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Predlog spremembe 203
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je jasno določiti različne vidike terminalske opreme, ki lahko 
zagotovijo dostopnost vseh telekomunikacijskih storitev.

Predlog spremembe 204
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Obrazložitev

Dostopnost terminalske opreme je pomembna, saj invalidom omogoča, da imajo koristi od 
storitev, ki jih ponuja informacijska družba.

Predlog spremembe 205
Fiona Hall

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 206
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Členu 1 se doda naslednji odstavek:

(1a) Usklajen regulativni okvir mora 
spodbujati varstvo potrošnikov v sektorju 
elektronskih komunikacij ter zagotavljati 
natančne in celovite informacije v vsaki 
obliki in na vsak način, vključno s 
preglednostjo tarif in kakovostjo storitev.
Poleg tega mora priznavati vlogo združenj 
potrošnikov pri javnem posvetovanju in 
zagotoviti, da imajo zadevni organi ali 
posamezniki na voljo sredstva, potrebna 
za preprečevanje morebitne manipulacije 
in učinkovito ukrepanje proti vsakršni 
goljufiji na področju elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Or. it

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poudariti potrebo po varstvu potrošnikov.

Predlog spremembe 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -2 (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-2) Odstavku 2 se doda naslednja točka:
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„(a) ‚elektronsko komunikacijsko 
omrežje‘ pomeni prenosna omrežja in, 
kjer je primerno, komutacijsko ali 
usmerjalno opremo ter druge vire, ki 
omogočajo prenos signalov prek žic, 
radijskih valov, optičnih ali drugih 
elektromagnetnih sredstev, vključno s 
satelitskimi omrežji, fiksnimi (vodovodno 
in paketno komutiranimi, vključno z 
internetom) in mobilnimi prizemnimi 
omrežji, električnimi kabelskimi sistemi, 
če se uporabljajo za prenos signalov, 
omrežji, ki se uporabljajo za radijsko in 
televizijsko radiodifuzijo, ter z omrežji 
kabelske televizije, ne glede ne vrsto 
prenesenih informacij;“

Or. xm

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje opredelitev, ker direktiva zadeva bolj elektronska 
komunikacijska omrežja kot javna komunikacijska omrežja.

.

Predlog spremembe 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ‚nadnacionalni trgi‘ pomenijo trge, ki 
pokrivajo Skupnost ali njen znatni del, ki 
se razteza v več kot eno državo članico;

b) ‚nadnacionalni trgi‘ pomenijo trge, ki so 
opredeljeni v skladu s členom 15(4) ter 
pokrivajo Skupnost ali njen znatni del;

Or. es

Obrazložitev

Ohraniti je treba sklicevanje na člen 15(4), ker vzpostavlja način, kako so nadnacionalnih trgi 
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opredeljeni.

Predlog spremembe 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2002/21/ES
Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) ‚javno komunikacijsko omrežje‘ pomeni 
elektronsko komunikacijsko omrežje, ki se 
v celoti ali pretežno uporablja za izvajanje 
javnosti dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki podpirajo 
prenos informacij med omrežnimi 
priključnimi točkami, vključno z 
omrežnimi elementi, ki niso aktivni;

d) ‚javno komunikacijsko omrežje‘ pomeni 
elektronsko komunikacijsko omrežje, ki se 
v celoti ali pretežno uporablja za izvajanje 
javnosti dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki podpirajo 
prenos informacij med omrežnimi 
priključnimi točkami;

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja doslednost, ker so bila navedena omrežja vključena v opredelitev 
elektronskih komunikacijskih omrežij (člen 2(a)).

Predlog spremembe 210
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ‚pripadajoče naprave‘ pomenijo 
naprave, povezane z elektronskim 
komunikacijskim omrežjem in/ali 
elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki 
omogočajo in/ali podpirajo izvajanje 
storitev po tem omrežju in/ali s to storitvijo 

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

ali pa imajo možnosti za to in vključujejo 
sisteme za prevajanje številk ali naslovov, 
sisteme s pogojnim dostopom in 
elektronske programske vodnike ter fizično 
infrastrukturo, kot so vodi, vključno z vodi 
drugih javnih in zasebnih infrastruktur, 
kot so vodovodni, kanalizacijski, plinski in 
električni vodi, drogovi, cestne omare in 
zgradbe;

Or. en

Obrazložitev

Za pospeševanja infrastrukture vzpostavljanje dostopa do vodov ne sme biti umetno omejeno 
na vode telekomunikacijskih operaterjev, ampak mora zajemati vse dostopne vode. Zaradi 
razvijanja omrežij tretjih strani več razpoložljivih vodov pomeni boljše možnosti za trajnostno 
konkurenco. Storitve naslednje generacije bodo potekale po trenutnih bakrenih žicah; razvita 
bo popolnoma nova infrastruktura, pri čemer bodo največji izziv predstavljali fizični vodi, 
prek katerih bodo vzpostavljene povezave.

Predlog spremembe 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Cilj je razširiti obseg opredelitve, tako da bo vključevala nadaljnje primere pripadajočih 
naprav. 

Poleg tega mora biti besedilo v skladu s točko (i) člena 12 osnutka direktive o dostopu do 
elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav iz leta 2007.

Predlog spremembe 212
Stefano Zappalà

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Storitve zaračunavanja in zbiranja ter dostop do naročniških baz podatkov so bistvene 
storitve, ki jih mora telekomunikacijski operater, ki nadzoruje dostop do končnih
uporabnikov, zagotoviti ponudnikom imeniških storitev, da omogoči zagotavljanje 
konkurenčnih imeniških storitev v skladu z direktivo o konkurenci (člen 5). Dostop do 
naročniških baz podatkov je posebej obravnavan v členu 25(2) direktive o univerzalnih 
storitvah.
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Predlog spremembe 213
Gabriele Albertini

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Storitve zaračunavanja in zbiranja ter dostop do naročniških baz podatkov so bistvene 
storitve, ki jih mora telekomunikacijski operater, ki nadzoruje dostop do končnih 
uporabnikov, zagotoviti ponudnikom imeniških storitev, da omogoči zagotavljanje 
konkurenčnih imeniških storitev v skladu z direktivo o konkurenci (člen 5). Dostop do 
naročniških baz podatkov je posebej obravnavan v členu 25(2) direktive o univerzalnih 
storitvah.

Predlog spremembe 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 2002/21/ES
Člen 2 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Storitve zaračunavanja in zbiranja ter dostop do naročniških baz podatkov so bistvene 
storitve, ki jih mora telekomunikacijski operater, ki nadzoruje dostop do končnih 
uporabnikov, zagotoviti ponudnikom imeniških storitev, da omogoči zagotavljanje 
konkurenčnih imeniških storitev v skladu z direktivo o konkurenci (člen 5). Dostop do 
naročniških baz podatkov je posebej obravnavan v členu 25(2) direktive o univerzalnih 
storitvah.

Predlog spremembe 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, 
ki ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali 
ki kako drugače resno ogrožajo, ovirajo 
ali nenehno prekinjajo 
radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v 

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev, 
tehnično ovirajo skupno uporabo 
frekvenc ali ki lahko kako drugače resno 
ogrožajo, ovirajo ali nenehno prekinjajo 
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skladu z veljavnimi predpisi Skupnosti ali 
nacionalnimi predpisi.

radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v 
skladu z veljavnimi mednarodnimi 
predpisi, predpisi Skupnosti ali 
nacionalnimi predpisi.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo zagotoviti omejitve, kadar so škodljive motnje ugotovljene in kadar je 
velika verjetnost, da bodo te motnje nastale. Ker so motnje med enosmernimi in dvosmernimi 
(sprejemanje in oddajanje) storitvami resen problem, je treba zagotoviti zaščito pred 
škodljivimi motnjami v skladu z mednarodno sprejetimi frekvenčnimi načrti ter zlasti 
ženevskim načrtom (GE-06) Mednarodne telekomunikacijske zveze. Nacionalni pravni sistemi 
morajo zagotoviti skupno uporabo spektra.

Predlog spremembe 216
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali 
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko 
storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
predpisi Skupnosti ali nacionalnimi 
predpisi.

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
lahko kako drugače resno ogrožajo, ovirajo 
ali nenehno prekinjajo 
radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v 
skladu z veljavnimi predpisi Skupnosti ali 
nacionalnimi predpisi.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo zagotoviti omejitve, kadar so škodljive motnje ugotovljene in kadar je 
velika verjetnost, da bodo te motnje nastale. Opredelitev je treba ustrezno spremeniti.
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Predlog spremembe 217
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali 
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko
storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
predpisi Skupnosti ali nacionalnimi 
predpisi.

