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Predlog spremembe 86
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Bistveno je, da se predhodne 
regulativne obveznosti naložijo le, če ni 
učinkovite konkurence, to pomeni na trgu 
z enim ali več podjetji s pomembno tržno 
močjo, in če pravna sredstva nacionalne 
zakonodaje in zakonodaje Skupnosti na 
področju konkurence ne zadostujejo za
reševanje težave. Zato je nujno, da v 
skladu z načeli konkurenčnega prava 
Komisija pripravi smernice na ravni 
Skupnosti, ki jih bodo morali upoštevati 
nacionalni regulativni organi pri 
ocenjevanju učinkovitosti konkurence na 
zadevnem trgu in pri ocenjevanju 
pomembne tržne moči. Nacionalni 
regulativni organi bi morali preučiti, ali 
posamezen trg proizvodov ali storitev 
vpliva na celotno ozemlje zadevne države 
članice, na del njenega ozemlja ali na dele 
ozemlja sosednjih držav članic, ki se 
obravnavajo kot celota. Da se zagotovi 
natančna geografska opredelitev trga, ki 
bi morala zagotoviti, da ureditev temelji 
na dejanskih tržnih razmerah, morajo 
nacionalni regulativni organi preučiti, ali 
je treba opredeliti geografske trge, če 
konkurenčne razmere, zlasti 
infrastrukturna konkurenca, niso dovolj 
homogene znotraj nacionalnega ozemlja. 
Analiza učinkovite konkurence mora 
preučiti tudi vprašanje, ali je trg 
potencialno konkurenčen in ali je torej 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
trajno. Te smernice bi morale obravnavati 
tudi vprašanje na novo nastajajočih trgov, 
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na katerih bi utegnil vodilni na trgu 
dejansko imeti pomemben tržni delež, 
vendar se mu ne bi smele naložiti 
neprimerne obveznosti. V zvezi s tem je 
nujno, da regulativni pristop razlikuje 
med podedovanimi in novimi omrežji ter 
se tako izogne nepotrebnim regulativnim 
obveznostim za podjetja, ki zagotavljajo 
nova dostopovna omrežja in storitve ter 
zadostujejo povpraševanju, za katerega je 
značilna visoka stopnja negotovosti in 
zahteva precejšnja vlaganja. Komisija bi 
morala smernice redno pregledovati, da 
zagotovi njihovo ustreznost hitro 
razvijajočemu se trgu. Nacionalni 
regulativni organi bodo morali med seboj 
sodelovati, kadar se zadevni trg obravnava 
kot nadnacionalni trg.

Or. en

Obrazložitev

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.

Predlog spremembe 87
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Bistveno je, da se predhodne 
regulativne obveznosti naložijo le, če ni 
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učinkovite konkurence, to pomeni na trgu 
z enim ali več podjetji s pomembno tržno 
močjo, in če pravna sredstva nacionalne 
zakonodaje in zakonodaje Skupnosti na 
področju konkurence ne zadostujejo za 
reševanje težave. Zato je nujno, da 
Komisija pripravi smernice na ravni 
Skupnosti v skladu z načeli 
konkurenčnega prava, ki jih bodo morali 
upoštevati nacionalni regulativni organi 
pri ocenjevanju učinkovitosti konkurence 
na danem trgu in pri ocenjevanju 
pomembne tržne moči. Nacionalni 
regulativni organi bi morali preučiti, ali 
posamezen trg proizvodov ali storitev 
vpliva na celotno ozemlje zadevne države 
članice, na del njenega ozemlja ali na dele 
ozemlja sosednjih držav članic, ki se 
obravnavajo kot celota. Da se zagotovi 
natančna geografska opredelitev trga, ki 
bi morala zagotoviti, da ureditev temelji 
na dejanskih tržnih razmerah, morajo 
nacionalni regulativni organi preučiti, ali 
je treba opredeliti geografske trge, če 
konkurenčne razmere, zlasti 
infrastrukturna konkurenca, niso dovolj 
homogene znotraj nacionalnega ozemlja. 
Analiza učinkovite konkurence mora 
preučiti tudi vprašanje, ali je trg 
potencialno konkurenčen in ali je torej 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
trajno. Te smernice bi morale obravnavati 
tudi vprašanje na novo nastajajočih trgov, 
na katerih bi utegnil vodilni na trgu 
dejansko imeti pomemben tržni delež, 
vendar se mu ne bi smele naložiti 
neprimerne obveznosti. V zvezi s tem je 
nujno, da regulativni pristop razlikuje 
med podedovanimi in novimi omrežji ter 
se tako izogne nepotrebnim regulativnim 
obveznostim za podjetja, ki zagotavljajo 
nova dostopovna omrežja in storitve ter 
zadostujejo povpraševanju, za katerega je 
značilna visoka stopnja negotovosti in 
zahteva precejšnja vlaganja. Komisija bi 
morala smernice redno pregledovati, da 
zagotovi njihovo ustreznost hitro 
razvijajočemu se trgu. Nacionalni 
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regulativni organi bodo morali med seboj 
sodelovati, kadar se zadevni trg obravnava 
kot nadnacionalni trg.

Or. en

Obrazložitev

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.

Predlog spremembe 88
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Predhodno urejanje posameznih 
sektorjev, zasidrano v direktivah, je 
namenjeno prehodu nekdanjih 
monopolnih trgov v konkurenco na trgih 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev. Takoj ko bo na trgih 
vzpostavljena konkurenca, se predhodno 
urejanje preneha izvajati, uporablja pa se 
le konkurenčno pravo Skupnosti in držav 
članic. Zaradi rastoče dinamike 
konkurence na področju elektronskih 
komunikacij se morebitna korist 
predhodnega urejanja cen in dostopa v 
posameznem sektorju sčasoma močno 
zniža.  Trgi elektronskih komunikacij so 
bili zadnjih nekaj let zaznamovani z 
izrazito dinamiko konkurence, 
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konkurenca pa se bo v naslednjih letih 
predvidoma še zaostrila.  Da bi se 
zagotovil hiter prehod do izključne 
uporabe konkurenčnega prava Skupnosti 
in držav članic, morajo določbe te 
direktive, namenjene predhodnemu 
urejanju posameznih sektorjev, na 
določen datum poteči, razen če Komisija 
dokaže, da je nadaljevanje predhodnega 
urejanja upravičeno tudi po datumu 
poteka. 

Or. de

Obrazložitev

Predhodno urejanje je bilo prvotno oblikovano kot prehodna rešitev. Kljub temu pa načelo 
postopne odprave urejanja posameznih sektorjev in vsesplošen začetek uporabe 
konkurenčnega prava v direktivah nista izrecno omenjena. Sprejeti je treba pravno zavezujoč 
izstopni mehanizem, ki bo postavil smernice za deregulacijo in prehod v splošno  uporabo 
konkurenčnega prava. Najlažja pot do rešitve je revizijska klavzula, ki lahko po potrebi tudi 
podaljša obdobje predhodnega urejanja.

Predlog spremembe 89
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Sektorska predhodna ureditev trga v 
tem okviru je namenjena prehodu od 
nekdanjih monopolov h konkurenčnemu 
trgu elektronskih komunikacijskih 
omrežij in storitev. Ko bodo trgi postali 
konkurenčni, je treba predhodno ureditev 
odpraviti, veljala pa bo izključno 
zakonodaja o konkurenci Skupnosti in 
držav članic. Ko se bo dinamika 
konkurence na evropskem trgu 
elektronskih komunikacij povečevala, se 
bodo morebitne koristi sektorske 
predhodne ureditve glede cene in dostopa 
občutno zmanjševale. Razvoj konkurence 
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na trgu elektronskih komunikacij je bil v 
zadnjih letih zelo dinamičen, v prihodnjih 
letih pa se bo konkurenca verjetno še 
povečala. Da se zagotovi pravočasen 
prehod k izključni uporabi zakonodaje o 
konkurenci Skupnosti in držav članic, 
morajo določbe tega okvira o sektorski 
predhodni ureditvi prenehati veljati ob 
prenehanju delovanja organa BERT, 
razen če Komisija dokaže, da je 
predhodna ureditev upravičena tudi po 
tem datumu.

Or. en

Obrazložitev

Predhodna ureditev je bila na začetku zasnovana kot prehodna rešitev. V okvirno direktivo je 
treba vključiti pravno zavezujoč izstopni mehanizem, da se ohrani usmerjenost k deregulaciji 
in splošnemu konkurenčnemu pravu. Najboljše sredstvo za doseganje tega cilja je časovna 
omejitev veljavnosti z možnostjo podaljšanja veljavnosti uredbe, če je to potrebno (v skladu z 
uredbo o gostovanju v mednarodnih omrežjih).

Predlog spremembe 90
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Sektorska predhodna ureditev trga v 
tem okviru je namenjena prehodu od 
nekdanjih monopolov h konkurenčnemu 
trgu elektronskih komunikacijskih 
omrežij in storitev. Ko bodo trgi postali 
konkurenčni, je treba predhodno ureditev 
odpraviti, veljala pa bo izključno 
zakonodaja o konkurenci Skupnosti in 
držav članic. Ko se bo dinamika 
konkurence na evropskem trgu 
elektronskih komunikacij povečevala, se 
bodo morebitne koristi sektorske 
predhodne ureditve glede cene in dostopa 
občutno zmanjševale. Da bi zagotovili 
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pravočasen prehod k izključni veljavi 
zakonodaje o konkurenci Skupnosti in 
držav članic, morajo določbe tega okvira 
sektorske predhodne ureditve prenehati 
veljati na določen datum, razen če 
Komisija dokaže, da je predhodna
ureditev upravičena tudi po tem datumu.

Or. en

Obrazložitev

Predhodna ureditev je bila zasnovana kot prehodna rešitev. Vendar v direktivah se izrecno ne 
omenja načela o postopni opustitvi sektorske ureditve in prehodu k izključni uporabi 
splošnega konkurenčnega prava. Zato je treba v okvirno direktivo vključiti pravno zavezujoč 
izstopni mehanizem, da se ohrani usmerjenost k deregulaciji in splošnemu konkurenčnemu 
pravu.

Predlog spremembe 91
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Sedanji okvir uvaja prehodne 
tehnične prilagoditve, da se zagotovi 
celovit prehod h konkurenčnemu pravu. 
Zato je treba največ pet let po datumu 
začetka njegove veljavnosti ponovno 
preučiti, ali je še potreben.

Or. en

Obrazložitev

Ta ureditev je bila od začetka zasnovana kot začasna rešitev, zato jo je treba v skladu z 
razvojem konkurenčnosti na trgu ukiniti.
 Zato je treba uvesti klavzulo o pregledu, da se končno doseže politični cilj o postopni 
deregulaciji. Če bo potrebno, bo Komisija na osnovi poročila, ki ga je treba objaviti pred 
datumom, predvidenim za pregled, Parlamentu in Svetu predlagala podaljšanje veljavnosti te 
ureditve na posebnih področjih.
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Predlog spremembe 92
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Regulativni okvir EU za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve je treba 
zato preoblikovati, da se dokončno 
oblikuje notranji trg za elektronske 
komunikacije z okrepitvijo mehanizma 
Skupnosti za regulacijo operaterjev z 
znatno tržno močjo na ključnih trgih. To 
dopolnjuje ustanovitev organa za trg 
evropskih elektronskih komunikacij (v 
nadaljevanju organ) z Uredbo […/…/ES] 
z dne [datum] Evropskega parlamenta in 
Sveta. Reforma vključuje tudi opredelitev 
učinkovite strategije upravljanja spektra, da 
se doseže enotni evropski informacijski 
prostor in okrepitev določb za uporabnike 
invalide in s tem pridobi vseobsegajočo 
informacijsko družbo.

(3) Regulativni okvir EU za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve je treba 
zato preoblikovati, da se dokončno 
oblikuje notranji trg za elektronske 
komunikacije z okrepitvijo mehanizma 
Skupnosti za regulacijo operaterjev z 
znatno tržno močjo na ključnih trgih. 
Reforma vključuje tudi opredelitev 
učinkovite strategije upravljanja spektra, da 
se doseže enotni evropski informacijski 
prostor in okrepitev določb za uporabnike 
invalide in s tem pridobi vseobsegajočo 
informacijsko družbo.

Or. en

Obrazložitev

Ustanovitev organa za evropski trg elektronskih komunikacij (EECMA) je za države članice 
EU nepotrebno finančno breme, ker:

- ustvarja več birokracije; 

- prenaša pristojnosti in sprejemanje odločitev na raven Skupnosti ter s tem ustvarja 
pravno in poslovno negotovost; 

- niso jasno opredeljeni njegova vloga, funkcije, način vodenja, pristojnosti ter 
sodelovanje s Komisijo in nacionalnimi regulativnimi organi; 

- ščiti Komisijo pred revizijskimi (pravnimi) postopki; in

- sta skupina evropskih regulatorjev (ERG) in Evropska konferenca poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT), ki že obstajata, učinkovit politični forum za obravnavanje 
vprašanja o uporabi spektra v Evropi. 
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Predlog spremembe 93
Gunnar Hökmark, 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, in sicer z učinkovitim in 
konkurenčnim trgom infrastruktur in 
storitev ter z naraščajočim razvojem 
informacijske družbe.

Or. en

Obrazložitev

Konkurenca, ki temelji na infrastrukturi, je predpogoj za dolgoročno kakovostno delovanje 
telekomunikacijskega trga in eden glavnih ciljev te ureditve.

Predlog spremembe 94
Erika Mann

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 in mednarodno 
konkurenčnega „ekosistema“ za 
elektronske komunikacije na podlagi 
učinkovitega in konkurenčnega trga 
proizvodov in storitev ter učinkovite 
konkurence med nadomestnimi omrežji za 
dostop do elektronskih komunikacij, da se 
izboljša razvoj informacijske družbe. 
Trajnostno okolje za konkurenčnost in 
naložbe v sektor elektronskih komunikacij 
je odvisno od spodbud za naložbe v novo 
infrastrukturo ter od kakovostne in 
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sorazmerne ureditve, kar vključuje tudi 
postopno odpravljanje sektorske 
predhodne ureditve in prehod h 
konkurenčnemu pravu.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je opozoriti na cilje novega regulativnega okvira EU v novem okolju, zaznamovanem 
s tehnološkimi spremembami, ter na potrebo po zagotavljanju spodbud za konkurenčnost na 
področju infrastrukture, to je naložb v naslednjo generacijo omrežij. To bi moralo omogočiti 
postopno opustitev sektorske predhodne ureditve.

Predlog spremembe 95
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Ključno vprašanje v naslednjih letih 
je dajanje primernih spodbud za naložbe v 
nova visokohitrostna omrežja, ki bodo 
podpirala inovacije na področju vsebinsko 
bogatih internetnih storitev. Takšna 
omrežja imajo izjemen potencial, da lahko 
koristijo potrošnikom po vsej Evropski 
uniji. Zato je ključno, da ni ovir za 
trajnostne naložbe v razvoj teh novih 
omrežij ob sočasni krepitvi konkurence ter 
povečanju izbire za potrošnike, kar lahko 
zahteva različne regulativne pristope, ki 
so prilagojeni tržnim potrebam.

