 
organa.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim 
podjetjem individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to 
določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, če je ta prenos ali 
zakup v skladu z nacionalnimi postopki in 
ne spreminja storitve, ki se zagotavlja v 
tem pasu radijske frekvence.

Or. fr

Obrazložitev

Možnost izmenjave radijskih frekvenc ne sme porušiti ravnovesja pri raznovrstnosti storitev 
ali dovoljevati špekulacij. Prav tako se ne bi smeli prezreti nacionalni postopki, saj 
upravljanje spektra ostaja v nacionalni pristojnosti.
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Predlog spremembe 59
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi prispevala k razvoju notranjega 
trga, za doseganje načel tega člena, 
Komisija lahko sprejme ustrezne 
izvedbene ukrepe za: 

Da bi prispevala k razvoju notranjega 
trga in brez poseganja v člen 8a, za 
doseganje načel tega člena, lahko 
Komisija sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe za: 

(-a) uskladitev pravil o 
razpoložljivosti in učinkoviti uporabi 
radijskih frekvenc v skladu s 
postopkom iz Priloge IIa;

(-aa) zagotovitev usklajenega in 
pravočasnega zagotavljanja 
informacij glede dodelitve, 
razpoložljivosti in uporabe radijskih 
frekvenc v skladu s postopkom iz 
Priloge IIa;

(a) uskladitev opredelitve pasov, za 
katere je dovoljen prenos ali dajanje v 
zakup pravice uporabe med podjetji; 

(a) opredelitev pasov, za katere je dovoljen 
prenos ali dajanje v zakup pravice uporabe 
med podjetji z izjemo radijskih frekvenc, 
ki jih države članice dodelijo ali 
načrtujejo za storitve oddajanja;

(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami, ter pogojev, 
postopkov, rokov, omejitev, umikov in 
prehodnih določb, ki veljajo za takšne 
prenose ali dajanje v zakup;

(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami;

(c) uskladitev posebnih ukrepov za 
zagotovitev poštene konkurence, kjer so 
individualne pravice prenesene;

(c) uskladitev posebnih ukrepov za 
zagotovitev poštene konkurence, kjer so 
individualne pravice prenesene.

(d) določitev izjeme od načela 
nevtralnosti storitev ali tehnološke 
nevtralnosti, pa tudi za uskladitev 
obsega in narave katere koli izjeme od 
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teh načel v skladu s členom 9(3) in (4), 
razen tistih, ki so namenjene 
zagotavljanju spodbujanja kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter medijskega 
pluralizma. 

Ti izvedbeni ukrepi ne posegajo v ukrepe, 
sprejete na ravni Skupnosti ali nacionalni 
ravni v skladu z zakonodajo Skupnosti za 
izpolnitev ciljev, ki so v splošnem interesu, 
zlasti v zvezi spodbujanjem kulturne in 
jezikovne raznolikosti in medijskega 
pluralizma.

Ti ukrepi, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih 
elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 22(3). V nujnih 
primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 22(4).
Komisiji lahko v skladu s členom 
10 Uredbe […/ES] pri izvajanju 
določb tega odstavka pomaga 
organ.

Ukrepi, sprejeti v skladu s točkami (a) do 
(c) prvega pododstavka in namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 22(3). Komisiji lahko 
pri izvajanju določb tega odstavka pomaga 
RSCP.

Or. en

Obrazložitev

Uvedbo izvedbenih pooblastil Komisije iz odločbe o radijskem spektru v okvirno direktivo 
mora spremljati vključitev (v direktivo) klavzule, enakovredne členu 1(4) iz odločbe o 
radijskem spektru. Glede na pristojnost držav članic na področju kulture in medijev, Komisija 
radiodifuzijskih pasov ne bi smela opredeljevati kot pasove, pri katerih bi se pravice za 
uporabo lahko prenesle ali dale v zakup. V skladu s členom 9b veljajo za prenos ali dajanje v 
zakup individualnih pravic nacionalni postopki, zato Komisija ne bi smela usklajevati teh 
postopkov. 
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Predlog spremembe 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice podpirajo usklajevanje 
številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja 
delovanje notranjega trga ali podpira razvoj 
vseevropskih storitev. Komisija lahko v 
zvezi s tem sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe, ki lahko vključujejo 
vzpostavitev tarifnih načel za posebne 
številke ali številska območja. Izvedbeni 
ukrepi lahko organu podelijo posebne 
odgovornosti pri uporabi teh ukrepov.