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje elektronske 
komunikacijske storitve, kot je delovanje
radionavigacijske storitve ali drugih 
varnostnih storitev, ali ki kako drugače 
resno ogrožajo, ovirajo ali nenehno 
prekinjajo elektronsko komunikacijsko
storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
predpisi Skupnosti ali nacionalnimi 
predpisi.

Or. en

Obrazložitev

Operaterji mobilnih omrežij morajo zagotavljati visokokakovostne storitve v skladu z 
direktivo o univerzalnih storitvah. Škodljive motnje ogrožajo storitve operaterjev mobilnih 
omrežij ter tudi druge elektronske komunikacijske storitve. Zato mora pravilna opredelitev 
pojma škodljive motnje zajemati vse storitve in ne le posameznih storitev, ki veljajo za zelo 
pomembne.

Predlog spremembe 218
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali 
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko 

s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali 
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko 



PE407.630v01-00 14/99 AM\725136SL.doc

SL

storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
predpisi Skupnosti ali nacionalnimi 
predpisi.“

storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
predpisi Skupnosti, mednarodnimi načrti 
za uporabo spektra ali nacionalnimi 
predpisi.“ 

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da je treba tudi mednarodne načrte za uporabo 
spektra ustrezno upoštevati.

Predlog spremembe 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali 
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko 
storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
predpisi Skupnosti ali nacionalnimi 
predpisi.

s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko 
storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
mednarodnimi predpisi, predpisi 
Skupnosti ali nacionalnimi predpisi.

Or. es

Obrazložitev

Ta opredelitev mora upoštevati mednarodne predpise ter nacionalne predpise in predpise 
Skupnosti.
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Predlog spremembe 220
Gunnar Hökmark

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali 
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko 
storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
predpisi Skupnosti ali nacionalnimi 
predpisi.

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali 
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko 
storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
mednarodnimi predpisi, predpisi 
Skupnosti ali nacionalnimi predpisi.

Or. en

Predlog spremembe 221
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali 
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko 
storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
predpisi Skupnosti ali nacionalnimi 
predpisi.

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali 
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko 
storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi 
mednarodnimi predpisi, predpisi 
Skupnosti ali nacionalnimi predpisi.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo po potrebi zagotoviti omejitve za preprečevanje ugotovljenih motenj 
ter okoliščin, v katerih lahko škodljive motnje nastanejo.
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Bistveno je, da se upoštevajo pravila in predpisi Mednarodne telekomunikacijske zveze. 
Nacionalne uprave držav članic Mednarodne telekomunikacijske zveze, ki niso članice EU, 
lahko izdajo licence za nekatere storitve, kot so satelitske storitve, čeprav se te storitve 
uporabljajo v EU.

Predlog spremembe 222
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2 – točka e a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 2 – točka s a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Členu 2 se doda naslednja točka:
„(sa) ‚javno dostopen‘ pomeni dostopen 
za širšo javnost ob sprejetju komercialnih 
pogojev.“

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti izraz, ki se pogosto uporablja v direktivah, ampak se 
v nacionalnih zakonodajah neskladno razlaga, zato so znatne razlike v pravicah, obveznostih 
in upravni obremenitvi telekomunikacijskih ponudnikov v različnih državah.

Predlog spremembe 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2 – točka e a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 2 – točka s a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Členu 2 se doda naslednja točka:
„(sa) ‚javno dostopen‘ pomeni dostopen za 
širšo javnost ob sprejetju komercialnih 
pogojev.“
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Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti izraz, ki se pogosto uporablja v direktivah, ampak se 
v nacionalnih zakonodajah neskladno razlaga, zato so znatne razlike v pravicah, obveznostih 
in upravni obremenitvi telekomunikacijskih ponudnikov v različnih državah.

Predlog spremembe 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi izvajajo svoja 
pooblastila neodvisno, nepristransko in 
pregledno. Nacionalni regulativni organi ne 
prosijo ali sprejemajo navodil od katerega 
koli organa v zvezi z vsakodnevnim 
opravljanjem nalog, ki so jim bile 
dodeljene po nacionalni zakonodaji, s 
katero se izvaja zakonodaja Skupnosti.
Samo pritožbeni organi, ustanovljeni v 
skladu s členom 4 ali nacionalna sodišča 
imajo pristojnost, da začasno prekličejo ali 
razveljavijo odločitve nacionalnih 
regulativnih organov.

3. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi izvajajo svoja 
pooblastila neodvisno, nepristransko in 
pregledno. Nacionalni regulativni organi, 
pristojni za predhodno zakonodajo, ne 
prosijo ali sprejemajo navodil od katerega 
koli organa v zvezi z vsakodnevnim 
opravljanjem nalog, ki so jim bile 
dodeljene po nacionalni zakonodaji, s 
katero se izvaja zakonodaja Skupnosti. 
Samo pritožbeni organi, ustanovljeni v 
skladu s členom 4 ali nacionalna sodišča 
imajo pristojnost, da začasno prekličejo ali 
razveljavijo odločitve nacionalnih 
regulativnih organov.

Or. es

Justification

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
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apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Predlog spremembe 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da 
nacionalni regulativni organi izvajajo 
svoja pooblastila neodvisno, 
nepristransko in pregledno. Nacionalni 
regulativni organi ne prosijo ali 
sprejemajo navodil od katerega koli 
organa v zvezi z vsakodnevnim 
opravljanjem nalog, ki so jim bile 
dodeljene po nacionalni zakonodaji, s 
katero se izvaja zakonodaja Skupnosti. 
Samo pritožbeni organi, ustanovljeni v 
skladu s členom 4 ali nacionalna sodišča 
imajo pristojnost, da začasno prekličejo 
ali razveljavijo odločitve nacionalnih 
regulativnih organov.

3. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi izvajajo svoja 
pooblastila neodvisno, nepristransko,
pregledno in pravočasno. Nacionalni 
regulativni organi ne prosijo ali sprejemajo 
navodil od katerega koli organa v zvezi z 
vsakodnevnim opravljanjem nalog, ki so 
jim bile dodeljene po nacionalni 
zakonodaji, s katero se izvaja zakonodaja 
Skupnosti. Samo pritožbeni organi, 
ustanovljeni v skladu s členom 4 ali 
nacionalna sodišča imajo pristojnost, da 
začasno prekličejo ali razveljavijo 
odločitve nacionalnih regulativnih 
organov.

Or. en

Obrazložitev

Nepravočasno ukrepanje nacionalnih regulativnih organov, na primer v zvezi s pregledi trga, 
lahko ovira konkurenco in inovacije na trgu.

Predlog spremembe 226
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2002/21/ES
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 2



AM\725136SL.doc 19/99 PE407.630v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se vodja
nacionalnega regulativnega organa ali 
njen/njegov namestnik razreši samo, če ta 
oseba ne izpolnjuje več pogojev, ki se 
zahtevajo za opravljanje njenih dolžnosti, 
ali če je kriva hujše kršitve. Sklep o 
razrešitvi vodje nacionalnega regulativnega 
organa vsebuje utemeljitev razlogov in se 
objavi v času razrešitve.

Člani upravnega odbora nacionalnega 
regulativnega organa se imenujejo za 
mandat petih let, ki je obnovljiv. Države 
članice zagotovijo, da se člani upravnega 
odbora nacionalnega regulativnega organa 
razrešijo samo, če ne izpolnjujejo več 
pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje 
njihovih dolžnosti, ali če so krivi hujše 
kršitve. Sklep o razrešitvi člana upravnega 
odbora nacionalnega regulativnega organa 
vsebuje utemeljitev razlogov in se objavi v 
času razrešitve.

Or. ro

Obrazložitev

Te določbe so potrebne za zagotovitev stabilnosti in neodvisnosti regulativnega organa.

Predlog spremembe 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2002/21/ES
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se vodja 
nacionalnega regulativnega organa ali 
njen/njegov namestnik razreši samo, če ta 
oseba ne izpolnjuje več pogojev, ki se 
zahtevajo za opravljanje njenih dolžnosti, 
ali če je kriva hujše kršitve. Sklep o 
razrešitvi vodje nacionalnega regulativnega 
organa vsebuje utemeljitev razlogov in se 
objavi v času razrešitve.