Or. en

Obrazložitev

EU potrebuje trajnostne in napredne naložbe v razvoj novih visokohitrostnih omrežij, kar 
morajo upoštevati različni nacionalni regulatorji.



AM\725135SL.doc 13/101 PE407.629v01-00

SL

Predlog spremembe 96
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Ključno vprašanje v naslednjih letih 
je dajanje primernih spodbud za naložbe v 
nova visokohitrostna omrežja, ki bodo 
podpirala inovacije na področju vsebinsko 
bogatih internetnih storitev. Takšna 
omrežja imajo izjemen potencial, da lahko 
koristijo potrošnikom po vsej Evropski 
uniji. Zato je ključno, da ni ovir za 
trajnostne naložbe v razvoj teh novih 
omrežij ob sočasni krepitvi konkurence ter 
povečanju izbire za potrošnike, kar lahko 
zahteva različne regulativne pristope, ki 
so prilagojeni tržnim potrebam. 

Or. en

Obrazložitev

Evropa potrebuje trajnostne naložbe v razvoj novih visokohitrostnih omrežij, kar morajo 
upoštevati različni nacionalni regulatorji.

Predlog spremembe 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Elektronske komunikacije so sektor, 
zaznamovan s hitrim razvojem, visoko 
ravnjo tehnoloških inovacij in zelo 
dinamičnimi trgi. Treba je redno 
pregledovati natančnost predpisov za 
spreminjajoče se trge in tehnologijo. Pri 
uporabi te direktive morajo biti na prvem 
mestu inovacije in razvoj hitrih omrežij 
naslednje generacije, ki bodo v 



PE407.629v01-00 14/101 AM\725135SL.doc

SL

prihodnosti izpolnjevala zahteve 
potrošnikov po večji pasovni širini in širši 
ponudbi storitev, da se zagotovi, da bodo 
državljani EU lahko še naprej celovito 
sodelovali v globalni informacijski družbi.

Or. en

Obrazložitev

Komisija se v svojih predlogih za revizijo ne obravnava dejavno težav novih fiksnih in 
mobilnih hitrih dostopovnih omrežij, čeprav je to vprašanje ključno za telekomunikacijsko 
industrijo, potrošnike in konkurenčnost Evrope. Komisija meni, da je sedanji okvir zmožen 
kljubovati težavam, zato dodatni zakonodajni predlogi niso potrebni. Vendar zgolj 
nadaljevanje regulativnih konceptov iz preteklosti ne zadošča.

Predlog spremembe 98
Fiona Hall

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Naslednja generacija omrežij ima 
izjemen potencial, da lahko koristi 
podjetjem in potrošnikom po vsej Evropski 
uniji. Zato je ključno, da pomanjkanje 
jasne ureditve ne ovira trajnostnih naložb 
v razvoj teh novih omrežij ter da se poveča 
konkurenca in izbira za potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Okvir mora odgovoriti na nove 
naložbene in inovacijske izzive ter
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upoštevati potrebo po spodbujanju naložb 
in konkurence, da se izbira potrošnikov 
zaščiti, ne pa ogrozi.

Or. en

Predlog spremembe 100
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Regulativni okvir naj bi zajemal 
dodatne cilje za spodbujanje varstva 
potrošnikov na področju elektronskih 
komunikacij s tem, da nudi natančne in 
celovite informacije z uporabo kakršne 
koli ureditve in postopka, preglednost na 
področju pristojbin in dajatev, ter visoke 
standarde pri zagotavljanju storitev;
 popolno priznanje vloge potrošniških 
združenj pri javnem posvetovanju; in 
zagotovi, da se odgovornim organom ali 
agentom zagotovijo primerna sredstva, ki 
bi jim omogočila preprečiti mogoče 
manipulacije in na učinkovit način 
zaustaviti primere goljufije na področju 
elektronskih komunikacijskih storitev.

Or. it

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi poudariti, da bi morala med cilji usklajenega regulativnega 
okvira biti tudi potreba po varovanju potrošnikov.
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Predlog spremembe 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) K reformi regulativnega okvira EU bi 
največ prispevalo boljše delovanje in večja 
učinkovitost skupine evropskih 
regulatorjev (ERG), skupine za politiko 
radijskega spektra (RSPG) in Evropske 
konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT). Treba 
je okrepiti svetovalno vlogo skupine 
evropskih regulatorjev na različnih 
področjih, vključno z ureditvijo trga in 
politiko radijskega spektra. Treba je 
okrepiti svetovalno vlogo skupine za 
politiko radijskega spektra in Evropske 
konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav na področju 
politike radijskega spektra. K dobremu 
delovanju odbora za komunikacije 
(COCOM) in odbora za radijski spekter 
(RSC) bi prispevala večja preglednost ter 
dejavnejše vključevanje zainteresiranih 
strani s področja industrije v pripravo 
tekočih nalog.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predlogov sprememb k uvodni izjavi 3.

Dodatno izboljšanje učinkovitosti skupine evropskih regulatorjev ter Evropske konference 
poštnih in telekomunikacijskih uprav (pa tudi odbora za radijski spekter, odbora za 
komunikacije in skupine za politiko radijskega spektra) bi bilo učinkovitejše od ustanovitve 
nove institucije, kot je organ za trg evropskih elektronskih komunikacij .

Vse dodatno sklicevanje na ta organ se črta.
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Predlog spremembe 102
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Naslednja generacija omrežij ima 
ogromen potencial, da lahko koristi 
podjetjem in potrošnikom po vsej Evropski 
uniji ter okrepi evropsko mednarodno 
konkurenčnost v primerjavi z drugimi 
gospodarstvi na svetu. Zato je ključno, da 
trajnostnih naložb v ta omrežja ne 
prepreči podaljšanje veljavnosti 
regulativnih ureditev, ki so bile 
namenjene zagotavljanju dostopa do 
obstoječih podedovanih omrežij, ter da se 
zagotovijo spodbude za naložbe ob 
hkratnem povečanju konkurence in izbire 
za potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

Izziv omrežij naslednje generacije je spodbujanje naložb zaradi ustvarjanja čim večje 
infrastrukturne konkurence ter novih proizvodov in storitev, da se povečajo koristi za 
potrošnika in okrepi mednarodna konkurenčnost Evrope na področju odprtih in dinamičnih 
novih trgov.

Predlog spremembe 103
Catherine Trautmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) Naložbe v raziskave in razvoj so 
ključne za razvoj naslednje generacije 
optičnih omrežij in za doseganje prožnega 
in učinkovitega radijskega dostopa, kar 
spodbuja izboljšanje konkurence ter 
inovativnih aplikacij in storitev v korist 
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potrošnika. Izziv je vzpostavitev naslednje 
generacije povsod prisotnih in 
konvergentnih infrastruktur za omrežja in 
storitve na področju elektronskih 
komunikacij, računalništva in medijev.

Or. en

Obrazložitev

Ureditev mora spodbujati naložbe v raziskave in razvoj za vzpostavitev naslednje generacije 
žičnega in brezžičnega omrežja.

Predlog spremembe 104
Catherine Trautmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3e) Javna politika bi morala dopolnjevati 
učinkovito delovanje trga elektronskih 
komunikacij in posredovati med ponudbo 
in povpraševanjem, da se spodbudi 
pozitivna dinamika, ki omogoča, da je 
razvoj boljših vsebin in storitev odvisen od 
vzpostavljanja infrastrukture in obratno. 
Poseg javne politike mora biti sorazmeren 
in ne sme izkrivljati konkurence niti 
ovirati zasebnih naložb, prav tako mora 
povečati spodbude za naložbe in znižati 
vstopne ovire. V zvezi s tem lahko javne 
oblasti spodbujajo vzpostavitev visoko 
zmogljive infrastrukture, ki je usmerjena 
v prihodnost. Pri tem se morajo odločitve 
o dodelitvi javne podpore sprejemati v 
okviru odprtih, preglednih in 
konkurenčnih postopkov. Javna podpora 
prav tako ne sme biti vnaprej naklonjena 
nobeni tehnologiji in mora zagotavljati 
dostop do infrastrukture na 
nediskriminatoren način.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je pripraviti nekatere smernice v zvezi z nacionalnimi ali lokalnimi javnimi oblastmi ne 
glede na to, ali imajo na trgu elektronskih komunikacij izključno podporno vlogo ali so pri 
tem precej dejavnejše.

Predlog spremembe 105
Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Za zaščito trajnostne konkurence in 
zagotovitev najvišjih možnih koristi za 
končnega uporabnika bi morali 
nacionalni regulativni organi izvajati 
predhodne regulativne obveznosti ob 
upoštevanju načela sorazmernosti in v 
skladu s stvarnimi in specifičnimi 
konkurenčnimi razmerami, ki obstajajo 
na vsakem geografskem področju. Če je 
trg konkurenčen na zadevnem 
geografskem področju, bi morali 
nacionalni regulativni organi spodbujati 
izkoriščanje konkurenčnih infrastruktur 
in omogočiti dostop do omrežja podjetja 
ali podjetij s pomembno tržno močjo na 
najgloblji možni ravni. Če pa trg ni 
učinkovito konkurenčen na zadevnem 
geografskem področju, je treba tretjim 
stranem omogočiti dostop do omrežja 
podjetja ali podjetij s pomembno tržno 
močjo na način, ki jim omogoča tehnično 
in gospodarsko izvedljivo zagotavljanje 
konkurenčnih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje trajnostne konkurence potrošnikom zagotavlja dolgoročno koriščenje pozitivnih 
učinkov. Na osnovi stopnje konkurenčnosti vsakega geografskega področja bi morali 
spodbujati infrastrukturno in storitveno konkurenco.
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Predlog spremembe 106
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Za doseganje ciljev lizbonske agende 
ter povečanje naložb v naslednjo 
generacijo dostopovnih omrežij v Evropi v 
korist evropskih potrošnikov in zaradi 
povečanja mednarodne konkurenčnosti 
evropske industrije je nova regulativna 
ureditev dostopa do takšnih omrežij 
bistvena in nujna. Cilj nove ureditve je 
zagotoviti spodbude za naložbe v 
naslednjo generacijo dostopovnih omrežij 
in spodbujati konkurenco tam, kjer 
infrastrukturna konkurenca ne obstaja. 
Glede na to, da je težko opredeliti tržno 
moč novo nastajajočih trgov na koncu 
prodajne verige, se ureditev dostopa do 
naslednje generacije dostopovnih omrežij 
iz členov 12(3), 13(4) in (6) direktive o 
dostopu osredotoča na infrastrukturno 
konkurenco in ne le na konkurenco trgov 
na koncu prodajne verige. To načelo 
odraža dinamiko razvoja glede novih 
možnosti dostopa na področju 
elektronskih komunikacij. Zato sama 
ureditev dostopa do naslednje generacije 
dostopovnih omrežij mora spodbujati 
razvoj naslednje generacije omrežij in 
trgov elektronske komunikacije na koncu 
prodajne verige. Namenjena je temu, da 
na pravi način spodbuja vse udeležence 
na trgu k inovacijam in naložbam v nova 
dostopovna omrežja in nove trge na koncu 
prodajne verige.

Or. en

Obrazložitev

Nova ureditev dostopa do naslednje generacije dostopovnih omrežij mora opustiti statični 
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pristop, ki omogoča dostop do obstoječih podedovanih omrežij, in mora uvesti nove 
dinamične elemente, da se zagotovi spodbujanje inovacij in naložb ne le v naslednjo 
generacijo dostopovnih omrežij, ampak tudi v trge na koncu prodajne verige. Mednarodna 
konkurenčnost Evrope na področju trgov na koncu prodajne verige v primerjavi z drugimi 
gospodarstvi v svetu je odvisna od njene zmožnosti, da privabi naložbe v naslednjo generacijo 
omrežij.

Predlog spremembe 107
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Dolžnost nacionalnih regulativnih 
organov, da zagotovijo čim večjo 
tehnološko nevtralnosti ureditve, ne 
preprečuje ustreznega razlikovanja med 
ureditvijo obstoječih omrežij iz bakra in 
na novo zgrajenih omrežij, kot so optična 
dostopovna omrežja visoke hitrosti.
Nesimetrična predhodna ureditev na 
področju cen in dostopa se nanaša na 
lastnino v zvezi s posebnimi tehničnimi 
napravami, zato v njeno področje uporabe 
ne bi smeli samodejno vključiti na novo 
zgrajenih omrežij (ali tistih, ki šele bodo 
zgrajena), ki niso več odvisna od 
elementov "dedovanja", izhajajočih iz 
nekdanjih monopolov.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da glede na načelo o tehnološki nevtralnosti morajo analiza trga in 
nadaljnji ukrepi za odpravljanje pomanjkljivosti (če te obstajajo) razlikovati med 
amortiziranim premoženjem, podedovanim iz naslova nekdanjih monopolov, in premoženjem, 
ki ga ja šele treba ustvariti v liberaliziranem in konkurenčnem okolju.
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Predlog spremembe 108
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Da bi se dosegli cilji lizbonske 
strategije in povečale naložbe v 
dostopovna omrežja naslednje generacije 
v korist evropskih potrošnikov in 
konkurenčnosti evropske industrije na 
mednarodnem trgu, je potreben nov 
regulativni okvir za dostop do omrežij 
naslednje generacije. Cilj novega 
regulativnega okvira je, da spodbuja 
naložbe v omrežja naslednje generacije, 
istočasno pa krepi konkurenco, tako da 
omogoča dostop do tistih omrežij, v 
katerih ni uresničljiva infrastrukturna 
konkurenca. Ker si je na razvijajočih se 
trgih težko zagotoviti tržno prevlado, se 
regulativni okvir za dostopovna omrežja 
naslednje generacije v členih 12(3) ter 
13(4) in (6) osredotoča na dostop do novih 
infrastruktur, ne pa na zagotovitev tržne 
moči na prodajnih trgih.  Takšen pristop 
odseva dinamični razvoj trga in možnosti 
za vstop na trg na področju elektronskih 
komunikacijskih omrežij. Zaradi tega 
mora regulativni okvir za dostopovna 
omrežja prav tako vsebovati dinamične 
elemente in podpirati razvoj trga, tako da 
spodbuja udeležence pri inovacijah in 
naložbah v nova dostopovna omrežja in 
nove prodajne trge. 

Or. de

Obrazložitev

Področje novih dostopovnih omrežij še ne vključuje omrežij, ki bi se raztezala po vsej državi.
Vzpostaviti jih je treba v prihodnosti, zato mora regulativni okvir ustvariti ustrezne spodbude.  
Ureditev mora v skladu s tem omogočati delitev tveganja med investitorji in iskalci dostopa, 
hkrati pa ohranjati možnost dostopa do omrežij.
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Predlog spremembe 109
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Da se zagotovi, da bodo državljani 
EU še naprej lahko celovito sodelovali v 
globalni informacijski družbi, je treba kot 
prednostno nalogo direktiv določiti 
inovacije in pravočasen razvoj naslednje 
generacije hitrih omrežij, ki bodo 
sposobni zadostiti prihodnjim zahtevam 
potrošnikov po večji pasovni širini in širši 
ponudbi storitev. Zato je treba v okviru 
regulativnega postopka razlikovati med 
podedovanimi in novimi omrežji ter se 
izogniti neustreznim regulativnim 
obveznostim za podjetja, ki zagotavljajo 
nove storitve in/ali omrežja, kot so 
dostopovna optična omrežja visokih 
hitrosti, ki zahtevajo precejšnje naložbe in 
beležijo visoko stopnjo negotovosti 
povpraševanja, zlasti na področjih, kjer že 
obstajajo konkurenčne platforme. Nov 
regulativni pristop v zvezi z dostopom do 
naslednje generacije dostopovnih omrežij 
bi moral zagotoviti spodbude za naložbe v 
takšna omrežja in obenem spodbujati 
konkurenco z omogočanjem dostopa do 
teh omrežij tam, kjer infrastruktirna 
konkurenca ne obstaja. To izraža sedanji 
dinamični razvoj novih priložnosti 
dostopa na področju elektronskih 
komunikacij ter potrebo po stabilnih 
regulativnih razmerah pri sprejemanju 
odločitev o naložbah, da se zagotovijo 
spodbude za vse udeležence na trgu, ki jim 
bodo omogočile realizacijo inovacij in 
naložb v nova dostopovna omrežja in nove 
trge na koncu prodajne verige.