Države članice podpirajo usklajevanje 
številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja 
delovanje notranjega trga ali podpira razvoj 
vseevropskih storitev. Komisija lahko v 
zvezi s tem sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe, ki lahko vključujejo 
vzpostavitev tarifnih načel za posebne 
številke ali številska območja, kot tudi 
uvedbo enotne evropske klicne številke za 
uporabnikom prijazen dostop do teh 
storitev. Izvedbeni ukrepi lahko organu 
podelijo posebne odgovornosti pri uporabi 
teh ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 61
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2002/21/ES
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar ima podjetje, ki ponuja 
elektronska komunikacijska omrežja, po 
nacionalni zakonodaji pravico vgraditi 
naprave na javnem ali zasebnem zemljišču, 
nad ali pod njim, ali lahko uporabi 
postopek za razlastitev ali uporabo 
zemljišča, nacionalni regulativni organi 
spodbujajo souporabo takih naprav ali 
zemljišč, vključno z vstopi v zgradbe,
drogovi, antenami, vodi, vstopnimi jaški in 

1. Kadar ima javno ali zasebno podjetje po 
nacionalni zakonodaji pravico vgraditi 
naprave na javnem ali zasebnem zemljišču, 
nad ali pod njim, ali lahko uporabi 
postopek za razlastitev ali uporabo 
zemljišča, nacionalni regulativni organi, ob 
upoštevanju načela sorazmernosti,
spodbujajo souporabo takih naprav ali 
zemljišč, vključno z drogovi, antenami, 
vodi in vstopnimi jaški.
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cestnimi omarami.

Or. en

Obrazložitev

Storitve nove generacije ne bodo potekale po sedanjih bakrenih žicah, ampak bo zanje 
uporabljena povsem nova infrastruktura, pri kateri so šibka točka fizični vodi, v katerih bodo 
nameščene povezave. Dejanska souporaba vodov, tj. souporaba, ki ne vključuje le 
telekomunikacijskih vodov, ampak npr. tudi celotno javno infrastrukturo (elektriko, plin in 
kanalizacijo), omogoča, da ima več akterjev dostop do infrastrukture za zagotavljanje svojih 
storitev.

Predlog spremembe 62
Christel Schaldemose

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2002/21/ES
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni 
regulativni organ v skladu z odstavkom 1, 
so objektivni, pregledni in sorazmerni.

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni 
regulativni organ v skladu z odstavkom 1, 
so objektivni, pregledni, nediskriminatorni
in sorazmerni.

Or. en

Predlog spremembe 63
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2002/21/ES
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni 
regulativni organ v skladu z odstavkom 1, 
so objektivni, pregledni in sorazmerni.

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni 
regulativni organ v skladu z odstavkom 1, 
so objektivni, pregledni, nediskriminatorni
in sorazmerni ter se sprejmejo v skladu s 
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postopkom iz člena 7a(4) Direktive 
2002/21/ES.

Or. en

Predlog spremembe 64
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2002/21/ES
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Za zagotovitev sorazmernosti ukrepov, 
sprejetih v skladu s odstavkom 1, bodo 
nacionalni regulativni organi preučili 
razpoložljivost vseh vodov, vključno z vodi 
telekomunikacijskih operaterjev, 
ponudnikov energetskih storitev in 
lokalnih skupnosti ter kanalizacijskimi 
cevmi, po katerih bi lahko potekali 
telekomunikacijski vodi na območju, kjer 
se zahteva dostop.

Or. en

Obrazložitev

Za spodbuditev razvoja infrastrukture dostop do vodov ne bi smel biti umetno omejen na vode 
telekomunikacijskih operaterjev, ampak bi moral vključevati vse vode, ki so na razpolago. Z 
večjim številom razpoložljivih vodov so večje tudi možnosti za trajnostno konkurenco zaradi 
razvoja omrežja tretje strani. 

Predlog spremembe 65
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da podjetja, 
ki zagotavljajo javna komunikacijska 
omrežja, sprejmejo vse ukrepe za 
zagotovitev celovitosti svojih omrežij, da 
zagotovijo stalnost dobave storitev, 
nudenih preko teh omrežij.

2. Države članice zagotovijo, da podjetja, 
ki zagotavljajo javna komunikacijska 
omrežja, sprejmejo ustrezne ukrepe za 
zagotovitev celovitosti svojih omrežij, da 
zagotovijo stalnost dobave storitev, 
nudenih preko teh omrežij. Države članice 
zagotovijo, da se regulativni organi redno 
posvetujejo s podjetji ter tako zagotovijo, 
da so bili sprejeti ustrezni ukrepi za 
zagotavljanje varnosti ali integritete.

Or. en

Predlog spremembe 66
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da podjetja, ki 
zagotavljajo javna komunikacijska omrežja 
ali javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, nacionalni 
regulativni organ obvestijo o vseh kršitvah 
varnosti ali celovitosti, ki so imele velik 
vpliv na delovanje omrežij ali storitev. 

Države članice po potrebi zagotovijo, da 
podjetja, ki zagotavljajo javna 
komunikacijska omrežja ali javno dostopne 
elektronske komunikacijske storitve, 
nacionalni regulativni organ obvestijo o 
hudih kršitvah varnosti ali celovitosti, ki so 
imele velik vpliv na delovanje omrežij ali 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 67
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer je to primerno, zadevni nacionalni 
regulativni organ obvesti nacionalne 
regulativne organe v drugih državah 
članicah in organ. Če je razkritje kršitve v 
javnem interesu, lahko nacionalni 
regulativni organ obvesti javnost. 

Kjer je to primerno, zadevni nacionalni 
regulativni organ obvesti nacionalne 
regulativne organe v drugih državah 
članicah in organ. 