Države članice zagotovijo, da se vodja 
nacionalnega regulativnega organa, kot je 
navedeno zgoraj, ali njen/njegov 
namestnik razreši samo, če ta oseba ne 
izpolnjuje več pogojev, ki se zahtevajo za 
opravljanje njenih dolžnosti, ali če je kriva 
hujše kršitve. Sklep o razrešitvi vodje 
nacionalnega regulativnega organa vsebuje 
utemeljitev razlogov in se objavi v času 
razrešitve.

Or. es
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Justification

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Predlog spremembe 228
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Odstavku 3 člena 3 se doda naslednji 
pododstavek:
„3a. Nacionalni regulativni organi od 
ponudnikov komunikacijskih storitev 
in/ali omrežij zahtevajo le tiste 
informacije in dokumentacijo, ki jih 
potrebujejo za izvajanje nalog, ki so jim 
jih dodelile države članice.

Or. de

Obrazložitev

Posebej je treba pozdraviti ustanovitev neodvisnih in nepristranskih nacionalnih regulativnih 
organov, ki delujejo v skladu z načelom preglednosti, ter razširitev pravice do pritožbe. V 
zvezi s tem je treba ustrezno omejiti obveznosti glede predložitve informacij in dokumentacije 
tudi zaradi tega, ker zagotavljanje in priprava teh dokumentov ne sme postati nova naloga 
nacionalnih regulativnih organov, ki zahteva veliko sredstev.
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Predlog spremembe 229
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Členu 3 se doda naslednji odstavek:
„3a. Države članice zagotovijo, da 
nacionalni regulativni organi dejavno 
podpirajo cilje organa evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije v zvezi s 
spodbujanjem tesnejšega regulativnega 
usklajevanja in skladnosti.
Države članice nacionalnim regulativnim 
organom za izvajanje dodeljenih nalog ter 
dejavno sodelovanje in udejstvovanje v 
okviru organa evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije zagotovijo ustrezne 
finančne in človeške vire. Nacionalni 
regulativni organi morajo imeti ločene 
letne proračune, ki se objavijo.“

Or. en

Obrazložitev

Namen odstavka 3a je zagotoviti, da države članice ustanovijo organ evropskih regulatorjev 
za telekomunikacije, sestavljen iz vseh nacionalnih regulativnih organov. Organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije bi bil ustanovljen kot združenje nacionalnih regulativnih 
organov brez statusa pravne osebe, pri čemer ta organ zlasti ne bi bil del posredne ali 
neposredne uprave Skupnosti. Tako to ni v nasprotju s sodno prakso v zadevi Meroni.

Predlog spremembe 230
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 b (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 3 – odstavek 3 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Členu 3 se doda naslednji odstavek:
„3b. Države članice zagotovijo, da 
nacionalni regulativni organi pri 
sprejemanju odločitev za domače trge 
dosledno upoštevajo skupna stališča 
organa evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije.“

Or. en

Predlog spremembe 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 3a
Države članice skupaj vzpostavijo omrežje
nacionalnih regulativnih organov v 
skladu s pogoji iz uredbe št. [.../.../ES]1.
1 Uredba o vzpostavitvi omrežja 
nacionalnih regulativnih organov za 
evropski trg elektronskih komunikacij.“

Or. en

Obrazložitev

Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij je treba nadomestiti z omrežjem nacionalnih 
regulativnih organov. Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij ustvarja veliko 
birokracije, nasprotuje načelu subsidiarnosti in dolgoročnemu cilju glede zamenjave 
predhodne zakonodaje z zakonodajo o konkurenci ter poleg tega ni samostojen.
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Predlog spremembe 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pritožbeni postopki lahko trajajo več let, v katerih je za obravnavo prvotnega problema 
prepozno.

Predlog spremembe 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka a
Direktiva 2002/21/ES
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Med čakanjem na rezultat pritožbe pa velja 
odločba nacionalnega regulativnega 
organa, razen če so sprejeti začasni ukrepi.
Začasni ukrepi se lahko sprejmejo zaradi 
nujne potrebe po začasnem preklicu učinka 
odločbe, da se prepreči resno in 
nepopravljivo škodo za stranko, ki zahteva 
te ukrepe, in zaradi zahteve po ravnovesju 
interesov.

Med čakanjem na rezultat pritožbe pa velja 
odločba nacionalnega regulativnega 
organa, razen če so sprejeti začasni ukrepi. 
Začasni ukrepi se lahko v skladu z zadevno 
nacionalno zakonodajo sprejmejo samo 
zaradi nujne potrebe po začasnem preklicu 
učinka odločbe, da se prepreči resno in 
nepopravljivo škodo za stranko, ki zahteva 
te ukrepe, in zaradi zahteve po ravnovesju 
interesov.

Or. es

Obrazložitev

Upoštevati je treba različne pravice v zvezi s postopki v državah članicah.

Predlog spremembe 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Med čakanjem na rezultat pritožbe pa 
velja odločba nacionalnega regulativnega 
organa, razen če so sprejeti začasni 
ukrepi. Začasni ukrepi se lahko sprejmejo 
zaradi nujne potrebe po začasnem 
preklicu učinka odločbe, da se prepreči 
resno in nepopravljivo škodo za stranko, 
ki zahteva te ukrepe, in zaradi zahteve po 
ravnovesju interesov.

Med čakanjem na rezultat pritožbe pa velja 
odločba nacionalnega regulativnega
organa, razen če so sprejeti začasni ukrepi. 
Začasni ukrepi se lahko sprejmejo samo
zaradi nujne potrebe po začasnem preklicu 
učinka odločbe, da se prepreči resno in 
nepopravljivo škodo za stranko, ki zahteva 
te ukrepe, in zaradi zahteve po ravnovesju 
interesov.

Or. en
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Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se začasnih ukrepov ne sme sprejeti iz drugih razlogov.

Predlog spremembe 235
Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka a a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Doda se naslednji odstavek:
„2a. Pritožbeni organi lahko pred 
sprejetjem odločitve med pritožbenim 
postopkom zahtevajo mnenje organa 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije.“

Or. en

Obrazložitev

V primeru, da zadeva vpliva na notranji trg, se lahko pritožbeni organi posvetujejo z organom 
evropskih regulatorjev za telekomunikacije. Ta mehanizem bi pospešil postopno usklajevanje 
pri uporabi okvira in izboljšal doslednost elektronskega komunikacijskega trga.

Predlog spremembe 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zbirajo informacije o 
predmetu pritožb, številu zahtevkov za 
pritožbo, trajanju pritožbenih postopkov, 
številu odločitev za začasne ukrepe, 
sprejete v skladu z odstavkom 1, in o 

3. Države članice zbirajo informacije o 
številu zahtevkov za pritožbo, trajanju 
pritožbenih postopkov, številu odločitev za 
začasne ukrepe. Države članice na 
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razlogih za takšne odločitve. Države 
članice te informacije vsako leto predložijo 
Komisiji in organu za trg evropskih 
elektronskih komunikacij (v nadaljevanju 
‚organ‘).

smiselno zahtevo te informacije vsako leto 
predložijo Komisiji.

Or. es

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preprečevanje povečane birokracije in nepotrebnih 
stroškov.

Predlog spremembe 237
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zbirajo informacije o 
predmetu pritožb, številu zahtevkov za 
pritožbo, trajanju pritožbenih postopkov, 
številu odločitev za začasne ukrepe, 
sprejete v skladu z odstavkom 1, in o 
razlogih za takšne odločitve. Države 
članice te informacije vsako leto predložijo 
Komisiji in organu za trg evropskih 
elektronskih komunikacij (v nadaljevanju 
‚organ‘).

3. Države članice zbirajo informacije o 
predmetu pritožb, številu zahtevkov za 
pritožbo, trajanju pritožbenih postopkov, 
številu odločitev za začasne ukrepe, 
sprejete v skladu z odstavkom 1, in o 
razlogih za takšne odločitve. Države 
članice te informacije vsako leto predložijo 
organu evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije.

Or. de

Obrazložitev

Posebej je treba pozdraviti ustanovitev neodvisnih in nepristranskih nacionalnih regulativnih 
organov, ki delujejo v skladu z načelom preglednosti, ter razširitev pravice do pritožbe. V 
zvezi s tem je treba ustrezno omejiti obveznosti glede predložitve informacij in dokumentacije 
tudi zaradi tega, ker zagotavljanje in priprava teh dokumentov ne sme postati nova naloga 
nacionalnih regulativnih organov, ki zahteva veliko sredstev.
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Predlog spremembe 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zbirajo informacije o 
predmetu pritožb, številu zahtevkov za 
pritožbo, trajanju pritožbenih postopkov, 
številu odločitev za začasne ukrepe, 
sprejete v skladu z odstavkom 1, in o 
razlogih za takšne odločitve. Države 
članice te informacije vsako leto predložijo 
Komisiji in organu za trg evropskih 
elektronskih komunikacij (v nadaljevanju 
‚organ‘).