Or. en
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Obrazložitev

Pravočasno zagotavljanje naložb v naslednjo generacijo dostopovnih omrežij visokih hitrosti 
je velik politični izziv v sektorju elektronskih komunikacij. Regulativni režim je treba 
prilagoditi in s tem zagotoviti spodbude za tovrstne naložbe ter regulativno gotovost. Ureditev 
mora spodbujati celovito infrastrukturno konkurenco in vključevati precejšno raven razdelitve 
tveganja med vlagateljem in iskalcem dostopa, da se olajšajo naložbe in obenem zagotovi 
dostop tam, kjer se infrastrukturna konkurenca ne more razviti.

Predlog spremembe 110
Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Brez poseganja v Direktivo 
1999/5/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski 
opremi in telekomunikacijski terminalski 
opremi ter medsebojnem priznavanju 
skladnosti te opreme je potrebno pojasniti 
nekatere vidike uporabe terminalske 
opreme glede dostopa za uporabnike 
invalide, da se zagotovi interoperabilnost 
med terminalsko opremo ter elektronskimi 
komunikacijskimi omrežji in storitvami.

Or. en

Obrazložitev

Če za invalidne osebe ne bo zagotovljenega dostopa do terminalske opreme, te osebe ne bodo 
imele dostopa niti do elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev. Zato je treba zaradi 
zagotavljanja interoperabilnosti med obema jasno opredeliti, kakšna vrsta terminalske 
opreme, ki omogoča dostop za uporabnike invalide, se zahteva.
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Predlog spremembe 111
Anni Podimata

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Evropska komisija v svojem sporočilu 
"Premoščanje širokopasovne vrzeli" z dne 
20. marca 2006 ugotavlja, da v Evropi 
obstaja teritorialna vrzel 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 na teh področjih 
pogosto ne zadostuje, zato je treba združiti 
politični in tržni pristop.

Or. en

Obrazložitev

Regulativni okvir mora upoštevati, da je treba zmanjšati regionalne vrzeli v razvoju. Treba je 
poudariti poseben pomen vzpostavitve širokopasovnosti.

Predlog spremembe 112
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Evropska 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 
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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 
tehnološke inovacije zmanjšujejo stroške 
uvajanja. Za zagotovitev naložb v nove 
tehnologije v manj razvitih regijah mora 
biti ureditev na področju elektronskih 
komunikacij 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 113
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Dejavnosti nacionalnih regulativnih 
organov in Evropske komisije v okviru 
elektronskih komunikacij prispevajo k 
izpolnjevanju širšega političnega okvira 
na področju konkurence in inovacij, 
kulture, zaposlovanja, okolja, socialne in 
regionalne povezanosti ter prostorskega 
načrtovanja.

Or. en

Obrazložitev

Regulativni okvir bi moral upoštevati tudi potrebo po odpravljanju regionalnih razlik v 
razvoju in splošno industrijsko politiko za večjo inovativnost in konkurenčnost v vseh regijah 
EU.   
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Predlog spremembe 114
Anni Podimata

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Dejavnosti nacionalnih regulativnih 
organov in Evropske komisije v okviru 
elektronskih komunikacij prispevajo k 
izpolnjevanju širšega političnega okvira 
na področju ciljev splošnega interesa 
javne politike, kulture, zaposlovanja, 
okolja, socialne povezanosti, regionalnega 
razvoja ter prostorskega načrtovanja.

Or. en

Obrazložitev

Regulativni okvir bi moral upoštevati tudi potrebo po odpravljanju regionalnih razlik v 
razvoju za večjo inovativnost in konkurenčnost v vseh regijah EU.  

Predlog spremembe 115
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija mora pri sprejemanju 
odločitev v okviru te direktive na podlagi 
učinkovitega posvetovanja upoštevati 
stališča nacionalnih regulativnih organov 
in zainteresiranih skupin v tej panogi, da 
bi zagotovila preglednost in sorazmernost. 
Izdati mora tudi podrobne dokumente o 
posvetovanjih, v katerih bo razložila potek 
različnih možnih ukrepov, 
zainteresiranim skupinam pa mora dati 
dovolj časa za odgovor. Po pregledu 
odgovorov mora Komisija obrazložiti 
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sprejeto odločitev v izjavi, ki sledi 
zadevnemu posvetovanju, vključno z
opisom, kako je upoštevala stališča iz 
odgovorov zainteresiranih skupin.

Or. en

Obrazložitev

Pri sprejemanju odločitev na ravni Skupnosti je treba upoštevati mnenja nacionalnih 
regulativnih organov in  interesnih skupin v tej panogi, saj morajo biti te odločitve pregledne 
in sorazmerne z želenim rezultatom. Za dosego tega je potrebno celovito in učinkovito 
posvetovanje z nacionalnimi regulatornimi organi in interesnimi skupinami v tej panogi. 

Sklicevanje na Komisijo lahko nadomesti SER; glej obrazložitev za predloge sprememb k 
uvodni izjavi (3).

Predlog spremembe 116
Fiona Hall

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Cilj je postopno zmanjšanje 
predhodnih sektorskih pravil vzporedno z 
razvojem konkurence na trgih in končno 
doseči, da bi elektronske komunikacije 
uravnavalo le konkurenčno pravo. Možno 
je, da se konkurenca razvije različno na 
različnih trgih in na različnih območjih 
znotraj držav članic. Da bi zagotovili, da 
je ureditev sorazmerna in prilagojena 
različnim konkurenčnim pogojem, morajo 
biti nacionalni regulativni organi zmožni 
a) opredeliti trge na podnacionalni osnovi 
in/ali b) ukiniti regulativne obveznosti na 
trgih in/ali geografskih področjih, kjer 
obstaja učinkovita infrastrukturna 
konkurenca, četudi le ti niso opredeljeni 
kot ločeni trgi. Nacionalni regulativni 
organi morajo biti zmožni zahtevati 
souporabo delov omrežja in pripadajočih 
naprav, da bi omogočili vzpostavitev 
omrežij, vključno z uporabo omrežij za 
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optični dostop.

Or. en

Predlog spremembe 117
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Sektorska predhodna ureditev trga 
je namenjena prehodu od nekdanjih 
monopolov h konkurenčnemu trgu 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev. V obdobju, ko so prvotni 
operaterji kontrolirali dostop do 
monopolističnih omrežij, je bila 
predhodna ureditev trga upravičena, 
razen če ni težav razrešilo že samo 
konkurenčno pravo.   Vendar bo z 
vlaganji v nova omrežja – kabelska 
omrežja in omrežja novih generacij –
predhodna ureditev trga manj upravičena. 
Če imajo tisti, ki iščejo dostop, možnost 
izbirati med dvema ali tremi dostopovnimi 
omrežji, predhodna ureditev ni več 
upravičena.   Postopno ukinjanje se naj 
ne bi več osredotočalo na učinkovito 
konkurenco na nadaljnjih trgih za storitve 
elektronskih komunikacij, temveč na 
obstoj infrastrukturne konkurence (test 
infrastrukture). Če se s testom izkaže, da 
infrastrukturna konkurenca obstaja, 
sektorska predhodna ureditev trga ni več 
potrebna ter se uporablja samo še 
nacionalno konkurenčno pravo in 
konkurenčno pravo Skupnosti brez 
preverjanja treh meril, ki se osredotočajo 
na konkurenco na nadaljnjih trgih in na 
izbiro med predhodno ureditvijo in 
konkurenčnim pravom. Test 
infrastrukture naj ne bi veljal samo za 
nacionalne trge, temveč tudi za 
podnacionalne trge na geografskih 
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območjih, kjer je infrastrukturna 
konkurenca mogoča. Nacionalni 
regulatorni organi bi morali opredeliti 
takšne geografske podnacionalne trge, pri 
čemer bi upoštevali ekonomsko 
izvedljivost omrežne konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Če je bil prehodni značaj sektorske predhodne ureditve trga dogovorjen od samega začetka, 
potem je dejansko postopno ukinjanje izredno počasno in previdno. Glede na nove izzive, ki 
jih prinašajo nove generacije dostopovnih omrežij, je treba postopno ukinjanje preoblikovati. 
Če obstaja konkurenca med vsaj dvema alternativnima dostopovnima omrežjema, naj bo to na 
nacionalni ali na subnacionalni ravni, potem ni več potrebe po sektorski predhodni ureditvi 
trga. 

Predlog spremembe 118
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Medtem ko se je trenutna ureditev 
dostopa za obstoječa podedovana omrežja 
osredotočala na prehod z monopolističnih 
nadaljnjih trgov na trge z učinkovito 
konkurenco ter na nižjo raven 
spodbujanja infrastrukture, temelječe na 
konkurenci, je za naslednjo generacijo 
dostopovnih omrežij potrebna nova 
ureditev (NGA-omrežja).     Takšna 
omrežja bodo nastala samo, če bodo 
investitorji pripravljeni investirati v 
tvegane investicije. Tveganja pri takšnih 
investicijah temeljijo na dejstvu, da niso 
znane preference potrošnikov in njihova 
pripravljenost plačati višje cene za nove 
inovativne proizvode. Poleg tega vpliva na 
to tudi ureditev dostopa za NGA-omrežja. 
Zato je treba uvesti novo ureditev dostopa 
za NGA-omrežja (NNAR), ki bo 
spodbudila investicije v nova omrežja. 
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Novo regulativno okolje za takšna 
omrežja mora biti predvidljivo in trajno. 
Okolje mora spodbujati infrastrukturno 
konkurenco, omogočati konkurenčne 
prednosti, ki izhajajo iz infrastrukturnih 
vlaganj in iskalcem omogočati možnosti 
dostopa, potrošnikom pa s tem večjo izbiro 
in boljše storitve.

Or. en

Obrazložitev

Ureditev dostopa, razvita za dostop do obstoječih podedovanih omrežij, naj bi spodbudila 
investicije v takšna nova omrežja, če je bila ureditev prenesena brez sprememb v dostopu do 
NGA-omrežij.  Tako naj bi nova ureditev dostopa za NGA-omrežja omogočala možnosti 
dostopa na način, ki naj ne bi vplival na investicijske spodbude. Iskalci dostopa bi morali 
imeti možnost izbire med možnostmi z delitvijo tveganja in možnostmi s posebnimi premijami 
za tveganje.   

Predlog spremembe 119
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Mehanizem Skupnosti, ki Komisiji 
omogoča, da od nacionalnih regulativnih 
organov zahteva umik načrtovanih ukrepov 
v zvezi z opredelitvijo trga in določitvijo 
operaterjev, ki imajo znatno tržno moč, je 
bistveno prispeval k doslednemu pristopu 
pri opredelitvi okoliščin, v katerih je 
mogoče uporabiti predhodno ureditev in v 
katerih ta ureditev velja za operaterje. 
Vendar pa ni enakovrednega mehanizma 
za ukrepe, ki bodo uporabljeni. 
Spremljanje trga s strani Komisije ter 
zlasti izkušnje s postopkom iz člena 7 
Okvirne direktive pa so pokazali neskladja 
pri uporabi ukrepov s strani nacionalnih 
regulativnih organov, celo pod podobnimi 
tržnimi pogoji, ki ogrožajo notranji trg 
elektronskih komunikacij, ne zagotavljajo 

(11) Mehanizem Skupnosti, ki Komisiji 
omogoča, da od nacionalnih regulativnih 
organov zahteva umik načrtovanih ukrepov 
v zvezi z opredelitvijo trga in določitvijo 
operaterjev, ki imajo znatno tržno moč, je 
bistveno prispeval k doslednemu pristopu 
pri opredelitvi okoliščin, v katerih je 
mogoče uporabiti predhodno ureditev in v 
katerih ta ureditev velja za operaterje.
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enakih konkurenčnih pogojev med 
operaterji s sedežem v različnih državah 
članicah, in preprečujejo uresničevanje 
koristi čezmejne konkurence in storitev za 
potrošnika. Komisija bi morala imeti 
pravico, da od nacionalnih regulativnih 
organov zahteva umik osnutkov ukrepov o 
sredstvih, ki so jih izbrali nacionalni 
regulativni organi. Da se zagotovi 
dosledna uporaba regulativnega okvira v 
Skupnosti, se mora Komisija, preden 
sprejme odločitev, posvetovati z organom.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti Komisije v zvezi z ukrepi so preobsežne.

Predlog spremembe 120
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Nacionalni trgi elektronskih 
komunikacij znotraj Evropske unije se 
bodo tudi v prihodnje razlikovali; 
pristojnosti in znanje nacionalnih 
regulativnih organov in BERT-a so 
bistveni za vzpostavitev konkurenčnega 
evropskega ekosistema na področju 
komunikacijskih trgov in storitev, saj 
razumejo nacionalne in regionalne 
razlike ter spoštujejo zahteve v zvezi z 
načelom subsidiarnosti.   

Or. en
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Predlog spremembe 121
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podobno, zaradi potrebe po 
preprečevanju regulativne praznine v 
sektorju, za katerega je značilen hiter 
razvoj, bi morala imeti Komisija, če bi 
sprejetje ponovno priglašenega osnutka 
ukrepa še vedno predstavljalo oviro za 
enotni trg ali pa bi bilo nezdružljivo s 
pravom Skupnosti, možnost, po 
posvetovanju z organom, od zadevnega 
nacionalnega regulativnega organa 
zahtevati, da v določenem roku uvede 
poseben ukrep.