Or. en

Predlog spremembe 68
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ vsake tri 
mesece Komisiji predloži kratko poročilo o 
prejetih prijavah in o ukrepih, ki so bili 
sprejeti v skladu s tem odstavkom. 

Nacionalni regulativni organ Komisiji 
vsako leto predloži kratko poročilo o 
prejetih prijavah in o ukrepih, ki so bili 
sprejeti v skladu s tem odstavkom. 

Or. en

Predlog spremembe 69
Christel Schaldemose

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija, ki dosledno upošteva mnenje 
organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) 
Uredbe […/ES], lahko sprejme ustrezne 
tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z 

Komisija lahko spodbuja širjenje in 
izmenjavo najboljših praks med podjetji in 
pristojnimi nacionalnimi organi ter
sprejme ustrezne tehnične izvedbene 
ukrepe za uskladitev ukrepov iz odstavkov 
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ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko 
in postopke, ki se uporabljajo za 
obveznosti prijave.

1, 2 in 3, vključno z ukrepi, ki 
opredeljujejo okoliščine, obliko in 
postopke, ki se uporabljajo za obveznosti 
prijave.

Or. en

Obrazložitev

Komisijo ima lahko pozitivno vlogo pri usklajevanju in spodbujanju izmenjave najboljših 
praks, ne da bi hkrati vsiljevala zavezujoče ukrepe.

Predlog spremembe 70
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti izvedbeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 22(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 22(4).

Ti izvedbeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 22(3), kadar 
samoregulativne pobude industrije ne 
dosežejo ustrezne ravni varnosti na 
notranjem trgu v eni ali več državah 
članicah. V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
22(4).

Or. en

Predlog spremembe 71
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 b – odstavek 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
nacionalni regulativni organi pooblastilo, 
da od podjetij, ki zagotavljajo javna 
komunikacijska omrežja ali javno dostopne 
elektronske komunikacijske storitve, 
zahtevajo, da:

2. Države članice po potrebi zagotovijo, da 
imajo nacionalni regulativni organi 
pooblastilo, da od podjetij, ki zagotavljajo 
javna komunikacijska omrežja ali javno 
dostopne elektronske komunikacijske 
storitve, zahtevajo, da:

Or. en

Predlog spremembe 72
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 b – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da imajo 
podjetja, ki zagotavljajo javna 
komunikacijska omrežja ali javno 
dostopne elektronske komunikacijske 
storitve, na voljo shemo za povračilo 
stroškov, kadar Komisija v skladu s 
členom 13a(4) sprejme tehnične izvedbene 
ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 73
Marian Zlotea

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) doslednega izvajanja regulativnih (a) doslednega izvajanja regulativnih 
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pristopov, vključno s sistemsko obravnavo 
novih storitev;

pristopov, vključno s sistemsko obravnavo 
vseevropskih storitev, kot so globalne 
telekomunikacijske storitve, in novih 
storitev;

Or. en

Obrazložitev

Vseevropske telekomunikacijske storitve, med katerimi trenutno prednjačijo globalne 
telekomunikacijske storitve, ki se zagotavljajo multinacionalkam s podružnicami v številnih 
evropskih državah, so eno izmed področij, na katerem bi morala Komisija imeti pristojnost za 
zagotavljanje usklajenega regulativnega pristopa v okviru EU.

Predlog spremembe 74
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) doslednega izvajanja regulativnih 
pristopov, vključno s sistemsko obravnavo 
novih storitev;

(a) doslednega izvajanja regulativnih 
pristopov, vključno s sistemsko obravnavo 
vseevropskih storitev, kot so globalne 
telekomunikacijske storitve, in novih 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 75
Christel Schaldemose

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 4 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) potrošniških vprašanj, vključno z 
dostopnostjo za končne uporabnike 

(c) potrošniških vprašanj, ki niso vključena 
v Direktivo 2002/22/ES, zlasti v zvezi z
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invalide do elektronskih komunikacijskih 
storitev in opreme;

dostopnostjo za končne uporabnike 
invalide do elektronskih komunikacijskih 
storitev in opreme;

Or. en

Obrazložitev

Ta člen naj bi služil kot podlaga za urejanje samo tistih potrošniških vprašanj, ki niso zajeta v 
direktivi o univerzalnih storitvah.

Predlog spremembe 76
Zuzana Roithová

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Direktiva 2002/19/ES
Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

‚dostop pomeni zagotovitev 
razpoložljivosti naprav in/ali storitev 
drugemu podjetju pod določenimi pogoji, 
bodisi na izključni ali neizključni podlagi, 
za zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih storitev ali za dobavo 
storitev informacijske družbe ali storitev 
radiodifuzijskih vsebin. Med drugim 
zajema: dostop do omrežnih elementov in 
pripadajočih naprav, ki lahko vključuje 
tudi priključitev opreme s fiksnimi ali 
nefiksnimi sredstvi (zlasti to vključuje 
dostop do krajevne zanke ter naprav in 
storitev, ki so potrebne za zagotavljanje 
storitev prek krajevne zanke), dostop do 
fizične infrastrukture, vključno z 
zgradbami, kanali in drogovi; dostop do 
ustreznih sistemov programske opreme, 
vključno s sistemi za podporo obratovanja, 
dostop do pretvorbe številk ali do sistemov, 
ki zagotavljajo enakovredno delovanje, 
dostop do fiksnih in mobilnih omrežij, 
zlasti za sledenje, dostop do sistemov s 
pogojnim dostopom za digitalne 