3. Države članice zbirajo informacije o 
predmetu pritožb, številu zahtevkov za 
pritožbo, trajanju pritožbenih postopkov, 
številu odločitev za začasne ukrepe, 
sprejete v skladu z odstavkom 1, in o 
razlogih za takšne odločitve. Države 
članice te informacije vsako leto predložijo 
Komisiji in omrežju nacionalnih 
regulativnih organov.

Or. en

Obrazložitev

Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij je treba nadomestiti z omrežjem nacionalnih 
regulativnih organov. Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij ustvarja veliko 
birokracije, nasprotuje načelu subsidiarnosti in dolgoročnemu cilju glede zamenjave 
predhodne zakonodaje z zakonodajo o konkurenci ter poleg tega ni samostojen.

Predlog spremembe 239
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki 
ponujajo elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve, zagotovijo vse 
informacije, vključno s finančnimi podatki, 
ki jih potrebujejo nacionalni regulativni 
organi za zagotovitev skladnosti z 

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki 
ponujajo elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve, zagotovijo vse 
informacije, vključno s finančnimi podatki, 
ki jih potrebujejo nacionalni regulativni 
organi za zagotovitev skladnosti z 
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določbami te direktive in posebnih direktiv 
ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi 
direktivami. Ta podjetja morajo tudi 
predložiti informacije o prihodnjem 
razvoju omrežja ali storitev, ki bi lahko 
vplival na veleprodajne storitve, ki so na 
voljo konkurentom. Ta podjetja predložijo 
take informacije takoj na zahtevo ter po 
časovnem načrtu in s stopnjo podrobnosti, 
ki jih zahteva nacionalni regulativni organ. 
Informacije, ki jih zahteva nacionalni 
regulativni organ, morajo biti sorazmerne z 
opravljanjem te naloge. Nacionalni 
regulativni organ navede razloge, ki 
utemeljujejo njegovo zahtevo po 
informacijah.

določbami te direktive in posebnih direktiv 
ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi 
direktivami. Ta podjetja predložijo take 
informacije takoj na zahtevo ter po 
časovnem načrtu in s stopnjo podrobnosti, 
ki jih zahteva nacionalni regulativni organ. 
Informacije, ki jih zahteva nacionalni 
regulativni organ, morajo biti sorazmerne z 
opravljanjem te naloge. Nacionalni 
regulativni organ navede razloge, ki 
utemeljujejo njegovo zahtevo po 
informacijah, ter spoštuje zakonodajo 
Skupnosti in nacionalno zakonodajo o 
poslovni tajnosti.

Or. en

Obrazložitev

Sporočanje informacij v zvezi s prihodnjim razvojem omrežja ali storitev povečuje negotovost 
in tveganja za razvoj. Zato je treba zagotoviti, da so zahteve po informacijah nacionalnih 
regulativnih organov v skladu z zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo o poslovni 
tajnosti.

Predlog spremembe 240
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki 
ponujajo elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve, zagotovijo vse 
informacije, vključno s finančnimi podatki, 
ki jih potrebujejo nacionalni regulativni 
organi za zagotovitev skladnosti z 
določbami te direktive in posebnih direktiv 
ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi 
direktivami. Ta podjetja morajo tudi 
predložiti informacije o prihodnjem 

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki 
ponujajo elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve, zagotovijo vse 
informacije, vključno s finančnimi podatki, 
ki jih potrebujejo nacionalni regulativni 
organi za zagotovitev skladnosti z 
določbami te direktive in posebnih direktiv 
ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi 
direktivami. Ta podjetja predložijo take 
informacije takoj na zahtevo ter po 
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razvoju omrežja ali storitev, ki bi lahko 
vplival na veleprodajne storitve, ki so na 
voljo konkurentom. Ta podjetja predložijo 
take informacije takoj na zahtevo ter po 
časovnem načrtu in s stopnjo podrobnosti, 
ki jih zahteva nacionalni regulativni organ. 
Informacije, ki jih zahteva nacionalni 
regulativni organ, morajo biti sorazmerne z 
opravljanjem te naloge. Nacionalni 
regulativni organ navede razloge, ki 
utemeljujejo njegovo zahtevo po 
informacijah.

časovnem načrtu in s stopnjo podrobnosti, 
ki jih zahteva nacionalni regulativni organ. 
Informacije, ki jih zahteva nacionalni 
regulativni organ, morajo biti sorazmerne z 
opravljanjem te naloge. Nacionalni 
regulativni organ navede razloge, ki 
utemeljujejo njegovo zahtevo po 
informacijah.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani dodatek v zvezi z informacijami o prihodnjem razvoju omrežja ali storitev bi bil 
sporen, ker bi te informacije najverjetneje vsebovale notranje informacije. Te zahteve je treba 
zelo omejiti. V tem primeru namen ali dodana vrednost zahtev, da operaterji predložijo te 
informacije organom, ni jasna.

Predlog spremembe 241
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki 
ponujajo elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve, zagotovijo vse 
informacije, vključno s finančnimi podatki, 
ki jih potrebujejo nacionalni regulativni 
organi za zagotovitev skladnosti z 
določbami te direktive in posebnih direktiv 
ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi 
direktivami. Ta podjetja morajo tudi 
predložiti informacije o prihodnjem
razvoju omrežja ali storitev, ki bi lahko 
vplival na veleprodajne storitve, ki so na 
voljo konkurentom. Ta podjetja predložijo 
take informacije takoj na zahtevo ter po 

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki 
ponujajo elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve, zagotovijo vse 
informacije, vključno s finančnimi podatki, 
ki jih potrebujejo nacionalni regulativni 
organi za zagotovitev skladnosti z 
določbami te direktive in posebnih direktiv 
ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi 
direktivami. Ta podjetja morajo tudi 
predložiti informacije o razvoju omrežja ali 
storitev, ki so pripravljena na izvajanje in
bi najverjetneje lahko vplivala na 
veleprodajne storitve, ki so na voljo 
konkurentom. Ta podjetja predložijo take 
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časovnem načrtu in s stopnjo podrobnosti, 
ki jih zahteva nacionalni regulativni organ. 
Informacije, ki jih zahteva nacionalni 
regulativni organ, morajo biti sorazmerne z 
opravljanjem te naloge. Nacionalni 
regulativni organ navede razloge, ki 
utemeljujejo njegovo zahtevo po 
informacijah.

informacije takoj na zahtevo ter po 
časovnem načrtu in s stopnjo podrobnosti, 
ki jih zahteva nacionalni regulativni organ.
Informacije, ki jih zahteva nacionalni 
regulativni organ, morajo biti sorazmerne z 
opravljanjem te naloge. Nacionalni 
regulativni organ navede razloge, ki 
utemeljujejo njegovo zahtevo po 
informacijah.

Or. de

Obrazložitev

Zadevna podjetja zaradi nejasnosti te ureditve, ne morejo predvideti, kdaj in v kateri fazi 
razvoja je treba predložiti informacije o prihodnjem razvoju. V smislu sorazmernosti 
pristojnosti nacionalnih regulativnih organov v zvezi z zahtevami po ustreznih informacijah in 
pravni varnosti podjetij je potrebna pojasnitev.

Predlog spremembe 242
Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen v primerih iz členov 7(10), 20 ali 21 
in če ni drugače določeno v izvedbenih 
ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, 
države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi, kadar nameravajo 
sprejeti ukrepe v skladu s to direktivo ali 
posebnimi direktivami, ki bodo imeli 
znaten vpliv na zadevni trg, ali kadar 
nameravajo zagotoviti omejitve v skladu s 
členom 9(3) in 9(4), dajo zainteresiranim 
strankam možnost, da v primernem roku 
izrazijo svoje stališče o osnutku ukrepov.

Razen v primerih iz členov 7(10), 20 ali 21 
in če ni drugače določeno v izvedbenih 
ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, 
države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi, kadar nameravajo 
sprejeti ukrepe v skladu s to direktivo ali 
posebnimi direktivami, ki bodo imeli 
znaten vpliv na zadevni trg, ali kadar 
nameravajo zagotoviti omejitve v skladu s 
členom 9(3) in 9(4), dajo zainteresiranim 
strankam možnost, da v primernem roku, 
ki ne sme biti krajši od 4 tednov, izrazijo 
svoje stališče o osnutku ukrepov.