(13) Pregled mora odražati ekonomske 
tržne analize, ki temeljijo na metodologiji 
konkurenčnega prava. Cilj je, da se z 
naraščanjem tržne konkurence postopno 
odpravi sektorska predhodna ureditev. 
Vendar pa bo morda slednja še naprej 
potrebna zaradi novih vstopnih ovir, ki se 
bodo pojavile s tehnološkim razvojem. 
Možno je, da se konkurenca razvije 
različno hitro na različnih tržnih 
segmentih in na različnih območjih 
znotraj držav članic. Da bi zagotovili, da 
je ureditev sorazmerna in prilagojena 
različnim konkurenčnim pogojem, morajo 
nacionalni regulativni organi ukiniti 
regulativne obveznosti na trgih in/ali 
geografskih področjih, kjer obstaja ali se 
pričakuje infrastrukturna konkurenca, 
četudi le ti niso opredeljeni kot ločeni trgi. 
Komisija bi morala biti v sodelovanju z 
BERT-om sposobna zagotoviti usklajeno 
in dosledno uporabo določb te direktive, 
da bi omogočila, da se tržni dejavniki v 
različnih državah članicah v podobnih 
okoliščinah obravnavajo na pošten in 
podoben način. Nacionalni regulativni 
organi in nacionalni organi, ki so 
pooblaščeni za izvajanje konkurenčnega 
prava, naj, kjer je to primerno, uskladijo 
svoje ukrepe, da bi zagotovili uporabo 
najprimernejšega pravnega sredstva. 
Skupnost in njene države članice so 
prevzele obveznosti o medomrežnem 
povezovanju telekomunikacijskih omrežij 
v smislu sporazuma Svetovne trgovinske 
organizacije o osnovnih 
telekomunikacijah in te obveznosti je 
treba spoštovati.

Or. en
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Obrazložitev

Uvodna izjava obravnava posebne težave, povezane z  različnimi hitrostmi razvoja trga na 
nacionalni in regionalni ravni. Za zagotovitev usklajenega in doslednega pristopa v različnih 
državah članicah je bil uveden mehanizem, ki omogoča sodelovanje nacionalnih regulativnih 
organov, nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, Komisije in BERT-a.  Nadalje je 
treba upoštevati obveznosti do STO.

Predlog spremembe 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Države članice morajo spodbujati 
zainteresirane strani, da sklepajo 
dogovore o sodelovanju, da se omogoči 
nemoteno delovanje spletnih storitev in 
vzpostavitev visoke ravni zaupanja 
uporabnikov. Zlasti je treba spodbuditi 
elektronsko komunikacijsko omrežje in/ali 
ponudnike storitev ter druge 
zainteresirane strani, da sodelujejo pri 
spodbujanju zakonitih vsebin in zaščiti 
spletnih vsebin. Tovrstno sodelovanje, ki 
presega regulativni okvir, vendar ga ne 
spodkopava, bi lahko prevzelo praktično 
obliko na primer kodeksa obnašanja, ki bi 
se ga oblikovalo po pogajanju med 
zadevnimi stranmi in po njihovi odobritvi. 
Načeloma so takšni kodeksi že predvideni 
v številnih instrumentih Skupnosti, ki na 
primer vključujejo direktivo o 
elektronskem poslovanju (Direktiva 
2000/31/ES, člen 16), direktivo o 
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine 
(Direktiva 2004/48/ES, člen 17), in 
direktivo o varstvu osebnih podatkov 
(Direktiva 95/46/ES, člen 27). 
Sodelovanje med zainteresiranimi 
skupinami v skladu s tem je bistvenega 
pomena za spodbujanje spletnih vsebin, 
zlasti evropske kulturne vsebine, ter za 
sproščanje potenciala informacijske 
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družbe.

Or. fr

Obrazložitev

Ta uvodna izjava poudarja potrebo po spodbujanju konstruktivnega sodelovanja med 
zainteresiranimi stranmi, ki ima za cilj promocijo spletnih vsebin in sproščanje potenciala 
informacijske družbe.

Predlog spremembe 123
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Če končni uporabniki, ne glede na 
vrsto ali obseg, razvijajo ali kupujejo  
programsko opremo in programsko 
opremo, vgrajeno v strojne sisteme ali 
običajno strojno opremo, ter jo 
uporabljajo za prenos govora brez pomoči 
zunanjih ponudnikov govorne telefonije, 
da bi zagotovili govorno komunikacijo 
znotraj podjetja ali javne uprave, znotraj 
zaprte skupine uporabnikov ali na javnem 
področju, z drugimi uporabniki, ki 
razpolagajo s programsko ali strojno 
opremo za prenos govora,        potem je 
končni uporabnik tisti, ki si sam 
zagotavlja prenos govora in ne gre za 
zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih storitev. To  velja, četudi 
podjetje ali javna uprava sama zagotavlja 
enega ali več omrežnih prehodov do 
običajnih govornih omrežij ali končni 
uporabniki, vključno s posamezniki, 
uporabljajo internet za povezovanje.  

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da člen 2(c) okvirne direktive EU 2002/21/ES izključuje 
samostojno zagotavljanje storitev in da govorna telefonija, ki jo podjetja sama zagotavljajo 
za lastne potrebe, ne da bi pri tem potrebovala ponudnika storitev, ni elektronska 
komunikacijska storitev.

Predlog spremembe 124
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Radijske frekvence je treba 
obravnavati kot redek javni vir, ki ima
veliko javno in tržno vrednost. V javnem 
interesu je, da se spekter upravlja kar 
najbolj učinkovito z gospodarskega, 
družbenega in okoljskega vidika in da se 
postopno odpravijo ovire za njegovo 
učinkovito uporabo.

(16) Radijske frekvence so last držav 
članic. Za upravljanje radijskih frekvenc 
so pristojne države članice. Obravnavati 
jih je treba kot redek javni vir, ki ima 
veliko javno in gospodarsko vrednost. V 
javnem interesu je, da se spekter upravlja 
kar najbolj učinkovito z družbenega, 
kulturnega, gospodarskega in okoljskega 
vidika in da se postopno odpravijo ovire za 
njegovo učinkovito uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Nedvomno je radijski spekter redek vir, za katerega so pristojne države članice.  Da bi ga
učinkovito upravljali, je treba na uravnotežen način upoštevati tako njegovo gospodarsko kot 
družbeno vrednost.

Predlog spremembe 125
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Radijske frekvence je treba 
obravnavati kot redek javni vir, ki ima 
veliko javno in tržno vrednost. V javnem 

(16) Radijske frekvence so last držav 
članic. Obravnavati jih je treba kot redek 
javni vir, ki ima veliko javno in 
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interesu je, da se spekter upravlja kar 
najbolj učinkovito z gospodarskega, 
družbenega in okoljskega vidika in da se 
postopno odpravijo ovire za njegovo 
učinkovito uporabo.

gospodarsko vrednost. V javnem interesu 
je, da se spekter upravlja kar najbolj 
učinkovito z družbenega, kulturnega, 
gospodarskega in okoljskega vidika in da 
se postopno odpravijo ovire za njegovo 
učinkovito uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Nedvomno je radijski spekter redek javni vir. Pojasniti je treba osnovno odgovornost držav 
članic za radijski spekter.

Predlog spremembe 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Radijske frekvence je treba 
obravnavati kot redek javni vir, ki ima 
veliko javno in tržno vrednost. V javnem 
interesu je, da se spekter upravlja kar 
najbolj učinkovito z gospodarskega, 
družbenega in okoljskega vidika in da se 
postopno odpravijo ovire za njegovo 
učinkovito uporabo.

(16) Radijske frekvence so last držav 
članic. Obravnavati jih je treba kot redek 
javni vir, ki ima veliko javno in 
gospodarsko vrednost. V javnem interesu 
je, da se spekter upravlja kar najbolj 
učinkovito z družbenega, kulturnega, 
gospodarskega in okoljskega vidika in da 
se postopno odpravijo ovire za njegovo 
učinkovito uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Nedvomno je radijski spekter redek javni vir. Pojasniti je treba osnovno odgovornost držav 
članic za radijski spekter.
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Predlog spremembe 127
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Radijske frekvence je treba 
obravnavati kot redek javni vir, ki ima 
veliko javno in tržno vrednost. V javnem 
interesu je, da se spekter upravlja kar 
najbolj učinkovito z gospodarskega, 
družbenega in okoljskega vidika in da se 
postopno odpravijo ovire za njegovo 
učinkovito uporabo.

(16) Radijske frekvence je treba 
obravnavati kot redek javni vir, ki ima 
veliko javno in tržno vrednost. V javnem 
interesu je, da se spekter upravlja kar 
najbolj učinkovito z gospodarskega, 
družbenega in okoljskega vidika, ob 
upoštevanju kulturnih ciljev in ciljev 
medijskega pluralizma, in da se postopno 
odpravijo ovire za njegovo učinkovito 
uporabo.

Or. de

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se bo pri upravljanju spektra tudi v prihodnje upoštevalo kulturne 
vidike in vidike medijskega pluralizma.

Predlog spremembe 128
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Radijske frekvence je treba upravljati, 
da se prepreči škodljivo motenje. Ta 
osnovni pojem škodljivih motenj je zato 
treba pravilno opredeliti, da se zagotovi 
omejitev regulativnega posega na raven, ki 
je potrebna za preprečevanje takšnih 
motenj.

(17) Radijske frekvence je treba upravljati, 
da se prepreči škodljivo motenje. Ta 
osnovni pojem škodljivih motenj je zato 
treba pravilno opredeliti ob upoštevanju 
veljavnih mednarodno ali regionalno 
sprejetih načrtov dodelitve frekvenc, da se 
zagotovi omejitev regulativnega posega na 
raven, ki je potrebna za preprečevanje 
takšnih motenj.

Or. en
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Obrazložitev

To je v skladu s členom 2(s) Direktive 2002/21/ES. Težave s škodljivimi motnjami so eden od 
glavnih razlogov za potrebo po nacionalnih, regionalnih in mednarodnih načrtih za dodelitev 
frekvenc. Ker frekvence niso omejene na geografska območja in prečkajo meje EU, je treba 
spoštovati mednarodne in regionalne zavezujoče sporazume za preprečevanje ali lajšanje 
motenj.

Predlog spremembe 129
Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Čeprav upravljanje spektra ostaja v 
pristojnosti držav članic, lahko 
koordinacija na ravni Skupnosti zagotovi, 
da uporabniki spektra v celoti izkoristijo 
notranji trg in so interesi EU učinkovito 
ubranjeni v svetu.

Or. en

Obrazložitev

Usklajevalni pristop EU do spektra lahko ob spoštovanju subsidiarnosti omogoči znatne 
ekonomije obsega in pomnožitev vrednosti.

Predlog spremembe 130
Gunnar Hökmark

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 
koordinacija in, kjer je potrebno, 
usklajevanje na ravni Skupnosti 
pomagata zagotoviti, da uporabniki 
spektra v celoti izkoristijo notranji trg in 
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so interesi EU učinkovito ubranjeni v 
svetu.

Or. en

Obrazložitev

Usklajevanje na ravni EU lahko pripomore, vendar ni edini način za doseganje vseh koristi, 
ki jih prinaša notranji trg, in učinkovitega zastopanja interesov EU v svetovnem merilu.

Predlog spremembe 131
Mary Honeyball

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 
koordinacija in, kjer je potrebno, 
usklajevanje na ravni Skupnosti 
pomagata zagotoviti, da uporabniki 
spektra v celoti izkoristijo notranji trg in 
so interesi EU učinkovito ubranjeni v 
svetu.

Or. en

Obrazložitev

Usklajevanje na ravni EU lahko pripomore, vendar lahko tudi druge metode, na primer 
tehnološke inovacije, pripomorejo h nastanku koristi za notranji trg.

Predlog spremembe 132
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) priporoča, da države članice, 
vključno z Evropskim parlamentom, 
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Evropsko komisijo in zainteresiranimi 
stranmi, v letu 2010 organizirajo vrh o 
spektru.  Vrh naj bi prinesel razjasnitve 
na naslednjih področjih:
a) večja doslednost evropskih politikih na 
področju spektra na splošno;
b) sprostitev spektra za nove 
komunikacijske storitve, ko bo izveden 
digitalni preklop; 
c) pojasnitev težav za posamezne sektorje 
ali širine frekvenčnega pasu v času 
preklopa.

Or. en

Obrazložitev

Ker se zdi, da je težko najti skupen dogovor med vsemi zainteresiranimi stranmi, bi bil lahko 
vrh leta 2010 idealen trenutek za dosego konsenza.  

Predlog spremembe 133
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Z odobritvami tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev je treba povečati 
prožnost upravljanja spektra in dostopa do 
spektra, da bodo lahko uporabniki spektra 
izbrali najboljše tehnologije in storitve, ki 
jih bodo uporabljali v frekvenčnem pasu (v 
nadaljnjem besedilu načelo tehnološke 
nevtralnosti in nevtralnosti storitev).
Upravna določitev tehnologij in storitev 
mora postati izjema in mora biti jasno 
utemeljena ter predmet rednega pregleda.

(20) Z odobritvami tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev je treba povečati 
prožnost upravljanja spektra in dostopa do 
spektra, da bodo lahko uporabniki spektra 
izbrali najboljše tehnologije in storitve, ki 
jih bodo uporabljali v frekvenčnih 
pasovih, na voljo za storitve elektronske 
komunikacije, kot določeno v nacionalnih 
tabelah za dodelitev frekvenc in v 
Pravilniku o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze (v 
nadaljnjem besedilu načelo tehnološke 
nevtralnosti in nevtralnosti storitev).
Upravna določitev tehnologij in storitev bi 
se morala uporabljati, kadar so ogroženi 
cilji splošnega interesa.

Or. en



PE407.629v01-00 42/101 AM\725135SL.doc

SL

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za zagotovitev pravne usklajenosti z opredelitvijo 
nevtralnosti storitev iz četrtega odstavka devetega člena okvirne direktive in za mednarodno 
usklajeno upravljanje proračuna.

Predlog spremembe 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Z odobritvami tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev je treba povečati 
prožnost upravljanja spektra in dostopa do 
spektra, da bodo lahko uporabniki spektra 
izbrali najboljše tehnologije in storitve, ki 
jih bodo uporabljali v frekvenčnem pasu (v 
nadaljnjem besedilu načelo tehnološke 
nevtralnosti in nevtralnosti storitev). 
Upravna določitev tehnologij in storitev 
mora postati izjema in mora biti jasno 
utemeljena ter predmet rednega pregleda.

(20) Z odobritvami tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev je treba povečati 
prožnost upravljanja spektra in dostopa do 
spektra, da bodo lahko uporabniki spektra 
izbrali najboljše tehnologije in storitve, ki 
jih bodo uporabljali v frekvenčnih 
pasovih, na voljo za storitve elektronske 
komunikacije, kot določeno v nacionalnih 
tabelah za dodelitev frekvenc in v 
Pravilniku o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze (v 
nadaljnjem besedilu načelo tehnološke 
nevtralnosti in nevtralnosti storitev). 
Upravna določitev tehnologij in storitev bi 
se morala uporabljati, kadar so ogroženi 
cilji splošnega interesa.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se zagotovi pravna usklajenost z opredelitvijo nevtralnosti storitev.
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Predlog spremembe 135
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Izjeme od načela tehnološke 
nevtralnosti morajo biti omejene in 
utemeljene s potrebo po preprečevanju 
škodljivih motenj, na primer z uvedbo 
emisijskih mask in ravni moči, ali s 
potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z 
omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti 
elektromagnetnim poljem ali po 
zagotovitvi pravilne souporabe spektra, 
zlasti tam, kjer je njegova uporaba 
dovoljena samo s splošnimi odobritvami, 
ali tam, kjer je nujno potrebna za 
uskladitev z izjemo od načela nevtralnosti 
storitev.

(21) Izjeme od načela tehnološke 
nevtralnosti morajo biti omejene in 
utemeljene s potrebo po preprečevanju 
škodljivih motenj, na primer z uvedbo 
emisijskih mask in ravni moči, ali s 
potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z 
omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti 
elektromagnetnim poljem.