(a) „dostop“ pomeni zagotovitev 
razpoložljivosti naprav in/ali storitev 
drugemu podjetju pod določenimi pogoji, 
bodisi na izključni ali neizključni podlagi, 
za zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih storitev. Med drugim 
zajema: dostop do omrežnih elementov in 
pripadajočih naprav, ki lahko vključuje 
tudi priključitev opreme s fiksnimi ali 
nefiksnimi sredstvi (zlasti to vključuje 
dostop do krajevne zanke ter naprav in 
storitev, ki so potrebne za zagotavljanje 
storitev prek krajevne zanke), dostop do 
fizične infrastrukture, vključno z 
zgradbami, kanali in drogovi; dostop do 
ustreznih sistemov programske opreme, 
vključno s sistemi za podporo obratovanja, 
dostop do pretvorbe številk ali do sistemov, 
ki zagotavljajo enakovredno delovanje, 
dostop do fiksnih in mobilnih omrežij, 
zlasti za sledenje, dostop do sistemov s 
pogojnim dostopom za digitalne 
televizijske storitve; dostop do virtualnih 
omrežnih storitev.
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televizijske storitve; dostop do virtualnih 
omrežnih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Predlog bi lahko privedel do nevzdržnih razmer, v katerih bi lahko npr. podjetja za kataloško 
prodajo in klicni centri zavarovalnic zahtevali poseben dostop do telekomunikacijskih 
omrežij. Ponudniki radiofuzijskih vsebin kot potrošniki na maloprodajni ravni že koristijo 
načelo nediskriminacije iz členov 17 in 31 direktive o univerzalnih storitvah.  Komisija se je 
odločila za črtanje trga 18 iz svojega priporočila in izrecno navedla, da nacionalno pravo o 
konkurenci dovolj dobro pokriva probleme v tem okviru. 

Predlog spremembe 77
Marian Zlotea

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 a (novo) 
Direktiva 2002/19/ES
Člen 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „krajevna zanka“ pomeni fizični vod, 
ki povezuje omrežno priključno točko v 
naročnikovih prostorih z glavnim 
razdelilnikom ali enakovredno napravo 
v fiksnem javnem elektronskem 
komunikacijskem omrežju, kjer je mogoč 
tehničen dostop do povezave.

Or. en

Predlog spremembe 78
Christel Schaldemose

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 8 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 2 – točka (a)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

‘(a) tehnično in gospodarsko izvedljivost 
uporabe ali namestitve konkurenčnih 
naprav z vidika stopnje tržnega razvoja 
in koristi za potrošnike, pri čemer se 
upoštevata narava in vrsta vključenega 
medomrežnega povezovanja in dostopa, 
vključno z izvedljivostjo drugih možnosti 
za dostop do nabavnega trga;

Or. en

Obrazložitev

Konkurenco na področju infrastrukture, ki je osnovni cilj te uredbe, je treba oceniti tudi v 
skladu s koristmi za potrošnika. Konkurenco bi bilo treba spodbujati čim globlje v vrednostni 
verigi.

Predlog spremembe 79
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 9
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a

Funkcionalna ločitev

črtano

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
skladu z določbami člena 8 in zlasti 
drugega pododstavka člena 8(3) 
vertikalno integriranemu podjetju naložijo 
obveznost, da dejavnosti, povezane z 
veleprodajnim zagotavljanjem izdelkov z 
dostopom, prenese na neodvisno delujočo 
poslovno enoto. Ta poslovna enota izdelke 
in storitve z dostopom dobavlja vsem 
podjetjem, vključno z drugimi poslovnimi 
enotami v okviru matičnega podjetja, v 
enakih časovnih okvirih in pod enakimi 
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pogoji, vključno v zvezi s cenami in 
kakovostjo storitev, ter s pomočjo enakih 
sistemov in postopkov.
2. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti obveznost za funkcionalno 
ločitev, Komisiji predloži zahtevo, ki 
vključuje: 
(a) dokaz, da uvedba ustreznih obveznosti 
med tistimi, opredeljenimi v členih 9 do 13 
za doseganje učinkovite konkurence po 
usklajeni analizi upoštevnih trgov v 
skladu s postopkom analize trga iz člena 
16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva), ni bila uspešna in ne bi bila 
uspešna pri doseganju učinkovite 
konkurence in da obstajajo pomembni in 
trajni problemi glede 
konkurence/nepopolnega trga, ki so 
ugotovljeni na mnogih proizvodnih trgih; 
(b) analizo pričakovanega vpliva na 
regulativni organ, na podjetje in njegove 
spodbude za naložbe v omrežje in na 
druge zainteresirane strani ; vključno 
zlasti s pričakovanim vplivom na 
infrastrukturno konkurenco in možne 
nastale učinke na potrošnike;
(c) osnutek predlaganega ukrepa.
3. Osnutek ukrepa vsebuje naslednje 
elemente:
(a) natančno naravo in stopnjo ločitve, 
zlasti s podrobnim opisom pravnega 
statusa ločene poslovne enote;
(b) opredelitev sredstev ločene poslovne 
enote in izdelkov ali storitev, ki se bodo 
dobavljali tej enoti;
(c) ureditev vodenja za zagotovitev 
neodvisnosti osebja, ki je zaposleno v 
ločeni poslovni enoti, ter ustrezno 
strukturo spodbud;
(d) pravila za zagotovitev skladnosti z 
obveznostmi; 
(e) pravila za zagotovitev preglednosti 
operativnih postopkov, zlasti za druge 
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zainteresirane strani;
(f) program spremljanja, namenjen 
zagotavljanju skladnosti, vključno z 
objavo letnega poročila.
4. Po odločbi Komisije o osnutku ukrepa, 
sprejetem v skladu s členom 8(3), 
nacionalni regulativni organ izvede 
usklajeno analizo različnih trgov, 
povezanih z dostopovnim omrežjem, v 
skladu s postopkom iz člena 16 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva). Na 
podlagi svoje ocene nacionalni regulativni 
organ naloži, ohrani, spremeni ali 
umakne obveznosti, v skladu s členoma 6 
in 7 Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva).
5. Za podjetje, za katero je bila uvedena 
funkcionalna ločitev, lahko velja katera 
koli obveznost, opredeljena v členih 9 do 
13, na katerem koli posebnem trgu, na 
katerem je bilo podjetje označeno kot 
podjetje s pomembno tržno močjo v skladu 
s členom 16 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva), ali pa katera koli 
obveznost, ki jo Komisija odobri po 
tretjem odstavku člena 8.