Or. en
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Predlog spremembe 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen v primerih iz členov 7(10), 20 ali 21 
in če ni drugače določeno v izvedbenih 
ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, 
države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi, kadar nameravajo 
sprejeti ukrepe v skladu s to direktivo ali 
posebnimi direktivami, ki bodo imeli 
znaten vpliv na zadevni trg, ali kadar 
nameravajo zagotoviti omejitve v skladu s 
členom 9(3) in 9(4), dajo zainteresiranim 
strankam možnost, da v primernem roku 
izrazijo svoje stališče o osnutku ukrepov.

Razen v primerih iz členov 7(10), 20 ali 21 
in če ni drugače določeno v izvedbenih 
ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, 
države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi, kadar nameravajo 
sprejeti ukrepe v skladu s to direktivo ali 
posebnimi direktivami, ki bodo imeli 
znaten vpliv na zadevni trg, ali kadar 
nameravajo zagotoviti omejitve v skladu s 
členom 9(3) in 9(4), ki imajo znaten vpliv 
na zadevni trg, dajo zainteresiranim 
strankam možnost, da v primernem roku, 
ki ne sme biti krajši od 6 tednov, izrazijo 
svoje stališče o osnutku ukrepov. 

Or. es

Predlog spremembe 244
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen v primerih iz členov 7(10), 20 ali 21 
in če ni drugače določeno v izvedbenih 
ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, 
države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi, kadar nameravajo 
sprejeti ukrepe v skladu s to direktivo ali 
posebnimi direktivami, ki bodo imeli 
znaten vpliv na zadevni trg, ali kadar 
nameravajo zagotoviti omejitve v skladu s 

Razen v primerih iz členov 7(10), 20 ali 21 
in če ni drugače določeno v izvedbenih 
ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, 
države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi, kadar nameravajo 
sprejeti ukrepe v skladu s to direktivo ali 
posebnimi direktivami, ki bodo imeli 
znaten vpliv na zadevni trg, ali kadar 
nameravajo zagotoviti omejitve v skladu s 
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členom 9(3) in 9(4), dajo zainteresiranim 
strankam možnost, da v primernem roku 
izrazijo svoje stališče o osnutku ukrepov.

členom 9(3) in 9(4), dajo zainteresiranim 
strankam možnost, da v primernem roku, 
ki ne sme biti krajši od 8 tednov, izrazijo 
svoje stališče o osnutku ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

V akcijskem načrtu za boljšo pravno ureditev (KOM(2002) 704 konč. „Krepitev kulture 
posvetovanja in dialoga – splošna načela in minimalni standardi za posvetovanje Komisije z 
zainteresiranimi stranmi“, str. 21) je Komisija določila 8-tedenski rok.

Predlog spremembe 245
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1a. Države članice zagotovijo dostop do 
elektronskih komunikacijskih storitev tudi 
za invalide. Komisija Evropskemu 
parlamentu predloži letno poročilo o 
stopnji dostopnosti elektronskih 
komunikacijskih storitev in specifičnih 
storitev informacijske družbe za invalide.

Or. ro

Obrazložitev

Dostopnost storitev informacijske družbe za invalide je pomembna za njihovo socialno 
vključevanje.
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Predlog spremembe 246
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni regulativni organi prispevajo 
k razvoju notranjega trga tako, da 
sodelujejo s Komisijo in z organom, da v 
vseh državah članicah zagotovijo dosledno 
uporabo določb te direktive in posebnih 
direktiv. V ta namen zlasti sodelujejo s 
Komisijo in organom, da opredelijo vse 
vrste instrumentov in sredstev, ki bi bili 
najprimernejši za reševanje posebnih 
razmer na trgu.

2. Nacionalni regulativni organi prispevajo 
k razvoju notranjega trga tako, da 
sodelujejo med seboj v okviru organa 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in s Komisijo na 
pregleden način, da v vseh državah 
članicah zagotovijo dosledno uporabo 
določb te direktive in posebnih direktiv. V 
ta namen nacionalni regulativni organi 
sprejmejo skupna stališča o 
najprimernejših vrstah instrumentov in 
sredstev za reševanje problemov glede 
konkurence na zadevnih trgih.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani predlogi sprememb določajo vlogo organa evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije v členu 7.

Predlog spremembe 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni regulativni organi prispevajo 
k razvoju notranjega trga tako, da 
sodelujejo s Komisijo in z organom, da v 
vseh državah članicah zagotovijo dosledno 
uporabo določb te direktive in posebnih 

2. Nacionalni regulativni organi prispevajo 
k razvoju notranjega trga tako, da 
sodelujejo s Komisijo in z organom
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije, da izpolnijo cilje iz 
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direktiv. V ta namen zlasti sodelujejo s 
Komisijo in organom, da opredelijo vse 
vrste instrumentov in sredstev, ki bi bili 
najprimernejši za reševanje posebnih 
razmer na trgu.

člena 8 ter v vseh državah članicah 
zagotovijo dosledno uporabo določb te 
direktive in posebnih direktiv. V ta namen 
zlasti sodelujejo s Komisijo in organom 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije, da opredelijo vse vrste 
instrumentov in sredstev, ki bi bili 
najprimernejši za reševanje posebnih 
razmer na trgu.

Or. es

Obrazložitev

Sklicevati se je treba na potrebo po izpolnitvi splošnih ciljev direktive.

Predlog spremembe 248
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni regulativni organi prispevajo 
k razvoju notranjega trga tako, da 
sodelujejo s Komisijo in z organom, da v 
vseh državah članicah zagotovijo dosledno 
uporabo določb te direktive in posebnih 
direktiv. V ta namen zlasti sodelujejo s 
Komisijo in organom, da opredelijo vse 
vrste instrumentov in sredstev, ki bi bili 
najprimernejši za reševanje posebnih 
razmer na trgu.

2. Nacionalni regulativni organi prispevajo 
k razvoju notranjega trga tako, da 
sodelujejo s Komisijo in v okviru organa 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije, da v vseh državah 
članicah zagotovijo dosledno uporabo 
določb te direktive in posebnih direktiv. V 
ta namen sodelujejo v okviru organa 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije, da opredelijo vse vrste 
instrumentov in sredstev, ki bi bili 
najprimernejši za reševanje posebnih 
razmer na trgu.

Or. de
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Predlog spremembe 249
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pred sprejetjem ukrepa za ureditev 
veleprodajnega trga nacionalni 
regulativni organi ocenijo izkrivljanje 
trga na maloprodajni ravni. Vsak osnutek 
ukrepa, ki naloži, spremeni ali umakne 
obveznost za operaterja na veleprodajnem 
trgu, dosledno upošteva tržno moč 
vsakega udeleženca na maloprodajni 
ravni.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo pri sprejemanju ureditvenega ukrepa dosledno 
upoštevati konkurenco na maloprodajni ravni. Zato morajo direktive jasno določiti, da bo 
ureditev veleprodajnega trga temeljila na natančni analizi ocenjenega izkrivljanja trga na 
maloprodajni ravni.

Predlog spremembe 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen če ni v izvedbenih določbah, 
sprejetih v skladu s členom 7a, drugače 
določeno, lahko Komisija, po zaključku 
posvetovanja iz člena 6, s katerim 
namerava nacionalni regulativni organ
sprejeti ukrep, ki:

3. Razen če ni v izvedbenih določbah, 
sprejetih v skladu s členom 7a, drugače 
določeno, lahko nacionalni regulativni 
organ, po zaključku posvetovanja iz člena 
6 ali, če se tako odloči zaradi izjemnih 
razlogov, pred zaključkom posvetovanja, s 
katerim namerava sprejeti ukrep, ki:
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Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti večjo prilagodljivost, kar bi pomenilo, da se 
Komisijo lahko obvesti pred zaključkom postopka nacionalnega posvetovanja.