Or. en

Obrazložitev

Koncept tehnološke nevtralnosti lahko vodi v uporabo kopenske, zlasti mobilne, tehnologije v 
pasovih, ki se uporabljajo za satelitske storitve.  Takšna uporaba lahko neprimerno in 
negativno vpliva na satelitske storitve ter ogroža obstoječe storitve ter poslabša obete za 
prihodnjo uporabo in investicije v evropsko satelitsko industrijo.

Da kopenske uporabe ne bi prevladale ali neprimerno motile satelitskih storitev, je potrebna 
učinkovita tehnična ureditev, tehnološko orientirano licenciranje in objektivno 
nediskriminacijsko odstopanje.  

Predlog spremembe 136
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Izjeme od načela tehnološke 
nevtralnosti morajo biti omejene in 

(21) Omejitve pri načelu tehnološke 
nevtralnosti morajo biti primerne in 
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utemeljene s potrebo po preprečevanju 
škodljivih motenj, na primer z uvedbo 
emisijskih mask in ravni moči, ali s 
potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z 
omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti 
elektromagnetnim poljem ali po 
zagotovitvi pravilne souporabe spektra, 
zlasti tam, kjer je njegova uporaba 
dovoljena samo s splošnimi odobritvami, 
ali tam, kjer je nujno potrebna za 
uskladitev z izjemo od načela nevtralnosti 
storitev.

utemeljene s potrebo po preprečevanju 
škodljivih motenj, na primer z uvedbo 
emisijskih mask in ravni moči, ali s 
potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z 
omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti
elektromagnetnim poljem ali po 
zagotovitvi pravilne souporabe spektra, 
zlasti tam, kjer je njegova uporaba 
dovoljena samo s splošnimi odobritvami, 
ali za uskladitev s ciljem splošnega 
interesa skladno s pravom Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev usklajenosti z besedilom direktive, ki pri tehnološki nevtralnosti govori o 
„omejitvah“, ne pa o „izjemah“. Omejitve ne smejo biti samo izjeme od načela nevtralnosti 
storitev, usklajene morajo biti tudi s cilji splošnega interesa.

Predlog spremembe 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Izjeme od načela tehnološke 
nevtralnosti morajo biti omejene in 
utemeljene s potrebo po preprečevanju 
škodljivih motenj, na primer z uvedbo 
emisijskih mask in ravni moči, ali s 
potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z 
omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti 
elektromagnetnim poljem ali po 
zagotovitvi pravilne souporabe spektra, 
zlasti tam, kjer je njegova uporaba 
dovoljena samo s splošnimi odobritvami, 
ali tam, kjer je nujno potrebna za 
uskladitev z izjemo od načela nevtralnosti 
storitev.

(21) Omejitve pri načelu tehnološke 
nevtralnosti morajo biti primerne in 
utemeljene s potrebo po preprečevanju 
škodljivih motenj, na primer z uvedbo 
emisijskih mask in ravni moči, ali s 
potrebo po zagotovitvi javnega zdravja z 
omejitvijo izpostavljanja najširše javnosti
elektromagnetnim poljem ali po 
zagotovitvi pravilne souporabe spektra, 
zlasti tam, kjer je njegova uporaba 
dovoljena samo s splošnimi odobritvami, 
ali za uskladitev s ciljem splošnega 
interesa skladno s pravom Skupnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Za zagotovitev usklajenosti z besedilom direktive, ki pri tehnološki nevtralnosti govori o 
„omejitvah“, ne pa o „izjemah“. Omejitve ne smejo biti samo izjeme od načela nevtralnosti 
storitev, usklajene morajo biti tudi s cilji splošnega interesa.

Predlog spremembe 138
Rebecca Harms

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 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. Po drugi 
strani pa se lahko uporaba spektra tudi 
izrecno določi za zagotovitev posebne 
storitve ali s posebno tehnologijo, da se
izpolnijo jasno opredeljeni cilji splošnega 
interesa, kot sta varstvo življenja, potreba 
po spodbujanju socialne, regionalne in 
teritorialne kohezije ali izogibanje 
neučinkoviti uporabi spektra. Navedeni 
cilji vključujejo spodbujanje ciljev 
kulturne in medijske politike, kot so
kulturna in jezikovna raznolikost ter 
pluralnost 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. 

Or. en
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Obrazložitev

Uvodna izjava 5 okvirne direktive navaja, da ločitev zakonske ureditve za področje prenosa 
od zakonske ureditve za področje vsebin ne posega v upoštevanje povezav med njima, zlasti 
zato, da se zagotovijo pluralnost medijev, kulturna raznolikost in varstvo potrošnikov. Zato 
mora biti še naprej omogočeno državam članicam, da povežejo dodeljevanje individualnih 
pravic uporabe z obveznostmi, povezanimi z zagotavljanjem določenih storitev ponujanja 
vsebin.

Predlog spremembe 139
Anne Laperrouze

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 navedeno v uvodni izjavi 5 okvirne direktive, ločena ureditve za področje prenosa in 
vsebin ne sme izključevati možnosti omogočanja povezav med tema dvema elementoma, zlasti 
kadar je cilj zaščita pluralnosti medijev in kulturne raznolikosti ter varstvo potrošnikov. Zato 
morajo države članice še naprej imeti možnost dodeljevanja individualnih pravic uporabe, ki 
so predmet obveznosti glede vsebine, ki se jo posreduje v specifičnih storitvah.

Predlog spremembe 140
Dominique Vlasto

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 

(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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uporabo radijskih frekvenc.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava 5 okvirne direktive navaja, da ločitev zakonske ureditve za področje prenosa 
od zakonske ureditve za področje vsebin ne posega v upoštevanje povezav med njima, zlasti 
zato, da se zagotovijo pluralnost medijev, kulturna raznolikost in varstvo potrošnikov. Zato 
mora biti še naprej omogočeno državam članicam, da povežejo dodeljevanje individualnih 
pravic uporabe z obveznostmi, povezanimi z zagotavljanjem določenih storitev ponujanja 
vsebin.

Predlog spremembe 141
Erna Hennicot-Schoepges

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 

(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 in določb 
nacionalnih načrtov za dodelitev frekvenc 
in Pravilnika o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze.
Izjeme od tega načela nevtralnosti storitev, 
za katere je potrebna zagotovitev posebne 
storitve, da bi se upoštevala tudi javno-
politična stališča ali izpolnili jasno 
opredeljeni cilji splošnega interesa, kot so 
varstvo življenja, potreba po spodbujanju 
socialne, regionalne in teritorialne 
kohezije, učinkovita raba radijskih 
frekvenc in učinkovito upravljanje s 
spektrom. Navedeni cilji morajo 
vključevati spodbujanje nacionalnih 
avdiovizualnih in medijskih politik, 
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, ali za doseganje 
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najbolj učinkovita sredstva za prenos 
vsebine storitev na radijskih frekvencah, se 
vsebina ne sme določati v dovoljenju za 
uporabo radijskih frekvenc.

omenjenih ciljev, 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.

Or. en

Obrazložitev

Vprašanje, ali se lahko spekter dodeli ne glede na storitev, mora biti odvisno od razumnega 
ravnotežja med javnim interesom in tržno vrednostjo. Komisija v praksi ravna na podlagi tega 
pristopa, kot v sporočilu o digitalni dividendi, kjer predlaga dodelitev posebnih storitev 
posebnim (pod)pasovom spektra.

Predlog spremembe 142
Werner Langen

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. 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 

(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 so varstvo življenja, 
potreba po spodbujanju socialne, 
regionalne in teritorialne kohezije, boljši 
dostop do informacijske družbe za vse 
državljane ali izogibanje neučinkoviti 
uporabi spektra, bi morale biti dopuščene, 
kjer je to nujno in sorazmerno. Cilj 
vzpodbujanja boljšega dostopa do 
informacijske družbe vključuje tudi 
oskrbo podeželja s prenosno 
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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.

širokopasovno ponudbo ter stalno 
izboljševanje kakovosti in pasovne širine 
teh storitev. 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.

Or. de

Obrazložitev

Hitra internetna povezava je bistvenega pomena za pospešeno gospodarsko rast, inovacije in 
socialno blaginjo. Učinkovita širokopasovna infrastruktura na podeželju, stalno izboljševanje 
kakovosti storitev, razpoložljivost zadostne pasovne širine ter infrastrukturna konkurenca so 
osnovni predpogoji, ki olajšajo dostop do informacijske družbe za vse državljane.

Predlog spremembe 143
Ján Hudacký

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, 

(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 so varstvo življenja, 
potreba po spodbujanju socialne, 
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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.

regionalne in teritorialne kohezije, boljši 
dostop do informacijske družbe za vse 
državljane ali izogibanje neučinkoviti 
uporabi spektra, bi morale biti dopuščene, 
kjer je to nujno in sorazmerno. Namen 
spodbujanje boljšega dostopa do 
informacijske družbe za vse državljane 
vključuje dobavo elektronskih 
komunikacijskih storitev podeželju z 
mobilno širokopasovno povezavo in stalno 
povečevanje kakovosti mobilnih storitev in 
frekvenčnega pasu.  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.

Or. en

Obrazložitev

Hiter dostop do interneta je temeljnega pomena za rast, inovacije in družbeno blaginjo. 
Učinkovita širokopasovna infrastruktura na podeželju, povečanje kakovosti storitev ter 
infrastrukturna konkurenca so pomembni za zagotovitev dostopa do informacijske družbe za 
vse državljane.  Zato bi moralo biti možno odstopati od načela nevtralnosti storitev, da bi se 
dosegel cilj javnega interesa ter dodelil spekter v pasovih pod 1 GHz za mobilne storitve.
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Predlog spremembe 144
Alexander Alvaro

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 so varstvo življenja, 
potreba po spodbujanju socialne, 
regionalne in teritorialne kohezije, boljši 
dostop do informacijske družbe za vse
državljane ali izogibanje neučinkoviti 
uporabi spektra, bi morale biti dopuščene, 
kjer je to nujno in sorazmerno. Namen 
spodbujanje boljšega dostopa do 
informacijske družbe za vse državljane 
vključuje dobavo elektronskih 
komunikacijskih storitev podeželju z 
mobilno širokopasovno povezavo in stalno 
povečevanje kakovosti mobilnih storitev in 
frekvenčnega pasu.  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.

Or. en
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Obrazložitev

Hiter dostop do interneta je temeljnega pomena za pospeševanje rasti, inovacij in družbene 
blaginje v Evropi. Učinkovita širokopasovna infrastruktura na podeželju, povečanje kakovosti 
storitev, razpoložljivost frekvenčnega pasu  ter infrastrukturna konkurenca so pomembni za 
zagotovitev boljšega dostopa do informacijske družbe za vse državljane. 

Predlog spremembe 145
Angelika Niebler

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 so varstvo življenja, 
potreba po spodbujanju socialne, 
regionalne in teritorialne kohezije, dostop 
do prenosne širokopasovne ponudbe na 
podeželju 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.
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Or. de

Obrazložitev

Na podeželju je pomembno zagotoviti dostop do prenosnih širokopasovnih priključkov.

Predlog spremembe 146
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in 
jezikovne raznolikosti in pluralnostjo 
medijev.

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake dodelitve 
radijskih frekvenc, da tako zagotovijo 
spodbujanje ciljev kulturne in medijske 
politike, kot so kulturna in jezikovna 
raznolikost in pluralnost medijev, 
mednarodno dogovorjenimi frekvenčnimi 
načrti ter splošnimi načeli prava 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje besedilo Evropske komisije v zvezi s pristojnostmi držav 
članic.

Predlog spremembe 147
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
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zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev.

zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev. Pri 
tem lahko države članice upoštevajo 
kulturno relevantnost določenih storitev 
in sistemov za multimedijsko avdio in 
video produkcijo ter produkcijo v živo ter 
tudi možnosti, ki jih nudi digitalna 
dividenda novim tehnologijam in novim 
ponudnikom s tem v zvezi.   

Or. en

Predlog spremembe 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev.

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev. Pri 
tem lahko države članice upoštevajo 
kulturno relevantnost radiodifuzije in 
profesionalnih mikrofonskih sistemov za 
multimedijsko avdio in video produkcijo 
ter produkcijo v živo.

Or. en

Obrazložitev

Radiodifuzijske storitve in medijska produkcija v povezavi s kulturnimi dogodki, tudi dogodki 
mednarodnega obsega, kot so na primer olimpijske igre, so odvisne od zanesljivih prenosnih 
frekvenc. 
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Predlog spremembe 149
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev.

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev. Ti cilji 
morajo biti v skladu z drugimi cilji 
javnega interesa, navedenimi v uvodni 
izjavi 22.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja potrebo po rešitvi, ki bi našla ravnovesje med cilji držav članic 
glede spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti in drugimi cilji, navedenimi v uvodni 
izjavi 22. To je potrebno že zaradi sorazmernosti, enega temeljnih načel evropskega prava.

Predlog spremembe 150
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev.

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev. Te 
cilje je treba uresničevati v skladu z 
ostalimi cilji javnega interesa, navedenimi 
v uvodni izjavi 22.

Or. en
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Obrazložitev

Spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma spada v področje 
pristojnosti držav članic. Zato so države članice nedvomno upravičene do osnovanja izjem od 
načela nevtralnosti storitev. Vendar ta cilj ni najpomembnejši med cilji javnega interesa, 
omenjenimi v uvodni izjavi 22. Predlog spremembe pojasnjuje potrebo po ustreznem 
ravnotežju med enakovrednimi cilji javnega interesa. Nič drugega ni združljivo z osnovnim 
načelom v evropski zakonodaji - načelom sorazmernosti.

Predlog spremembe 151
Ján Hudacký

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev.

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev. Te 
cilje je treba uresničevati v skladu z 
drugimi cilji javnega interesa, navedenimi 
v uvodni izjavi 22.

Or. en

Predlog spremembe 152
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev.

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti, nacionalno avdiovizualno in 
medijsko politiko ter pluralnostjo medijev.

Or. en
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Obrazložitev

Države članice morajo biti pristojne za opredelitev obsega in narave izjem glede nacionalnih 
avdiovizualnih in medijskih politik.

Predlog spremembe 153
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Ker je dodelitev spektra posameznim 
tehnologijam ali storitvam izjema od načel 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti 
storitev in zmanjšuje svobodo izbire 
nudenih storitev ali uporabljenih 
tehnologij, mora biti vsak predlog za 
takšno dodelitev pregleden in predmet 
javnega posvetovanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravna uskladitev s predlogom spremembe člena 6.1.

Predlog spremembe 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Ker je dodelitev spektra posameznim 
tehnologijam ali storitvam izjema od načel 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti 
storitev in zmanjšuje svobodo izbire 
nudenih storitev ali uporabljenih 
tehnologij, mora biti vsak predlog za 
takšno dodelitev pregleden in predmet 
javnega posvetovanja.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Pravna uskladitev načel tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev.