Or. en

Obrazložitev

Predlog dodaja dodatno pravno sredstvo, čeprav razlogi, zakaj naj bi bilo potrebno, niso 
navedeni. Funkcionalno ločitev bo po uvedbi težko odpraviti in lahko privede do ponovne 
monopolizacije dostopovnega omrežja, s čimer bi ureditev postala stalna. Ločitev ovira 
usklajevanje odločitev o naložbah v vertikalno integriranih podjetjih in bo negativno vplivala 
na razvoj naslednje generacije hitrih dostopovnih omrežij.

Predlog spremembe 80
Zuzana Roithová

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 9
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 a 



PE406.047v01-00 54/65 AM\722944SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a

Funkcionalna ločitev

črtano

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
skladu z določbami člena 8 in zlasti 
drugega pododstavka člena 8(3) 
vertikalno integriranemu podjetju naložijo 
obveznost, da dejavnosti, povezane z 
veleprodajnim zagotavljanjem izdelkov z 
dostopom, prenese na neodvisno delujočo 
poslovno enoto. Ta poslovna enota izdelke 
in storitve z dostopom dobavlja vsem 
podjetjem, vključno z drugimi poslovnimi 
enotami v okviru matičnega podjetja, v 
enakih časovnih okvirih in pod enakimi 
pogoji, vključno v zvezi s cenami in 
kakovostjo storitev, ter s pomočjo enakih 
sistemov in postopkov.
2. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti obveznost za funkcionalno 
ločitev, Komisiji predloži zahtevo, ki 
vključuje: 
(a) dokaz, da uvedba ustreznih obveznosti 
med tistimi, opredeljenimi v členih 9 do 13 
za doseganje učinkovite konkurence po 
usklajeni analizi upoštevnih trgov v 
skladu s postopkom analize trga iz člena 
16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva), ni bila uspešna in ne bi bila 
uspešna pri doseganju učinkovite 
konkurence in da obstajajo pomembni in 
trajni problemi glede 
konkurence/nepopolnega trga, ki so 
ugotovljeni na mnogih proizvodnih trgih; 
(b) analizo pričakovanega vpliva na 
regulativni organ, na podjetje in njegove 
spodbude za naložbe v omrežje in na 
druge zainteresirane strani ; vključno 
zlasti s pričakovanim vplivom na 
infrastrukturno konkurenco in možne 
nastale učinke na potrošnike;
(c) osnutek predlaganega ukrepa.
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3. Osnutek ukrepa vsebuje naslednje 
elemente:
(a) natančno naravo in stopnjo ločitve, 
zlasti s podrobnim opisom pravnega 
statusa ločene poslovne enote;
(b) opredelitev sredstev ločene poslovne 
enote in izdelkov ali storitev, ki se bodo 
dobavljali tej enoti;
(c) ureditev vodenja za zagotovitev 
neodvisnosti osebja, ki je zaposleno v 
ločeni poslovni enoti, ter ustrezno 
strukturo spodbud;
(d) pravila za zagotovitev skladnosti z 
obveznostmi; 
(e) pravila za zagotovitev preglednosti 
operativnih postopkov, zlasti za druge 
zainteresirane strani;
(f) program spremljanja, namenjen 
zagotavljanju skladnosti, vključno z 
objavo letnega poročila.
4. Po odločbi Komisije o osnutku ukrepa, 
sprejetem v skladu s členom 8(3), 
nacionalni regulativni organ izvede 
usklajeno analizo različnih trgov, 
povezanih z dostopovnim omrežjem, v 
skladu s postopkom iz člena 16 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva). Na 
podlagi svoje ocene nacionalni regulativni 
organ naloži, ohrani, spremeni ali 
umakne obveznosti, v skladu s členoma 6 
in 7 Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva).
5. Za podjetje, za katero je bila uvedena 
funkcionalna ločitev, lahko velja katera 
koli obveznost, opredeljena v členih 9 do 
13, na katerem koli posebnem trgu, na 
katerem je bilo podjetje označeno kot 
podjetje s pomembno tržno močjo v skladu 
s členom 16 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva), ali pa katera koli 
obveznost, ki jo Komisija odobri po 
tretjem odstavku člena 8.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog dodaja dodatno pravno sredstvo, čeprav razlogi, zakaj naj bi bilo potrebno, niso 
navedeni. Funkcionalno ločitev bo po uvedbi težko odpraviti in lahko privede do ponovne 
monopolizacije dostopovnega omrežja, s čimer bi ureditev postala stalna. Ločitev ovira 
usklajevanje odločitev o naložbah v vertikalno integriranih podjetjih in bo negativno vplivala 
na razvoj naslednje generacije hitrih dostopovnih omrežij. Že uvedba pravnega sredstva v 
regulativni okvir EU povečuje negotovost za investicijske družbe na trgu.