Predlog spremembe 251
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen če ni v izvedbenih določbah, 
sprejetih v skladu s členom 7a, drugače 
določeno, lahko Komisija, po zaključku
posvetovanja iz člena 6, s katerim 
namerava nacionalni regulativni organ
sprejeti ukrep, ki:

3. Poleg posvetovanja iz člena 6, s katerim 
namerava sprejeti ukrep, ki:

Or. en

Predlog spremembe 252
Fiona Hall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen če ni v izvedbenih določbah, 
sprejetih v skladu s členom 7a, drugače 
določeno, lahko Komisija, po zaključku 
posvetovanja iz člena 6, s katerim 
namerava nacionalni regulativni organ
sprejeti ukrep, ki:

3. Nacionalni regulativni organ lahko po 
zaključku posvetovanja iz člena 6, s 
katerim namerava sprejeti ukrep, ki:

Or. en
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Predlog spremembe 253
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

zagotavlja, da je osnutek ukrepa dostopen 
Komisiji, organu ali nacionalnim 
regulativnim organom v drugih državah 
članicah, skupaj z razlogi, na katerih ukrep 
temelji, v skladu s členom 5(3) in o tem 
obvesti Komisijo in druge nacionalne 
regulativne organe. Nacionalni regulativni 
organi in Komisija lahko zadevnemu 
nacionalnemu regulativnemu organu 
predložijo pripombe samo v enem mesecu. 
Enomesečnega roka ni mogoče podaljšati.

hkrati zagotavlja, da je osnutek ukrepa 
dostopen Komisiji, nacionalnim 
regulativnim organom v drugih državah 
članicah in organu evropskih regulatorjev 
za telekomunikacije, skupaj z razlogi, na 
katerih ukrep temelji, v skladu s členom 
5(3) in o tem obvesti Komisijo in druge 
nacionalne regulativne organe. Nacionalni 
regulativni organi, organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije in 
Komisija lahko zadevnemu nacionalnemu 
regulativnemu organu predložijo pripombe 
samo v enem mesecu ali v roku iz člena 6, 
če je ta rok daljši. Enomesečnega roka ni 
mogoče podaljšati.

Or. en

Predlog spremembe 254
Fiona Hall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

zagotavlja, da je osnutek ukrepa dostopen 
Komisiji, organu ali nacionalnim 
regulativnim organom v drugih državah 
članicah, skupaj z razlogi, na katerih ukrep 
temelji, v skladu s členom 5(3) in o tem 
obvesti Komisijo in druge nacionalne 
regulativne organe. Nacionalni regulativni 

zagotavlja, da je osnutek ukrepa dostopen 
Komisiji, organu evropskih regulatorjev 
za telekomunikacije ali nacionalnim 
regulativnim organom v drugih državah 
članicah, skupaj z razlogi, na katerih ukrep 
temelji, v skladu s členom 5(3) in o tem 
obvesti Komisijo in druge nacionalne 
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organi in Komisija lahko zadevnemu 
nacionalnemu regulativnemu organu 
predložijo pripombe samo v enem mesecu. 
Enomesečnega roka ni mogoče podaljšati.

regulativne organe. Nacionalni regulativni 
organi in Komisija lahko zadevnemu 
nacionalnemu regulativnemu organu 
predložijo pripombe samo v enem mesecu. 
Enomesečnega roka ni mogoče podaljšati.

Or. en

Predlog spremembe 255
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Justification

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.
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Predlog spremembe 256
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Pravice veta ni potrebno razširiti. Sedanji sistem deluje, zato nadaljnji centralizirani 
postopek odločanja na ravni EU ni potreben.

Predlog spremembe 257
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Širitev pravice veta Komisije je nepotrebna in ima negativen vpliv. Rezultati sedanjega 
sistema so bili na splošno dosledni. Osrednja pravica veta bi povečala tveganje enotnega 
pristopa za vse. Tržni pogoji se med državami članicami zelo razlikujejo, zato se morajo 
posamezne dokončne regulativne odločitve sprejemati na nacionalni ravni s pomočjo 
nacionalnih izkušenj. Sedanji okvir že predvideva intenzivno vključenost Komisije, ki lahko 
predloži pripombe v zvezi s posameznimi obveznostmi (ukrepi). Nacionalni regulativni organi 
morajo te pripombe dosledno upoštevati.

Predlog spremembe 258
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Komisija ne bo imela pravice veta v zvezi z ukrepi. Nacionalni regulativni organi so bolje 
obveščeni o nacionalnih trgih in imajo boljše stike z akterji na trgu. Takšna pravica veta bi 
ovirala regulativno konkurenco med nacionalnimi regulativnimi organi; veto na posamezen 
ukrep, ki ga sprejme nacionalni regulativni organ, bi zelo oviral uporabo takšnega ukrepa v 
drugi državi članici, čeprav bi bil ta ukrep glede na nacionalne tržne pogoje in zgodovinske 
okoliščine v drugi državi članici ustrezen.
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Predlog spremembe 259
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija sprejme sklep, s katerim 
od zadevnega nacionalnega regulativnega 
organa zahteva, da osnutek ukrepa 
umakne. Komisija pred izdajo sklepa 
dosledno upošteva mnenje organa, 
predloženo v skladu s členom 5 Uredbe 
[…/…ES]. Temu sklepu mora biti 
priložena podrobna in objektivna analiza 
o tem, zakaj Komisija meni, naj osnutek 
ukrepa ne bo sprejet, skupaj s posebnimi 
predlogi za njegovo spremembo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Komisija ne bo imela pravice veta v zvezi z ukrepi. Nacionalni regulativni organi so bolje 
obveščeni o nacionalnih trgih in imajo boljše stike z akterji na trgu. Takšna pravica veta bi 
ovirala regulativno konkurenco med nacionalnimi regulativnimi organi; veto na posamezen 
ukrep, ki ga sprejme nacionalni regulativni organ, bi zelo oviral uporabo takšnega ukrepa v 
drugi državi članici, čeprav bi bil ta ukrep glede na nacionalne tržne pogoje in zgodovinske 
okoliščine v drugi državi članici ustrezen.

Predlog spremembe 260
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija sprejme sklep, s katerim 

črtano
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od zadevnega nacionalnega regulativnega 
organa zahteva, da osnutek ukrepa 
umakne. Komisija pred izdajo sklepa 
dosledno upošteva mnenje organa, 
predloženo v skladu s členom 5 Uredbe 
[…/…ES]. Temu sklepu mora biti 
priložena podrobna in objektivna analiza 
o tem, zakaj Komisija meni, naj osnutek 
ukrepa ne bo sprejet, skupaj s posebnimi 
predlogi za njegovo spremembo.

Or. de

Obrazložitev

Pravico veta Komisije v zvezi z ukrepi je treba zavrniti. Namesto tega je treba dati prednost 
novemu postopku koregulacije, pri katerem Komisija, organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in nacionalni regulativni organi tesno sodelujejo.

Predlog spremembe 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od 
zadevnega nacionalnega regulativnega 
organa zahteva, da osnutek ukrepa umakne. 
Komisija pred izdajo sklepa dosledno 
upošteva mnenje organa, predloženo v 
skladu s členom 5 Uredbe […/…ES]. 
Temu sklepu mora biti priložena podrobna 
in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija 
meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet, 
skupaj s posebnimi predlogi za njegovo 
spremembo.

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija sprejme sklep v zvezi z 
nameravanim ukrepom, zajetim v 
odstavkih 4(a) in 4(b) tega člena, s 
katerim od zadevnega nacionalnega 
regulativnega organa zahteva, da osnutek 
ukrepa umakne in/ali, če je to primerno, 
izda priporočilo v zvezi z nameravanim 
ukrepom, zajetim v členu 4(c). Komisija 
pred izdajo sklepa in/ali priporočila
dosledno upošteva mnenje organa 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije. Temu sklepu in/ali 
priporočilu mora biti priložena podrobna 
in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija 
meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet, 
skupaj s posebnimi predlogi za njegovo 
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spremembo.

Or. es

Predlog spremembe 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija sprejme sklep, s katerim 
od zadevnega nacionalnega regulativnega 
organa zahteva, da osnutek ukrepa 
umakne. Komisija pred izdajo sklepa 
dosledno upošteva mnenje organa, 
predloženo v skladu s členom 5 Uredbe 
[…/…ES]. Temu sklepu mora biti 
priložena podrobna in objektivna analiza 
o tem, zakaj Komisija meni, naj osnutek 
ukrepa ne bo sprejet, skupaj s posebnimi 
predlogi za njegovo spremembo.

5. V zvezi z ukrepi iz odstavkov 4(a) in (b) 
ter v roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od 
zadevnega nacionalnega regulativnega 
organa zahteva, da osnutek ukrepa umakne. 
Komisija pred izdajo sklepa dosledno 
upošteva mnenje organa, predloženo v 
skladu s členom 5 Uredbe […/…ES]. 
Temu sklepu mora biti priložena podrobna 
in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija 
meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet, 
skupaj s posebnimi predlogi za njegovo 
spremembo.