Predlog spremembe 155
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Glede na vpliv izjem na razvoj 
notranjega trga za elektronske 
komunikacijske storitve mora Komisija 
imeti možnost, da uskladi obseg in naravo 
vseh izjem od načel tehnološke 
nevtralnosti in nevtralnosti storitev, razen 
tistih, ki so namenjene zagotavljanju 
spodbujanja kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter pluralnosti medijev ob 
upoštevanju usklajenih tehničnih pogojev 
za razpoložljivost in učinkovito uporabo 
radijskih frekvenc iz Odločbe št. 
676/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 7. marca 2002 o pravnem 
okviru za politiko radijskega spektra v 
Evropski skupnosti („Odločba o radijskem 
spektru“)1.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev pravne uskladitve z našim predlogom za spremenjeni člen 9(c).

                                               
1 UL L 108, 24.4.2002, str. 1.
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Predlog spremembe 156
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za namene notranjega trga je morda
na ravni Skupnosti potrebno tudi
usklajevanje opredelitev frekvenčnih 
pasov, s katerimi je mogoče trgovati, 
pogojev za tržnost ali za prehod na 
pravice, s katerimi je mogoče trgovati v 
posameznih pasovih, najmanjši delež 
pravic, s katerimi je mogoče trgovati, 
zahtev za zagotovitev osnovne 
razpoložljivosti, dostopnosti in 
zanesljivosti informacij, potrebnih za 
trgovanje s spektrom, ter zahtev za varstvo 
konkurence in za preprečitev kopičenja 
spektra. Komisiji je zato treba podeliti 
pristojnosti, da sprejme izvedbeni ukrep za 
navedeno usklajevanje. Taki izvedbeni 
ukrepi morajo upoštevati, ali so bile 
individualne pravice uporabe podeljene na 
komercialni ali nekomercialni osnovi.

(27) Za namene notranjega trga je morda 
potrebna tudi opredelitev frekvenčnih 
pasov, s katerimi je mogoče trgovati,
zahtev za zagotovitev osnovne 
razpoložljivosti, dostopnosti ter zahtev za 
varstvo konkurence in za preprečitev 
kopičenja spektra. Komisiji je zato treba v 
skladu z odločbo o radijskem spektru 
(676/2002/ES) podeliti pristojnosti, da 
sprejme izvedbeni ukrep za navedeno 
usklajevanje. Taki izvedbeni ukrepi morajo 
upoštevati, ali so bile individualne pravice 
uporabe podeljene na komercialni ali 
nekomercialni osnovi.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi, potrebni za uskladitev spektra na evropski ravni.

Predlog spremembe 157
Gabriele Albertini

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 

(29) Da bi se spodbujalo delovanje 
notranjega trga in podpiral razvoj 
čezmejnih storitev, je treba Komisiji 
podeliti pristojnost, da Organu dodeli 
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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.

določene odgovornosti na področju 
številčenja, ne da bi to imelo slab vpliv na 
obstoječe storitve. Da imajo državljani 
držav članic, vključno s potniki in 
uporabniki invalidi, poleg tega dostop do 
bistvenih storitev, kot so čezmejne 
imeniške storitve, morajo pristojnosti 
Komisije za sprejetje tehničnih izvedbenih 
ukrepov po potrebi vključevati ukrepe za 
omogočanje nemotenega čezmejnega 
dostopa.

Or. en

Obrazložitev

Usklajeno evropsko številčenje bi zelo koristilo novim vseevropskim storitvam, vendar pa bi 
slabo vplivalo na področja, kjer (kot v primeru imeniških storitev) se je izvedla liberalizacija, 
ne da bi to vplivalo na takšno usklajevanje.

Imeniške storitve so v skladu z uvodno izjavo 11 Direktive o univerzalnih storitvah temeljno 
orodje za dostop. Zmožnost evropskega državljana, da potuje v druge države članice, kjer 
lahko dostopa do svojega običajnega izvajalca imeniških storitev za pridobivanje informacij v 
svojem lastnem jeziku, je bistvenega pomena za pospeševanje enotnega trga.

Predlog spremembe 158
Stefano Zappalà

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 

(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, ne da bi to slabo vplivalo na 
obstoječe storitve. Da imajo državljani 
držav članic, vključno s potniki in 
uporabniki invalidi, poleg tega dostop do 
bistvenih storitev, kot so čezmejne 
imeniške storitve, morajo pristojnosti 
Komisije za sprejetje tehničnih izvedbenih 
ukrepov po potrebi vključevati ukrepe za 
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načelo ali mehanizem. omogočanje nemotenega čezmejnega 
dostopa. 

Or. en

Obrazložitev

Usklajeno evropsko številčenje bi zelo koristilo novim vseevropskim storitvam, vendar pa bi 
slabo vplivalo na področja, kjer (kot v primeru imeniških storitev) se je izvedla liberalizacija, 
ne da bi to vplivalo na takšno usklajevanje.

Imeniške storitve so v skladu z uvodno izjavo 11 Direktive o univerzalnih storitvah temeljno 
orodje za dostop. Zmožnost evropskega državljana, da potuje v druge države članice, kjer 
lahko dostopa do svojega običajnega izvajalca imeniških storitev za pridobivanje informacij v 
svojem lastnem jeziku, je bistvenega pomena za pospeševanje enotnega trga.

Predlog spremembe 159
Patrizia Toia

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 bistvenih
storitev, kot so čezmejne imeniške storitve, 
morajo pristojnosti Komisije za sprejetje 
tehničnih izvedbenih ukrepov po potrebi 
vključevati ukrepe za omogočanje 
nemotenega čezmejnega dostopa.

Or. en

Obrazložitev

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
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liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States. The capability for a European 
citizen to travel to other Member states and be able to access its usual directory enquiry 
services provider, in order to obtain information in his or her national language, is essential 
to promoting the single market.

Predlog spremembe 160
Nikolaos Vakalis

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. Izboljšanje 
souporabe infrastrukture lahko občutno 
izboljša konkurenčnost in omogoči nižje 
skupne finančne in okoljske stroške razvoja 
elektronske komunikacijske infrastrukture 
za podjetja. Souporabo vodov je treba 
razširiti na vso javno infrastrukturo (na 
primer na 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 
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uporabljena povsem nova infrastruktura, pri kateri so šibka točka fizični vodi, v katerih bodo 
nameščene povezave. Dejanska souporaba vodov, in sicer souporaba, ki ne vključuje le 
telekomunikacijskih vodov, ampak tudi celotno javno infrastrukturo (na primer elektriko, plin 
in kanalizacijo), omogoča, da ima več akterjev dostop do infrastrukture za zagotavljanje 
svojih storitev. Za vse vode mora veljati isti regulativni pristop, da se ustvarijo enaki pogoji.

Predlog spremembe 161
Anni Podimata

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. Izboljšanje 
souporabe infrastrukture lahko občutno 
izboljša konkurenčnost in omogoči nižje 
skupne finančne in okoljske stroške razvoja 
elektronske komunikacijske infrastrukture 
za podjetja. Souporabo vodov je treba 
razširiti na vso javno infrastrukturo 
(vodo, kanalizacijo, elektriko, plin), po 
kateri bi potekala elektronska 
komunikacijska infrastruktura, kar bi 
omogočilo 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 
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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. Za vode mora veljati isti regulativni pristop, da se ustvarijo enaki pogoji.

Predlog spremembe 162
Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav 
članic v odnosu do imetnikov pravic poti, 
da se zagotovi uvedba ali vzpostavitev 
novega omrežja na pravičen, učinkovit in
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 omrežnih elementov in 
pripadajočih naprav, kot so vodi, drogovi 
in antene, vhodi 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, predvsem razvoj novih omrežij 
za optični dostop. Zlasti morajo imeti 
nacionalni regulativni organi možnost, da 
operaterjem določijo dolžnosti glede 
zagotovitve referenčne ponudbe za 
omogočanje dostopa do njihovih vodov na 
pravičen način in brez razlikovanja.

Or. en

Obrazložitev

Dodano besedilo je v skladu s predlogom spremembe k členu 12. Novi člani morajo imeti 
dostop do vodov operaterjev s pomembno tržno močjo na pravičen način in brez razlikovanja. 
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To bo omogočilo konkurenco na področju infrastrukture in prehod na popolnoma 
konkurenčen trg. Za razvoj novih omrežji lahko souporaba omrežnih elementov in 
pripadajočih naprav pospeši in zmanjša njihov finančni in okoljski vpliv.

Predlog spremembe 163
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Zanesljivo in varno sporočanje 
informacij po elektronskih 
komunikacijskih omrežjih je vedno bolj 
pomembno za celotno gospodarstvo in 
družbo nasploh. Varnost in celovitost 
komunikacijskih omrežij in informacijskih 
sistemov je zato vedno večja skrb družbe. 
Zapletenost sistema, tehnična okvara ali 
človeška napaka, nesreče ali napadi lahko 
vplivajo na delovanje in razpoložljivost 
fizičnih infrastruktur, ki zagotavljajo 
pomembne storitve za državljane EU, 
vključno s storitvami e-uprave. Nacionalni 
regulativni organi morajo zato zagotoviti 
celovitost in varnost javnih 
komunikacijskih omrežij. Organ mora 
prispevati k višji ravni varnosti 
elektronskih komunikacij, med drugim z 
zagotavljanjem strokovnega znanja in 
nasvetov ter spodbujanjem izmenjave 
dobrih praks. Organ in nacionalni 
regulativni organi morajo imeti potrebna 
sredstva za opravljanje svojih dolžnosti, 
vključno s pooblastili za pridobivanje 
zadostnih informacij, ki omogočajo oceno 
ravni varnosti omrežij in storitev, ter 
izčrpnih in zanesljivih podatkov o 
dejanskih varnostnih incidentih, ki so 
močno vplivali na delovanje omrežij ali 
storitev. Ob upoštevanju, da uspešna 
uporaba ustrezne varnosti ni enkratno 
izvajanje, temveč trajen proces izvajanja, 
pregledov in posodabljanja, je treba 
zahtevati, da ponudniki elektronskih 

(32) Zanesljivo in varno sporočanje 
informacij po elektronskih 
komunikacijskih omrežjih je vedno bolj 
pomembno za celotno gospodarstvo in 
družbo nasploh. Varnost in celovitost 
komunikacijskih omrežij in informacijskih 
sistemov je zato vedno večja skrb družbe. 
Zapletenost sistema, tehnična okvara ali 
človeška napaka, nesreče ali napadi lahko 
vplivajo na delovanje in razpoložljivost 
fizičnih infrastruktur, ki zagotavljajo 
pomembne storitve za državljane EU, 
vključno s storitvami e-uprave. Nacionalni 
regulativni organi morajo zato zagotoviti 
celovitost in varnost javnih 
komunikacijskih omrežij. Evropska 
agencija za varnost omrežij in informacij
mora prispevati k višji ravni varnosti 
elektronskih komunikacij, med drugim z 
zagotavljanjem strokovnega znanja in 
nasvetov ter spodbujanjem izmenjave 
dobrih praks. Evropska agencija za 
varnost omrežij in informacij in nacionalni 
regulativni organi morajo imeti potrebna 
sredstva za opravljanje svojih dolžnosti, 
vključno s pooblastili za pridobivanje 
zadostnih informacij, ki omogočajo oceno 
ravni varnosti omrežij in storitev, ter 
izčrpnih in zanesljivih podatkov o 
dejanskih varnostnih incidentih, ki so 
močno vplivali na delovanje omrežij ali 
storitev. Ob upoštevanju, da uspešna 
uporaba ustrezne varnosti ni enkratno 
izvajanje, temveč trajen proces izvajanja, 
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komunikacijskih omrežij in storitev 
sprejmejo ukrepe za varovanje njihove 
celovitosti in varnosti v skladu z 
ocenjenimi tveganji, ob upoštevanju stanja 
takšnih ukrepov.

pregledov in posodabljanja, je treba 
zahtevati, da ponudniki elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev 
sprejmejo ukrepe za varovanje njihove 
celovitosti in varnosti v skladu z 
ocenjenimi tveganji, ob upoštevanju stanja 
takšnih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) bo še vedno edina pristojna za 
varnost omrežji in storitev.

Predlog spremembe 164
Nikolaos Vakalis

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. Evropska agencija za 
varnost omrežij in informacij 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.

Or. en
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Obrazložitev

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij bo še vedno edina pristojna za varnost 
omrežji in storitev.

Predlog spremembe 165
Lambert van Nistelrooij

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. Kadar se ugotovi, 
da so potrebni tehnični izvedbeni ukrepi, 
se zahteva sheme 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 
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

Obrazložitev

Če bodo nacionalni regulativni organi in predlagani organ EU za komunikacije dobili 
pooblastila za zagotavljanje varnosti, to ne bo omogočilo pravočasnih in učinkovitih rešitev. 
V primerih, ko Komisija meni, da je treba vpeljati tehnične izvedbene ukrepe, je treba uvesti 
model za povračilo stroškov. Prav tako bo ustvaril primerne pobude za sektor, regulatorje in 
Komisijo, da razvijejo in izvedejo varnostne standarde s samoregulativnimi mehanizmi 
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sektorja.

Predlog spremembe 166
Angelika Niebler

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, 
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 

črtano
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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. de

Obrazložitev

Funkcionalna ločitev vertikalno integriranih telekomunikacijskih podjetij je grob in 
nesorazmeren poseg v njihove pravice. Tako radikalen ukrep za zagotovitev konkurence bi bil 
potreben le, če bi dosedanje urejanje dostopovnih trgov spodletelo ali pa bi se neuspeh 
napovedoval v bližnji prihodnosti. Takšnega neuspeha pa ni odkrila niti Evropska komisija. 
Prav nasprotno, obstoječi predpisi zagotavljajo zadosten dostop konkurentov do 
infrastrukture posameznega operaterja omrežja, ki si lasti največji delež na trgu. 