Predlog spremembe 81
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 9
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
skladu z določbami člena 8 in zlasti 
drugega pododstavka člena 8(3) vertikalno 
integriranemu podjetju naložijo obveznost, 
da dejavnosti, povezane z veleprodajnim 
zagotavljanjem izdelkov z dostopom, 
prenese na neodvisno delujočo poslovno 
enoto.

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
skladu z določbami člena 8 in zlasti 
drugega pododstavka člena 8(3) vertikalno 
integriranemu podjetju kot regulativni 
ukrep izjemne narave naložijo obveznost, 
da dejavnosti, povezane z veleprodajnim 
zagotavljanjem izdelkov z dostopom, 
prenese na neodvisno delujočo poslovno 
enoto.

Ta poslovna enota izdelke in storitve z 
dostopom dobavlja vsem podjetjem, 
vključno z drugimi poslovnimi enotami v 
okviru matičnega podjetja, v enakih 
časovnih okvirih in pod enakimi pogoji, 
vključno v zvezi s cenami in kakovostjo 
storitev, ter s pomočjo enakih sistemov in 
postopkov.

Ta poslovna enota izdelke in storitve z 
dostopom dobavlja vsem podjetjem, 
vključno z drugimi poslovnimi enotami v 
okviru matičnega podjetja, v enakih 
časovnih okvirih in pod enakimi pogoji, 
vključno v zvezi s cenami in kakovostjo 
storitev, ter s pomočjo enakih sistemov in 
postopkov.

Nacionalni regulativni organ ne naloži 
funkcionalne ločitve kot regulativne 
rešitve trgom, na katerih obstaja 
konkurenca za zagotavljanje 
maloprodajnih storitev, temelječih na 
infrastrukturi, in/ali na katerih je tržni 
delež fiksnih telekomunikacijskih storitev 
zelo majhen. 
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Or. ro

Predlog spremembe 82
Marian Zlotea

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 9 
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 a – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dokaz, da uvedba ustreznih obveznosti 
med tistimi, opredeljenimi v členih 9 do 13 
za doseganje učinkovite konkurence po 
usklajeni analizi upoštevnih trgov v skladu 
s postopkom analize trga iz člena 16 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), 
ni bila uspešna in ne bi bila uspešna pri 
doseganju učinkovite konkurence in da 
obstajajo pomembni in trajni problemi 
glede konkurence/nepopolnega trga, ki so 
ugotovljeni na mnogih proizvodnih trgih;

(a) dokaz, da uvedba ustreznih obveznosti 
med tistimi, opredeljenimi v členih 9 do 13 
za doseganje učinkovite konkurence po 
usklajeni analizi upoštevnih trgov v skladu 
s postopkom analize trga iz člena 16 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), 
ni bila uspešna in ne bi bila uspešna pri 
doseganju učinkovite konkurence in da 
obstajajo pomembni in trajni problemi 
glede konkurence/nepopolnega trga, ki so 
ugotovljeni na mnogih proizvodnih trgih, 
in da bi bil ta ukrep najučinkovitejši in 
najuspešnejši način za izvrševanje 
pravnih sredstev, namenjenih obravnavi 
takšnih neuspehov;

Or. en

Obrazložitev

Ker lahko funkcionalna ločitev organu in reguliranemu operaterju poenostavi izvrševanje, bi 
bilo treba regulatorjem omogočiti, da ta ukrep uporabijo na dolgoročni osnovi, ne pa šele po 
dolgoletnih neuspešnih poskusih izvršitve, ki kažejo na to, da so bila pravna sredstva dlje 
časa neučinkovita (in tako ni prišlo do vzpostavitve konkurence). Treba se je sklicevati na 
„učinkovito konkurenco“, saj bi se lahko zgodilo, da bi v določeni meri obstajala 
infrastrukturna konkurenca, ki pa ne bi dovolj učinkovito omejevala prevladujočega 
operaterja.
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Predlog spremembe 83
Marian Zlotea