Or. en

Obrazložitev

Izbrati je treba bolj uravnoteženo rešitev: namesto da se Komisiji dodeli pravica veta na 
ukrepe, je treba vzpostaviti „regulativni dialog“ med nacionalnim regulativnim organom, ki 
ukrep predlaga, in omrežjem nacionalnih regulativnih organov v zvezi z ustreznostjo in 
učinkovitostjo ukrepa. Cilj tega dialoga, med katerim morajo vsi sodelujoči ustrezno 
upoštevati mnenja udeležencev na trgu, je oblikovanje skupnega mnenje o najbolj ustreznem 
in učinkovitem ukrepu.
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Predlog spremembe 263
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od 
zadevnega nacionalnega regulativnega 
organa zahteva, da osnutek ukrepa umakne. 
Komisija pred izdajo sklepa dosledno 
upošteva mnenje organa, predloženo v 
skladu s členom 5 Uredbe […/…ES]. 
Temu sklepu mora biti priložena podrobna 
in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija 
meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet, 
skupaj s posebnimi predlogi za njegovo 
spremembo.

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od 
zadevnega nacionalnega regulativnega 
organa zahteva, da osnutek ukrepa umakne. 
Komisija pred izdajo sklepa dosledno 
upošteva mnenje organa, predloženo v 
skladu s členom 5 Uredbe […/…ES]. 
Temu sklepu mora biti priložena podrobna 
in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija 
meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet.
Organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije pripravi priporočilo o 
oblikovanju regulativnih ukrepov. To 
priporočilo se predloži nacionalnim 
regulativnim organom. Nacionalni 
regulativni organ mora to priporočilo 
ustrezno upoštevati, vendar lahko od 
njega odstopa. V primeru odstopanja 
mora Komisiji in organu evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije 
predložiti utemeljeno obrazložitev.

Or. de

Obrazložitev

Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije mora imeti pravico do priprave priporočila 
v zvezi z oblikovanjem regulativnih ukrepov. Komisija ne sme imeti pravice do oblikovanja 
ukrepov, zato da lahko organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije čim bolje uporabi 
svojo praktično pristojnost in da se prepreči enostransko širjenje pristojnosti Komisije. 
Nacionalni regulativni organ mora ustrezno upoštevati priporočilo organa evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije. Vendar mu je treba omogočiti, da priporočila ne upošteva, 
če lahko to ustrezno utemelji.
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Predlog spremembe 264
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od 
zadevnega nacionalnega regulativnega
organa zahteva, da osnutek ukrepa umakne. 
Komisija pred izdajo sklepa dosledno 
upošteva mnenje organa, predloženo v 
skladu s členom 5 Uredbe […/…ES].
Temu sklepu mora biti priložena podrobna 
in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija 
meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet, 
skupaj s posebnimi predlogi za njegovo 
spremembo.

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od 
zadevnega nacionalnega regulativnega 
organa zahteva, da osnutek ukrepa umakne. 
Temu sklepu mora biti priložena podrobna 
in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija 
meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet, 
skupaj s posebnimi predlogi za njegovo 
spremembo.

Or. en

Justification

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Predlog spremembe 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. V zvezi z ukrepi iz odstavka 4(c) se na 
podlagi resnih dvomov Komisije vzpostavi 
regulativni dialog med nacionalnim 
regulativnim organom in omrežjem 
nacionalnih regulativnih organov, da se 
določi najbolj ustrezen in učinkovit ukrep 
za rešitev zadevnega problema glede 
konkurence, pri čemer je treba ustrezno 
upoštevati stališča udeležencev na trgu in 
doslednost takšnih ukrepov na notranjem 
trgu. Navedeni regulativni dialog ne sme v 
nobenem primeru prekoračiti 
dvomesečnega roka, določenega v 
odstavku 4. 
Če omrežje nacionalnih regulativnih 
organov na koncu regulativnega dialoga 
potrdi ustreznost ukrepa z dvotretjinsko 
večino, lahko nacionalni regulativni 
organ ukrep sprejme. Če omrežje 
nacionalnih regulativnih organov tega ne 
potrdi, lahko Komisija izrazi svoje dvome 
s sklepom, v katerem od nacionalnega 
regulativnega organa zahteva, da osnutek 
ukrepa umakne.
Nacionalni regulativni organ ima pravico 
umakniti osnutek ukrepa kadar koli med 
regulativnim dialogom.

Or. en

Obrazložitev

Izbrati je treba bolj uravnoteženo rešitev: namesto da se Komisiji dodeli pravica veta na 
ukrepe, je treba vzpostaviti „regulativni dialog“ med nacionalnim regulativnim organom, ki 
ukrep predlaga, in omrežjem nacionalnih regulativnih organov v zvezi z ustreznostjo in 
učinkovitostjo ukrepa. Cilj tega dialoga, med katerim morajo vsi sodelujoči ustrezno 
upoštevati mnenja udeležencev na trgu, je oblikovanje skupnega mnenje o najbolj ustreznem 
in učinkovitem ukrepu.
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Predlog spremembe 266
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Komisija ne bo imela pravice veta v zvezi z ukrepi. Nacionalni regulativni organi so bolje 
obveščeni o nacionalnih trgih in imajo boljše stike z akterji na trgu. Takšna pravica veta bi 
ovirala regulativno konkurenco med nacionalnimi regulativnimi organi; veto na posamezen 
ukrep, ki ga sprejme nacionalni regulativni organ, bi zelo oviral uporabo takšnega ukrepa v 
drugi državi članici, čeprav bi bil ta ukrep glede na nacionalne tržne pogoje in zgodovinske 
okoliščine v drugi državi članici ustrezen.

Predlog spremembe 267
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V roku treh mesecev od sklepa Komisije 
v skladu z odstavkom 5, ki od 

črtano
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nacionalnega regulativnega organa 
zahteva umik osnutka ukrepa, nacionalni 
regulativni organ osnutek ukrepa 
spremeni ali umakne. Če je osnutek 
ukrepa spremenjen, začne nacionalni 
regulativni organ v skladu s postopki iz 
člena 6 javno posvetovanje in Komisiji v 
skladu z določbami odstavka 3 ponovno 
priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.

Or. de

Obrazložitev

Pravico veta Komisije v zvezi z ukrepi je treba zavrniti. Namesto tega je treba dati prednost 
novemu postopku koregulacije, pri katerem Komisija, organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in nacionalni regulativni organi tesno sodelujejo.

Predlog spremembe 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Zaradi doslednosti s prejšnjim odstavkom in ob upoštevanju roka je treba nacionalnim 
regulativnim organom omogočiti večjo prilagodljivost in več časa za sprejetje ukrepa, ki ga 
predlaga Komisija.
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Predlog spremembe 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Izbrati je treba bolj uravnoteženo rešitev: namesto da se Komisiji dodeli pravica veta na 
ukrepe, je treba vzpostaviti „regulativni dialog“ med nacionalnim regulativnim organom, ki 
ukrep predlaga, in omrežjem nacionalnih regulativnih organov v zvezi z ustreznostjo in 
učinkovitostjo ukrepa. Cilj tega dialoga, med katerim morajo vsi sodelujoči ustrezno 
upoštevati mnenja udeležencev na trgu, je oblikovanje skupnega mnenje o najbolj ustreznem 
in učinkovitem ukrepu.

Predlog spremembe 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Zadevni nacionalni regulativni organ 
dosledno upošteva pripombe drugih 
nacionalnih regulativnih organov in 
Komisije ter lahko, razen v primerih iz 
odstavka 4, sprejme na podlagi pripomb
nastali osnutek ukrepa in ga, če ga sprejme, 
predloži Komisiji. Vsi drugi nacionalni 
organi, ki opravljajo naloge po tej direktivi 
ali posebnih direktivah, prav tako dosledno 
upoštevajo pripombe Komisije.

7. Zadevni nacionalni regulativni organ 
dosledno upošteva pripombe drugih 
nacionalnih regulativnih organov in 
Komisije ter lahko, razen v primerih iz 
odstavkov 4(a) in 4(b), sprejme na podlagi 
pripomb nastali osnutek ukrepa in ga, če ga 
sprejme, predloži Komisiji. Vsi drugi 
nacionalni organi, ki opravljajo naloge po 
tej direktivi ali posebnih direktivah, prav 
tako dosledno upoštevajo pripombe 
Komisije. Če se nacionalni regulativni 
organ odloči, da ne bo sprejel 
nameravanih ukrepov na podlagi 
priporočil, sprejetih za odstavke 5, objavi 
razloge in obrazložitve v zvezi s svojo 
odločitvijo ter o tem obvesti Komisijo.

Or. es

Obrazložitev

Zaradi doslednosti s prejšnjim odstavkom in ob upoštevanju roka je treba nacionalnim 
regulativnim organom omogočiti večjo prilagodljivost in več časa za sprejetje ukrepa, ki ga 
predlaga Komisija.