Predlog spremembe 167
Erika Mann

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 

(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 bi lahko 
izboljšala konkurenco na več upoštevnih 
trgih, in sicer z zmanjšanjem spodbud za 
diskriminacijo ter z olajšanjem preverjanja 
in uveljavljanja skladnosti z obveznostmi 
nediskriminacije. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
mora predloge za funkcionalno ločitev 
predhodno odobriti Komisija.
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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, 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

Funkcionalna ločitev se v nekaterih državah članicah že uporablja. Uvedba ukrepov v 
“izjemnih primerih” je zanimiva ideja, vendar jo je treba leta 2014, ko bo izvedena revizija, 
ponovno obravnavati.  Takrat bo bolje razvidno, kako bo funkcionalna sprememba pripeljala 
do večje konkurence in hkrati omogočala naložbe v novo infrastrukturo.
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Predlog spremembe 168
Ivo Belet

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, 
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 

(43) Namen funkcionalne ločitve, pri kateri 
mora vertikalno integriran operater 
ustanoviti operativno ločene poslovne 
subjekte, je v izjemnih primerih, kjer 
veljavni ukrepi ne dosegajo ciljev iz člena 
8 okvirne direktive, zagotoviti popolnoma 
enakovredne izdelke z dostopom vsem 
operaterjem poproizvodnih storitev, 
vključno z lastnimi poproizvodnimi 
enotami vertikalno integriranega 
operaterja. Upravičeno jo je mogoče
uporabiti kot ukrep, če je bilo dokazano, 
da 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 v skladu z najboljšimi praksami 
evropskih nacionalnih regulativnih 
organov za izvajanje in uporabo 
obveznosti nediskriminacije. Pri 
ocenjevanju možnosti za konkurenco na 
področju infrastrukture, je treba v celoti 
upoštevati sedanjo konkurenco na 
področju infrastrukture na nekaterih 
geografskih delih območja, za katerega bi 
se uporabila funkcionalna ločitev, in 
tehnološki razvoj, ki je na drugih 
območjih v primerljivih okoliščinah 
omogočil konkurenco na področju 
infrastrukture. Poleg tega 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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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

Predlog spremembe 169
Paul Rübig

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 

(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. Upravičeno jo je mogoče
uporabiti kot ukrep, če bo prispevala k 
doseganju učinkovite nediskriminacije na 
mnogih trgih in če obstaja majhna možnost 
ali pa je sploh ni za učinkovito konkurenco 
v razumnem časovnem obdobju. 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 
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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, 
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.

potrošnika. Uvedba funkcionalne ločitve 
zahteva analizo zadevnega trga, 
povezanega z dostopovnim omrežjem, v 
skladu s postopkom analize trga, 
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 ločitev organu poenostavi izvrševanje, bi bilo treba regulatorjem 
omogočiti, da ta ukrep uporabijo na dolgoročni osnovi (za resne in dolgotrajne zastoje), ne 
pa šele po dolgoletnih neuspešnih poskusih izvršitve, ki kažejo na to, da so bili ukrepi dlje 
časa neučinkoviti (in se tako ni razvila konkurenca). Treba se je sklicevati na »učinkovito« 
konkurenco, saj bi lahko v določeni meri obstajala infrastrukturna konkurenca, ki pa ne bi 
učinkovito omejevala prevladujočega operaterja (kot v Združenem kraljestvu).

Predlog spremembe 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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, 

(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, 
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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, 
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.

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 uporabiti kot ukrep, če bo 
prispevala k doseganju učinkovite 
nediskriminacije na mnogih trgih in če 
obstaja majhna možnost ali pa je sploh ni 
za učinkovito konkurenco infrastrukture v 
razumnem časovnem obdobju. 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, 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 ločitev organu in reguliranemu operaterju poenostavi izvrševanje, bi 
bilo treba regulatorjem omogočiti, da ta ukrep uporabijo na dolgoročni osnovi (za resne in 
dolgotrajne zastoje), ne pa šele po dolgoletnih neuspešnih poskusih izvršitve, ki kažejo na to, 
da so bili ukrepi dlje časa neučinkoviti (in se tako ni razvila konkurenca). Treba se je 
sklicevati na »učinkovito« konkurenco, saj bi lahko v določeni meri obstajala infrastrukturna 
konkurenca, ki pa ne bi učinkovito omejevala prevladujočega operaterja (kot v Združenem 
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kraljestvu).

Predlog spremembe 171
Mary Honeyball

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, 
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 

(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
bo prispevala k doseganju učinkovite 
nediskriminacije na mnogih zadevnih trgih 
in če obstaja majhna možnost ali pa je 
sploh ni za učinkovito konkurenco 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, 
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 
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brezžičnih storitev. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
mora predloge za funkcionalno ločitev 
predhodno odobriti Komisija.

brezžičnih storitev. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
mora predloge za funkcionalno ločitev 
predhodno odobriti Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 172
Patrizia Toia

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, 
določenim v členu 16 Okvirne direktive. 

(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 
bo prispevala k doseganju učinkovite 
nediskriminacije na mnogih trgih in če 
obstaja majhna možnost ali pa je sploh ni 
za učinkovito konkurenco v razumnem 
časovnem obdobju. 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, 
določenim v členu 16 Okvirne direktive. 
Nacionalni regulativni organi morajo biti 
pri izvajanju analize trga in oblikovanju 
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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.

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

Usklajevalni ukrepi v tem členu so, čeprav imajo izvedbeno naravo, namenjeni urejanju 
temeljnih vidikov upravljanja spektra. Zato je bistvenega pomena, da je usklajevanje Komisije 
podprto s podrobno oceno tehnične in operacijske izvedljivosti ter vplivov omenjenih ukrepov, 
ki jo morajo izvesti pristojni mednarodni tehnični organi, kot so Evropska konferenca poštnih 
in telekomunikacijskih uprav, Odbor za elektronske komunikacije in Evropski institut za 
telekomunikacijske standarde. Poleg tega načela “boljše ureditve” zahtevajo, da Komisija 
deluje na pregleden način in se široko posvetuje z zainteresiranimi udeleženci na trgu.

Predlog spremembe 173
Rebecca Harms

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 

(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 
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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, 
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.

nediskriminacije. V izjemnih primerih jo je 
mogoče upravičeno uporabiti kot ukrep, če 
bi prispevala k doseganju učinkovite 
nediskriminacije na mnogih trgih in če 
obstaja majhna možnost ali pa je sploh ni 
za učinkovito konkurenco v razumnem 
časovnem obdobju. 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, 
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 ločitev organu in reguliranemu operaterju poenostavi izvrševanje, bi 
bilo treba regulatorjem omogočiti, da ta ukrep uporabijo na dolgoročni osnovi (za resne in 
dolgotrajne zastoje), ne pa šele po dolgoletnih neuspešnih poskusih izvršitve.

Predlog spremembe 174
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Namen funkcionalne ločitve, pri kateri (43) Namen funkcionalne ločitve, pri kateri 
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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, 
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.

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
obstajajo ovire za učinkovito 
nediskriminacijo na mnogih zadevnih trgih 
in če obstaja majhna možnost ali pa je 
sploh ni za učinkovito konkurenco pri novi 
infrastrukturi 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, 
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 ločitev organu in reguliranemu operaterju poenostavi izvrševanje, bi 
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bilo treba regulatorjem omogočiti, da ta ukrep uporabijo na dolgoročni osnovi (za resne in 
dolgotrajne zastoje), ne pa šele po dolgoletnih neuspešnih poskusih izvršitve, ki kažejo na to, 
da so bili ukrepi dlje časa neučinkoviti (in se zato ta  konkurenca ni razvila). 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 175
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Izvajanje funkcionalne ločitve ne sme 
preprečiti ustreznih mehanizmov 
usklajevanja med različnimi ločenimi 
poslovnimi subjekti, da se zagotovi zaščita 
pravic gospodarskega in upravljavskega 
nadzora matičnega podjetja.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Funkcionalna ločitev vertikalno integriranih telekomunikacijskih podjetij je grob in 
nesorazmeren poseg v njihove pravice. Tako radikalen ukrep za zagotovitev konkurence bi bil 
potreben le, če bi dosedanje urejanje dostopovnih trgov spodletelo ali pa bi se neuspeh 
napovedoval v bližnji prihodnosti. Takšnega neuspeha pa ni odkrila niti Evropska komisija.
Prav nasprotno, obstoječi predpisi zagotavljajo zadosten dostop konkurentov do 
infrastrukture posameznega operaterja omrežja, ki si lasti največji delež na trgu. 

Predlog spremembe 176
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Če se vertikalno integrirano podjetje 
odloči, da bo prodalo znatni del ali vsa 
sredstva krajevnega dostopovnega 
omrežja ločeni pravni osebi z drugim 
lastnikom ali z ustanovitvijo ločenega 

črtano
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poslovnega subjekta za upravljanje 
izdelkov z dostopom, mora nacionalni 
regulativni organ oceniti učinek 
načrtovane transakcije na vse obstoječe 
regulativne obveznosti, naložene 
vertikalno integriranemu operaterju za 
zagotovitev združljivosti nove ureditve z 
Direktivo 2002/19/ES (Direktiva o 
dostopu) in Direktivo 2002/22/ES 
(Direktiva o univerzalnih storitvah). 
Zadevni nacionalni regulativni organi 
morajo izvesti novo analizo trgov, na 
katerih deluje ločena pravna oseba, in 
skladno s tem uvesti, ohraniti, spremeniti 
ali odpraviti obveznosti. Zaradi tega mora 
biti nacionalni regulativni organ 
sposoben, da od podjetja zahteva 
informacije.

Or. de

Obrazložitev

Prostovoljna prodaja omrežij ne sme biti urejena s pravnimi predpisi. Morebitne posledice na 
konkurenco je treba preveriti v okviru nacionalnih in evropskih pravil o konkurenci. Predlog 
Komisije v zvezi s tem je treba zavrniti.

Predlog spremembe 177
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45a) Izbira in predizbira operaterja sta 
pomembni oporni točki doslej dosežene 
konkurenčnosti, zato morata biti končnim 
uporabnikom na voljo tudi v prihodnje, ne 
glede na tehnologijo. Določba, ki bi 
zagotavljala pooblastila za izvajanje 
ustreznih obveznosti, je bila zaradi 
doslednosti črtana iz direktive 2002/22/ES 
in dodana v direktivo 2002/19/ES.
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Or. de

Obrazložitev

Če bi  izbira in predizbira operaterja iz pravnih razlogov tudi za trenutek prenehala biti 
obvezna, bi to v praksi tako poslabšalo konkurenčni položaj, da se razmer ne bi več dalo 
spremeniti, prav tako pa bi povzročilo občuten upad naložb konkurentov v infrastrukturo in 
umik obstoječih naložb.     

Predlog spremembe 178
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Medtem ko je v določenih okoliščinah 
primerno, da nacionalni regulativni organ 
naloži obveznosti operaterjem, ki nimajo 
znatne tržne moči, da se dosežejo cilji, kot 
je povezljivost ali interoperabilnost storitev 
med koncema, je na drugi strani nujno 
zagotoviti, da se takšne obveznosti naložijo 
v skladu z regulativnim okvirom in zlasti 
njegovimi postopki priglašanja.

(46) Medtem ko je v določenih okoliščinah 
primerno, da nacionalni regulativni organ 
naloži obveznosti operaterjem, ki nimajo 
znatne tržne moči, da se dosežejo cilji, kot 
je povezljivost ali interoperabilnost storitev 
med koncema ali za spodbujanje 
učinkovitosti trajnostna konkurenca in 
največje koristi za končne uporabnike, je 
na drugi strani nujno zagotoviti, da se 
takšne obveznosti naložijo v skladu z 
regulativnim okvirom in zlasti njegovimi 
postopki priglašanja.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi trenutno neurejenih razmer operaterji dostopa zaračunavajo izjemno visoke cene za 
klice na področju imeniških storitev, prav tako ponudnikom takšnih storitev onemogočajo, da 
sami določajo maloprodajne cene. Ni razloga, da bi operaterji dostopa zaračunavali 
drugačne cene kot za podobne medmrežne izdelke, ki zajemajo promet do in od mesta za 
priključevanje. Te težave je treba odpraviti, da bodo imeli končni uporabniki v celoti na voljo 
koristi, ki jih prinaša konkurenca na področju imeniških storitev, ter da se omogoči 
odstranitev regulativne maloprodajne univerzalne imeniške storitve.
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Predlog spremembe 179
Gabriele Albertini

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe za prilagoditev pogojev dostopa do 
digitalne televizije in radijskih storitev iz 
Priloge I tržnemu in tehnološkemu razvoju. 
To velja tudi za minimalen seznam zadev v 
Prilogi II, ki jih je treba javno objaviti za 
izpolnitev obveznosti zagotavljanja 
preglednosti. 

(47) Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe za prilagoditev pogojev dostopa do 
digitalne televizije in radijskih storitev iz 
Priloge I tržnemu in tehnološkemu razvoju. 
To velja tudi za minimalen seznam zadev v 
Prilogi II, ki jih je treba javno objaviti za 
izpolnitev obveznosti zagotavljanja 
preglednosti. Poleg tega, mora imeti 
Komisija pristojnosti, da naloži 
veleprodajne medomrežne obveznosti 
operaterjem, ki nadzirajo dostop končnih 
uporabnikov, da bodo imeli zagotovljene 
vse koristi konkurence pri imeniških 
storitvah. Takšne storitve so temeljno 
orodje pri uporabi elektronskih 
komunikacijskih storitev in so zlasti 
pomembne za starejše uporabnike in 
uporabnike invalide. Veleprodajni ukrepi 
so zlasti priporočljivi v primerih, kjer bi 
omogočili odstranitev regulativnih 
ukrepov v maloprodaji za univerzalne 
storitve in tudi prehod k v celoti 
konkurenčnemu okolju.

Or. en

Obrazložitev

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.
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Predlog spremembe 180
Stefano Zappalà

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe za prilagoditev pogojev dostopa do 
digitalne televizije in radijskih storitev iz 
Priloge I tržnemu in tehnološkemu razvoju. 
To velja tudi za minimalen seznam zadev v 
Prilogi II, ki jih je treba javno objaviti za 
izpolnitev obveznosti zagotavljanja 
preglednosti. 

(47) Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe za prilagoditev pogojev dostopa do 
digitalne televizije in radijskih storitev iz 
Priloge I tržnemu in tehnološkemu razvoju. 
To velja tudi za minimalen seznam zadev v 
Prilogi II, ki jih je treba javno objaviti za 
izpolnitev obveznosti zagotavljanja 
preglednosti. Poleg tega, mora imeti 
Komisija pristojnosti, da naloži 
veleprodajne medomrežne obveznosti 
operaterjem, ki nadzirajo dostop končnih 
uporabnikov, da bodo imeli zagotovljene 
vse koristi konkurence pri imeniških 
storitvah. Takšne storitve so temeljno 
orodje pri uporabi elektronskih 
komunikacijskih storitev in so zlasti 
pomembne za starejše uporabnike in 
uporabnike invalide. Veleprodajni ukrepi 
so zlasti priporočljivi v primerih, kjer bi 
omogočili odstranitev regulativnih 
ukrepov v maloprodaji za univerzalne 
storitve in tudi prehod k v celoti 
konkurenčnemu okolju.

Or. en

Obrazložitev

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.
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Predlog spremembe 181
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe za prilagoditev pogojev dostopa do 
digitalne televizije in radijskih storitev iz 
Priloge I tržnemu in tehnološkemu razvoju. 
To velja tudi za minimalen seznam zadev v 
Prilogi II, ki jih je treba javno objaviti za 
izpolnitev obveznosti zagotavljanja 
preglednosti.

(47) Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe za prilagoditev pogojev dostopa do 
digitalne televizije in radijskih storitev iz 
Priloge I tržnemu in tehnološkemu razvoju. 
To velja tudi za minimalen seznam zadev v 
Prilogi II, ki jih je treba javno objaviti za 
izpolnitev obveznosti zagotavljanja 
preglednosti. Poleg tega, ima lahko 
Komisija pristojnosti, da naloži 
veleprodajne medomrežne obveznosti 
operaterjem, ki nadzirajo dostop končnih 
uporabnikov, da bodo imeli zagotovljene 
vse koristi konkurence pri imeniških 
storitvah. Takšne storitve so temeljno 
orodje pri uporabi elektronskih 
komunikacijskih storitev in so zlasti 
pomembne za starejše uporabnike in 
uporabnike invalide. 