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 9 
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 a – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) analizo pričakovanega vpliva na 
regulativni organ, na podjetje in njegove 
spodbude za naložbe v omrežje in na druge 
zainteresirane strani ; vključno zlasti s 
pričakovanim vplivom na infrastrukturno 
konkurenco in možne nastale učinke na 
potrošnike;

(b) analizo stroškov in koristi ukrepa, 
vključno z njegovim pričakovanim 
vplivom na regulativni organ, na podjetje in 
njegove spodbude za naložbe v omrežje in 
na druge zainteresirane strani; vključno 
zlasti s pričakovanim vplivom na 
infrastrukturno konkurenco, naložbe in 
možne nastale učinke na potrošnike;

Or. en

Obrazložitev

Ker lahko funkcionalna ločitev organu in reguliranemu operaterju poenostavi izvrševanje, bi 
bilo treba regulatorjem omogočiti, da ta ukrep uporabijo na dolgoročni osnovi, ne pa šele po 
dolgoletnih neuspešnih poskusih izvršitve, ki kažejo na to, da so bila pravna sredstva dlje 
časa neučinkovita (in tako ni prišlo do vzpostavitve konkurence). Treba se je sklicevati na 
„učinkovito konkurenco“, saj bi se lahko zgodilo, da bi v določeni meri obstajala 
infrastrukturna konkurenca, ki pa ne bi dovolj učinkovito omejevala prevladujočega 
operaterja.

Predlog spremembe 84
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2
Direktiva 2002/20/ES
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavka 1 a in b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za globalne telekomunikacijske storitve se 
uporablja samo poenostavljen postopek z 
uradnim obvestilom in določeno 
registracijo dejavnosti elektronske 
komunikacijske storitve kot “globalnih 
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telekomunikacijskih storitev“.
Globalne telekomunikacijske storitve so 
upravljane poslovne podatkovne in 
govorne storitve za multinacionalne 
družbe, locirane v različnih državah in 
pogosto na različnih celinah. Za te 
storitve je značilno, da so čezmejne, v 
Evropi pa vseevropske.

Or. en

Predlog spremembe 85
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne pogojujejo uporabe
radijskih frekvenc s podelitvijo 
individualnih pravic uporabe, temveč 
vključijo pogoje za uporabo teh radijskih 
frekvenc v splošno odobritev, razen če je 
podelitev individualnih pravic upravičena
zaradi:

Države članice omogočajo uporabo
radijskih frekvenc v okviru splošne 
odobritve. Države članice lahko podelijo 
individualne pravice zaradi:

Or. fr

Obrazložitev

Splošne odobritve so z razvojem tehnologije sicer lahko dolgoročno uspešna rešitev, vendar 
bi bilo treba podeljevanje individualnih pravic ohraniti kot običajen postopek za dodeljevanje 
spektra.
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Predlog spremembe 86
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka individualna pravica uporabe 
radijskih frekvenc, ki se podeli za deset let 
ali več in ki je podjetja v skladu s členom 
9b Okvirne direktive ne morejo prenesti ali 
dati v zakup, je vsakih pet let in prvič pet 
let po njeni izdaji predmet pregleda, ob 
upoštevanju meril iz odstavka 1. Če merila 
za podelitev individualnih pravic uporabe 
ne veljajo več, se individualna pravica 
spremeni v splošno odobritev za uporabo 
radijskih frekvenc, ob predhodnem 
obvestilu največ pet let po zaključku 
pregleda, ali pa pravica postane prosto 
prenosljiva ali na voljo za zakup med 
podjetji.

Če se individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc podelijo za deset let ali 
več in jih podjetja v skladu s členom 9b 
Okvirne direktive ne morejo prenesti ali 
dati v zakup, mora nacionalni regulativni 
organ zagotoviti sredstva, ki mu 
omogočajo, da preveri, ali se merila za 
izdajo zadevnih individualnih pravic 
uporabe še naprej uporabljajo in 
spoštujejo v času veljavnosti dovoljenja. 
Če ta merila ne veljajo več, se individualna 
pravica spremeni v splošno odobritev za 
uporabo radijskih frekvenc ob predhodnem 
obvestilu in po poteku razumnega roka, 
ali pa pravica postane prosto prenosljiva ali 
na voljo za zakup med podjetji. Če se 
sprejme taka odločitev, je treba ustrezno 
upoštevati potrebo po amortizacijski dobi, 
ki je prilagojena naložbam. 

Or. fr

Obrazložitev

Številne nove platforme in storitve bodo morale omogočiti vračanje naložb v obdobju, daljšem 
od deset ali pa vsaj pet let. Verjetno se bodo soočale z znatnimi izgubami v prvem letu ali 
dveh prvih letih delovanja. Bilo bi nerazumno, če bi od nacionalnega regulativnega organa 
strogo zahtevali, da vsakih pet let uradno pregleda vsa dovoljenja v zvezi s spektrom za 
radiodifuzijo.
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Predlog spremembe 87
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega 
interesa.