Or. en

Obrazložitev

Zaradi trenutno neurejenih razmer operaterji dostopa zaračunavajo izjemno visoke cene za 
klice na področju imeniških storitev, prav tako ponudnikom takšnih storitev onemogočajo, da 
sami določajo maloprodajne cene. Te težave je treba odpraviti, da bodo imeli končni 
uporabniki v celoti na voljo koristi, ki jih prinaša konkurenca na področju imeniških storitev, 
ter da se omogoči odstranitev regulativne maloprodajne univerzalne imeniške storitve.
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Predlog spremembe 182
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Kadar je za izvajanje politike 
elektronskih komunikacij in spektra 
Skupnosti treba sprejeti usklajevalne 
ukrepe, ki presegajo tehnične izvedbene 
ukrepe, Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu poda zakonodajni predlog.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepe, ki dodajajo nove bistvene predloge za regulativni okvir, je treba obravnavati z 
zakonodajnim predlogom. Samo nebistveni elementi se obravnavajo s postopkom 
komitologije.

Predlog spremembe 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Kadar je za izvajanje politike 
elektronskih komunikacij in spektra 
Skupnosti treba sprejeti usklajevalne 
ukrepe, ki presegajo tehnične izvedbene 
ukrepe, Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu poda zakonodajni predlog.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotovi pravno usklajenost z drugim odstavkom prvega člena uvodne 
izjave 7a Sklepa 1999/468/ES. Ukrepe, ki dodajajo nove bistvene predloge za regulativni 
okvir, je treba obravnavati z zakonodajnim predlogom. Samo nebistveni elementi se 
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obravnavajo s postopkom komitologije.

Predlog spremembe 184
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Kadar je za izvajanje politike 
elektronskih komunikacij in spektra 
Skupnosti treba sprejeti usklajevalne 
ukrepe, ki presegajo tehnične izvedbene 
ukrepe, Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu poda zakonodajni predlog.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotovi pravno usklajenost z drugim odstavkom prvega člena uvodne 
izjave 7a Sklepa 1999/468/ES.  Ukrepe, ki dodajajo nove bistvene predloge za regulativni 
okvir, je treba obravnavati z zakonodajnim predlogom. Samo nebistveni elementi se 
obravnavajo s postopkom komitologije.

Predlog spremembe 185
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Uvedba zahtev po nevtralnosti 
storitev in tehnološki nevtralnosti v 
odločitvah o dodeljevanju in razporejanju 
bi, skupaj s povečano možnostjo za prenos 
pravic med podjetji, morala povečati 
svobodo in sredstva za zagotavljanje 
elektronskih komunikacij ter 
avdiovizualnih medijskih storitev javnosti, 
s čimer bi pospešila tudi doseganje ciljev 
splošnega interesa. Zato je treba določene 

črtano
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obveznosti splošnega interesa, naložene 
radiodifuzijskim hišam za zagotavljanje 
avdiovizualnih medijskih storitev, vedno 
pogosteje izpolnjevati brez potrebe po 
dodelitvi individualnih pravic za uporabo 
spektra. Uporaba posebnih meril za 
dodelitev spektra radiodifuzijskim hišam 
bi bila upravičena samo, če je to nujno za 
doseganje cilja splošnega interesa, 
določenega v nacionalni zakonodaji. 
Postopki, povezani z doseganjem ciljev 
splošnega interesa, morajo biti vedno 
pregledni, objektivni, sorazmerni in 
nediskriminatorni.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predlogov sprememb uvodnih izjav 21 in 22.

Predlog spremembe 186
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Uvedba zahtev po nevtralnosti 
storitev in tehnološki nevtralnosti v 
odločitvah o dodeljevanju in razporejanju 
bi, skupaj s povečano možnostjo za prenos 
pravic med podjetji, morala povečati 
svobodo in sredstva za zagotavljanje 
elektronskih komunikacij ter 
avdiovizualnih medijskih storitev javnosti, 
s čimer bi pospešila tudi doseganje ciljev 
splošnega interesa. Zato je treba določene 
obveznosti splošnega interesa, naložene 
radiodifuzijskim hišam za zagotavljanje 
avdiovizualnih medijskih storitev, vedno 
pogosteje izpolnjevati brez potrebe po 
dodelitvi individualnih pravic za uporabo 
spektra. Uporaba posebnih meril za 

črtano
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dodelitev spektra radiodifuzijskim hišam 
bi bila upravičena samo, če je to nujno za 
doseganje cilja splošnega interesa, 
določenega v nacionalni zakonodaji. 
Postopki, povezani z doseganjem ciljev 
splošnega interesa, morajo biti vedno 
pregledni, objektivni, sorazmerni in 
nediskriminatorni.

Or. en

Obrazložitev

O bistvenih kulturnih izjemah morajo brez ovir odločati države članice.

Predlog spremembe 187
Dominique Vlasto

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

Obrazložitev

Države članice morajo imeti še naprej možnost, da obdržijo ali uvedejo sisteme, po katerih se 
obveznost plačevanja uporabniških pristojbin nadomesti z obveznostjo izpolnjevanja 
določenih ciljev splošnega interesa. Takšni sistemi so običajni na področju kopenskih 
oddajnih frekvenc, kjer služijo ciljem zagotavljanja medijskega pluralizma.
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Predlog spremembe 188
Anne Laperrouze

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

Obrazložitev

Ta zamisel bi bila le stežka uresničljiva, saj bi od imetnikov satelitskih krožnikov zahtevala, 
da se registrirajo, to pa bi povzročilo upravno obremenitev v višini milijonov registracijskih 
vnosov. Ob takšnem ravnanju bi bili v končni fazi oškodovani potrošniki (končni porabniki) v 
EU.

Predlog spremembe 189
Rebecca Harms

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 imeti še naprej možnost, da obdržijo ali uvedejo sisteme, po katerih se 
obveznost plačevanja uporabniških pristojbin nadomesti z obveznostjo izpolnjevanja 
določenih ciljev splošnega interesa. Takšni sistemi so običajni na področju kopenskih 
oddajnih frekvenc, kjer služijo ciljem zagotavljanja medijskega pluralizma.
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Predlog spremembe 190
Robert Goebbels

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

Obrazložitev

Ta zamisel bi bila le stežka uresničljiva, saj bi od imetnikov satelitskih krožnikov zahtevala, 
da se registrirajo, to pa bi povzročilo upravno obremenitev v višini milijonov registracijskih 
vnosov. Ob takšnem ravnanju bi bili v končni fazi oškodovani potrošniki (končni porabniki) v 
EU.

Predlog spremembe 191
Erna Hennicot-Schoepges

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

Obrazložitev

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions:  downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
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free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, 
as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.

Predlog spremembe 192
Mary Honeyball

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 193
Catherine Trautmann

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.

(50) Tako popolne kot delne oprostitve 
obveznosti plačevanja pristojbin ali 
dajatev, ki so določene za uporabo 
spektra, morajo biti nepristranske in 
pregledne ter morajo temeljiti na drugih 
veljavnih obveznostih splošnega interesa 
iz nacionalne zakonodaje.

Or. en
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Obrazložitev

Vključitev predloga spremembe 8 Ignasija Guardansa. Države članice morajo imeti še naprej 
možnost, da obdržijo ali uvedejo sisteme, po katerih se obveznost plačevanja uporabniških 
pristojbin nadomesti z obveznostjo izpolnjevanja ciljev splošnega interesa. Takšni sistemi so 
običajni na področju kopenskih frekvenc, kjer služijo ciljem zagotavljanja medijskega 
pluralizma.

Predlog spremembe 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.

(50) Tako popolne kot delne oprostitve 
obveznosti plačevanja pristojbin ali 
dajatev, ki so določene za uporabo 
spektra, morajo biti nepristranske in 
pregledne ter morajo temeljiti na drugih 
veljavnih obveznostih splošnega interesa 
iz nacionalne zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti še naprej možnost, da obdržijo ali uvedejo sisteme, po katerih se 
obveznost plačevanja uporabniških pristojbin nadomesti z obveznostjo izpolnjevanja 
določenih ciljev splošnega interesa. Takšni sistemi so običajni na področju kopenskih 
oddajnih frekvenc, kjer služijo ciljem zagotavljanja medijskega pluralizma.

Predlog spremembe 195
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Glede na omejevalni vpliv 
individualne pravice uporabe na prost 
dostop do radijskih frekvenc mora biti 

(51) Glede na omejevalni vpliv 
individualne pravice uporabe na prost 
dostop do radijskih frekvenc mora biti 
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veljavnost te pravice, s katero ni mogoče 
trgovati, časovno omejena. Če pravice 
uporabe vsebujejo določbe za podaljšanje 
veljavnosti, morajo države članice najprej 
izvesti pregled, vključno z javnim 
posvetovanjem, ter pri tem upoštevati trg, 
obseg in tehnološki razvoj. Glede na 
pomanjkanje spektra je treba individualne 
pravice, podeljene podjetjem, redno 
pregledovati. Pri izvajanju tega pregleda 
morajo države članice uskladiti interese 
imetnikov pravic s potrebo po 
pospeševanju uvedbe trgovanja s spektrom 
in prožnejše uporabe spektra s splošnimi 
odobritvami, kjer je to mogoče.

veljavnost te pravice, s katero ni mogoče 
trgovati, časovno omejena. Če pravice 
uporabe vsebujejo določbe za podaljšanje 
veljavnosti, morajo države članice najprej 
izvesti pregled, vključno z javnim 
posvetovanjem, ter pri tem upoštevati trg, 
obseg in tehnološki razvoj. Pri izvajanju 
tega pregleda morajo države članice 
uskladiti interese imetnikov pravic in 
uporabnikov (ob upoštevanju izvršenih 
naložb, naložbenih in inovacijskih 
možnosti ter potrebe po zagotovitvi 
poslovne varnosti) s potrebo po 
pospeševanju uvedbe trgovanja s spektrom 
in prožnejše uporabe spektra s splošnimi 
odobritvami, kjer je to mogoče.

Or. en

Obrazložitev

Pregled veljavnih pravic za uporabo radijskega spektra mora:

- upoštevati poslovne modele nekaterih sektorjev komunikacijske industrije, na primer 
satelitske operaterje, in

- spodbujati naložbe in inovacije v teh sektorjih, ki bodo koristile evropski industriji.

Na primer, v satelitski sitem je treba za oblikovanje in izgradnjo vložiti več let. Po izstrelitvi 
je predvidena življenjska doba satelita od 15 do 20 let. Da se zagotovijo poslovna varnost, 
naložbe in inovacije je bistvenega pomena, da obstaja upravičeno pričakovanje glede 
ponovne odobritve za to obdobje.

Predlog spremembe 196
Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 57 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57a) Pri dejavnostih, ki se izvajajo v 
okviru te direktive, se priznava delo 
mednarodnih in regionalnih organizacij 
na področju upravljanja radijskega 
spektra, na primer Mednarodne 
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telekomunikacijske zveze (ITU) in 
Evropske konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT), da bi 
se zagotovilo učinkovito upravljanje in 
usklajevanje uporabe spektra v Skupnosti. 
Države članice in Komisija pri izvajanju 
te direktive priznavajo vsebino 
mednarodnih sporazumov, h katerim so 
pristopile države članice v skladu s 
pravilnikom o radiokomunikacijah 
Mednarodne telekomunikacijske zveze.

Or. en

Obrazložitev

Pri oblikovanju mednarodno zavezujočih predpisov za učinkovito uporabo spektra in orbite 
na podlagi učinkovite, racionalne in stroškovno učinkovite izrabe ne moremo prezreti pomena 
ITU. Da bila uporaba spektra učinkovita, je bistveno, da operaterji upoštevajo postopke 
prijave in usklajevanja v skladu s postopki ITU ter se lahko nanje zanašajo, da bi zagotovili 
uspešno usklajevanje in uporabo omrežja ali sistema.

Predlog spremembe 197
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58a) Komisija mora v sodelovanju z 
Organom evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije nadzirati razvoj 
konkurence na področju infrastrukture v 
elektronskem komunikacijskem sektorju. 
Pregled predhodne sektorske ureditve 
mora Komisija opraviti januarja leta 
2014, da bo ocenila proces postopnega 
ukinjanja te ureditve skupaj z zamislijo o 
ohranitvi te ureditve v državah članicah in 
na podnacionalnih trgih, kjer konkurenca 
na področju infrastrukture še ne bo 
mogoča.

Or. en
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Predlog spremembe 198
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Ukrepe, potrebne za izvajanje Okvirne 
direktive, Direktive o dostopu in Direktive 
o odobritvi, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.

(59) Ukrepe, potrebne za izvajanje Okvirne 
direktive, Direktive o dostopu in Direktive 
o odobritvi, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Ukrepe, ki lahko 
negativno vplivajo na cilje kulturne in 
medijske politike, kot so jih opredelile 
države članice, Evropska komisija ne sme 
sprejeti v obliki izvedbenih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana zaščita je bistvena za razširjena izvedbena pooblastila Evropske komisije.

Predlog spremembe 199
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Ukrepe, potrebne za izvajanje Okvirne 
direktive, Direktive o dostopu in Direktive 
o odobritvi, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.

(59) Ukrepe, potrebne za izvajanje Okvirne 
direktive, Direktive o dostopu in Direktive 
o odobritvi, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Ukrepe, ki lahko 
negativno vplivajo na cilje kulturne in 
medijske politike, kot so jih opredelile 
države članice, Evropska komisija ne sme 
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sprejeti v obliki izvedbenih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 200
Angelika Niebler

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 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 –

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Ker podani predlog Komisije za izdajanje smernic s pomočjo regulativnega postopka z 
nadzorom močno omejuje pravice Evropskega parlamenta, ga je treba zavrniti.

Predlog spremembe 201
Rebecca Harms

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 
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. 

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost 
zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v 
povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7
Okvirne direktive; usklajevanje na 
področju številčenja ter zadeve v zvezi z 
varnostjo omrežij in storitev; opredelitev 
nadnacionalnih trgov; izvajanje 
standardov; usklajena uporaba določb 
regulativnega okvira. 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. Ker bi uporaba 
regulativnega postopka s pregledom v 
okviru običajnih časovnih rokov lahko v 
nekaterih izjemnih okoliščinah ovirala 
pravočasno sprejetje izvedbenih ukrepov, 
bi morali Evropski parlament, Svet in 
Komisija hitro ukrepati, da bi zagotovili 
pravočasno sprejetje teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepe usklajevanja, ki dodajajo nove bistvene predloge regulativnemu okviru, je treba 
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obravnavati z zakonodajnim predlogom. Samo nebistveni elementi se obravnavajo s 
postopkom komitologije.

Predlog spremembe 202
Patrizia Toia

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 
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 –

(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. Komisiji je treba z 
okvirno direktivo in direktivo o odobritvi 
podeliti tudi pristojnosti, da uskladi 
regulativno obravnavo vseevropskih 
storitev, kot so globalne 
telekomunikacijske storitve. 

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava 60 navaja pristojnosti, ki bodo podeljene Komisiji.  Med njimi je tudi 
pristojnost za usklajevanje uporabe določb regulativnega okvira.  Vseevropske storitve 



AM\725135SL.doc 101/101 PE407.629v01-00

SL

morajo biti prve na seznamu kandidatov za izvajanje tovrstnih določb.  Globalne 
telekomunikacijske storitve, ki povezujejo pisarne multinacionalk v različnih evropskih 
državah, pogosto pa tudi na različnih celinah, so nazoren primer vseevropskih storitev, 
katerih nacionalne regulativne določbe mora uskladiti Komisija.
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