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega 
interesa, vključno z zagotavljanjem 
storitev oddajanja.

Or. en

Predlog spremembe 88
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) za uskladitev postopkov za dodelitev 
splošnih odobritev ali posameznih pravic 
uporabe radijskih frekvenc ali številk;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Podeljevanje splošnih odobritev je dolgoročen cilj. Na tej stopnji naj se ne bi obravnavali 
usklajevalni ukrepi.

Predlog spremembe 89
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES 
Člen 6 a – odstavek 1 – točka (c a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) za uskladitev pogojev za splošne 
odobritve, določenih v Prilogi I;

Or. en

Predlog spremembe 90
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupni izbirni postopek za izdajo pravic črtano
1. Tehnični izvedbeni ukrep iz odstavka 
6a(1)(f) lahko predvideva, da organ 
predloži predloge za izbiro podjetja(-ij), 
kateremu(-im) je treba podeliti 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc ali številk, v skladu s členom 12 
Uredbe […].
V takih primerih ukrep določi obdobje, v 
katerem organ zaključi izbor, postopek, 
pravila in pogoje, ki veljajo za izbiro, ter 
podrobnosti o vseh dajatvah in 
pristojbinah, ki jih morajo plačati 
imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc in/ali številk, da se zagotovi 
optimalna uporaba spektra ali številskih 
virov. Izbirni postopek je odprt, pregleden, 
nediskriminatoren in objektiven.
2. Komisija ob doslednem upoštevanju 
mnenja organa sprejme ukrep za izbiro 
podjetja(-ij), ki se mu(jim) izdajo 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc ali številk. Ukrep določa čas, v 
katerem nacionalni regulativni organi 
izdajo takšne pravice uporabe. Pri tem 
Komisija ukrepa v skladu s postopkom iz 
člena 14a(2).“
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Or. fr

Obrazložitev

Izbirni postopki za dodeljevanje pravic bi morali biti v celotni EU predmet posebnega 
zakonodajnega predloga, ne pa komitologije.

Predlog spremembe 91
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka g
Direktiva 2002/20/ES
Priloga I – del A – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

19. Skladnost z nacionalnimi ukrepi za 
izvajanje Direktive 2001/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
Direktive 2004/48/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Države članice lahko v skladu z Direktivo 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov 
avtorske in sorodnih pravic uporabijo omejitve uporabe avtorskih pravic, če niso v nasprotju 
z normalno uporabo dela ali drugih predmetov in ne bi nerazumno prizadele legitimnih 
interesov imetnika pravic. 

Posledica tega je zelo različna uporaba zaščite avtorskih pravic v EU, ki bi jo bilo treba 
obravnavati, vendar ne s spreminjanjem direktive o odobritvi. 

Učinkovitejša bi bila obravnava v okviru posvetovanja prek spletnih vsebin. 
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Predlog spremembe 92
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka g
Direktiva 2002/20/ES
Priloga I – del A – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

19. Skladnost z nacionalnimi ukrepi za 
izvajanje Direktive 2001/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
Direktive 2004/48/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Države članice lahko uporabijo omejitve uporabe avtorskih pravic, če niso v nasprotju z 
normalno uporabo dela ali drugih predmetov in ne bi nerazumno prizadele legitimnih 
interesov imetnika pravic. Posledica tega je zelo različna uporaba zaščite avtorskih pravic, ki
bi jo bilo treba obravnavati, vendar ne s spreminjanjem direktive o odobritvi. Vstavitev te 
točke v prilogo k direktivi o odobritvi bi povzročila pravno negotovost za podjetja, saj se 
razlaga tega koncepta med državami članicami razlikuje. 

Predlog spremembe 93
Marian Zlotea

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 a (novo)
Direktiva 2002/20/ES
Priloga I – del C – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Določitev storitve, za katero se 
uporabi številka, vključno z vsemi 
zahtevami, povezanimi z zagotavljanjem 
te storitve, ter – v izogib dvomom –
tarifnimi načeli in najvišjimi cenami, ki 
lahko veljajo za posebna številska 
območja za zagotavljanje varstva 
potrošnikov v skladu s členom 8(4)(b) 
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Direktive 2002/21/ES.

Or. en

Predlog spremembe 94
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II – točka 1
Direktiva 2002/20/ES
Priloga II – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) metoda določitve pristojbin za uporabo 
za pravico uporabe radijskih frekvenc;

(d) metoda določitve pristojbin za uporabo 
za pravico uporabe radijskih frekvenc, ki 
ne posega v mehanizme držav članic, s 
katerimi se obveznost plačevanja pravic 
uporabe nadomesti z obveznostjo 
izpolnjevanja posebnih ciljev splošnega 
interesa;

Or. fr

Obrazložitev

Države članice morajo ohraniti možnost, da obdržijo ali uveljavijo mehanizme, s katerimi 
nadomestijo obveznost plačila pravic uporabe z obveznostjo izpolnjevanja posebnih ciljev 
splošnega interesa. Ti mehanizmi, ki služijo ciljem medijskega pluralizma, so običajno 
plačilno sredstvo v okviru frekvenc, dodeljenih prizemni radiofuziji.
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