Predlog spremembe 271
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Zadevni nacionalni regulativni organ 
dosledno upošteva pripombe drugih 
nacionalnih regulativnih organov in 
Komisije ter lahko, razen v primerih iz 
odstavka 4, sprejme na podlagi pripomb 
nastali osnutek ukrepa in ga, če ga sprejme, 
predloži Komisiji. Vsi drugi nacionalni 
organi, ki opravljajo naloge po tej 

7. Zadevni nacionalni regulativni organ 
dosledno upošteva pripombe drugih 
nacionalnih regulativnih organov, organa 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in Komisije ter lahko, 
razen v primerih iz odstavka 4, sprejme na 
podlagi pripomb nastali osnutek ukrepa in 
ga, če ga sprejme, predloži Komisiji.
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direktivi ali posebnih direktivah, prav tako 
dosledno upoštevajo pripombe Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje opredelitev, ker direktiva zadeva bolj elektronska 
komunikacijska omrežja kot javna komunikacijska omrežja.
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Predlog spremembe 273
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. de

Obrazložitev

Ni potrebno, da sklepe, ki so jih do zdaj sprejemali nacionalni regulativni organi, v novem 
sistemu sprejema organ EU.

Predlog spremembe 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije bi predstavljal resen precedens za zakonodajo notranjega trga, ker bi 
organ EU nadomestil sklep nacionalnega organa. To je v popolnem neskladju s sistemom 
medsebojnega nadzora, določenega v Pogodbi ES, pri čemer nacionalni organi izvajajo 
zakonodajo Skupnosti ob upoštevanju nadzora Sodišča in morebitnih postopkov Komisije za 
ugotavljanje kršitev.

Predlog spremembe 275
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Justification

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Predlog spremembe 276
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Obrazložitev

Širitev pravice veta Komisije je nepotrebna in ima negativen vpliv. Rezultati sedanjega 
sistema so bili na splošno dosledni. Osrednja pravica veta bi povečala tveganje enotnega 
pristopa za vse. Tržni pogoji se med državami članicami zelo razlikujejo, zato se morajo 
posamezne dokončne regulativne odločitve sprejemati na nacionalni ravni s pomočjo 
nacionalnih izkušenj. Sedanji okvir že predvideva intenzivno vključenost Komisije, ki lahko 
predloži pripombe v zvezi s posameznimi obveznostmi (ukrepi). Nacionalni regulativni organi 
morajo te pripombe dosledno upoštevati.

Predlog spremembe 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. es

Obrazložitev

Zahteva glede obveščanja Komisije o osnutku ukrepa, ki je nastal na podlagi pripomb, je že 
vključena v odstavku 7 člena.

Predlog spremembe 278
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

9. Nacionalni regulativni organ Komisiji 
sporoči vse končne ukrepe, ki spadajo pod 
člen 7(3).

Or. en

Predlog spremembe 279
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen -7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen -7a

Postopek za dosledno uporabo ukrepov
1. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti, spremeniti ali umakniti 
obveznosti za operaterja pri uporabi člena 
16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in s 
členom 17 Direktive 2002/22/ES 
(Direktiva o univerzalnih storitvah) imajo 
Komisija in nacionalni regulativni organi 
iz drugih držav članic en mesec po 
datumu uradnega obvestila o osnutku 
ukrepa za pripombe pri ustreznem 
nacionalnem regulativnem organu. 
2. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, 
spremembo ali umik obveznosti, lahko 
Komisija v enakem obdobju obvesti 
zadevni nacionalni regulativni organ in 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije o razlogih, zakaj meni, 
da bi osnutek ukrepa ustvaril oviro za 
enotni trg, ali da resno dvomi o 
združljivosti ukrepa z zakonodajo 
Skupnosti. V takšnem primeru se osnutek 
ukrepa ne sprejme še dva meseca po 
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obvestilu Komisije. V odsotnosti takšnega 
obvestila lahko zadevni nacionalni 
regulativni organ sprejme osnutek 
ukrepa, pri tem pa dosledno upošteva vse 
pripombe, ki jih je predložila Komisija ali 
drugi nacionalni regulativni organi.
3. V obdobju dveh mesecev iz odstavka 2, 
Komisija, organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in zadevni nacionalni 
regulativni organ tesno sodelujejo, da bi 
opredelili najbolj ustrezen in učinkovit 
ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa 
ustrezno upoštevajo mnenja udeležencev 
na trgu in potrebo po zagotavljanju 
razvoja dosledne regulativne prakse.
V istem obdobju dveh mesecev organ 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije z navadno večino 
predloži utemeljeno mnenje, v katerem 
potrdi ustreznost in učinkovitost osnutka 
ukrepa ali ugotovi, da je treba osnutek 
ukrepa spremeniti, in v ta namen predloži 
posebne predloge. To mnenje se objavi.
Komisija lahko ob doslednem upoštevanju 
tega mnenja sprejme priporočilo, v 
katerem od zadevnega nacionalnega 
regulativnega organa zahteva, naj 
spremeni osnutek ukrepa, in v ta namen 
predloži posebne predloge. Nacionalni 
regulativni organ mora to priporočilo 
dosledno upoštevati. V primeru, da 
nacionalni regulativni organ priporočila 
ne upošteva, v zvezi s tem zagotovi 
utemeljeno obrazložitev.“

Or. en

Obrazložitev

Podobno kot predlog spremembe 17 poročevalke. Funkcionalno ločitev je treba obravnavati 
enako kot vse druge ukrepe.

Pojasniti je treba, da nacionalnim regulativnim organom ni potrebno dosledno upoštevati 
obeh mnenj, tj. mnenja Komisije in organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije. 
Nedosledni nasvet organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije in Komisije bi povzročil 
pravno negotovost.



PE407.630v01-00 58/99 AM\725136SL.doc

SL

Predlog spremembe 280
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen -7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vstavi se naslednji člen 7a:
„Člen -7a

Postopek za dosledno uporabo ukrepov
1. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti, spremeniti ali umakniti 
obveznosti za operaterja pri uporabi člena 
16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 direktive 
2002/19/ES (direktiva o dostopu) in s 
členom 17 direktive 2002/22/ES (direktiva 
o univerzalnih storitvah) imajo Komisija 
in nacionalni regulativni organi iz drugih 
držav članic en mesec po datumu 
uradnega obvestila o osnutku ukrepa za 
pripombe pri ustreznem nacionalnem 
regulativnem organu.
2. Komisija lahko v enakem roku obvesti 
zadevni nacionalni regulativni organ in 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije o razlogih, zakaj meni, 
da bi osnutek ukrepa oviral enotni trg, ali 
da resno dvomi o združljivosti ukrepa z 
zakonodajo Skupnosti. V takšnem 
primeru se osnutek ukrepa sprejme šele 
dva meseca po obvestilu Komisije.
V odsotnosti takšnega obvestila lahko 
zadevni nacionalni regulativni organ 
sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa 
dosledno upošteva vsa mnenja, ki jih je 
predložila Komisija ali drugi nacionalni 
regulativni organi.
3. V obdobju dveh mesecev iz odstavka 2, 
Komisija, organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in zadevni nacionalni 
regulativni organ tesno sodelujejo, da bi 
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opredelili najbolj ustrezen in učinkovit 
ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa 
ustrezno upoštevajo mnenja udeležencev 
na trgu in potrebo po zagotavljanju 
razvoja dosledne regulativne prakse.
V istem obdobju dveh mesecev organ 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije z navadno večino 
predloži utemeljeno mnenje, v katerem 
potrdi ustreznost in učinkovitost osnutka 
ukrepa ali ugotovi, da je treba osnutek 
ukrepa spremeniti, in v ta namen predloži 
posebne predloge. To mnenje se objavi.
Če organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije predloži utemeljeno 
mnenje, v katerem navede, da je treba 
osnutek mnenja spremeniti, lahko 
Komisija ob doslednem upoštevanju tega 
mnenja sprejme utemeljen sklep, v 
katerem od zadevnega nacionalnega 
regulativnega organa zahteva, naj 
spremeni osnutek ukrepa, in v ta namen 
predloži posebne predloge.
Če organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije predloži utemeljeno 
mnenje, v katerem potrdi ustreznost in 
učinkovitost osnutka ukrepa, lahko 
zadevni nacionalni regulativni organ ob 
doslednem upoštevanju morebitnih 
priporočil Komisije in organa evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije osnutek 
ukrepa sprejme.
4. V roku treh mesecev potem, ko je 
Komisija v skladu s pododstavkom 3 
odstavka 3 sprejela utemeljen sklep, ki od 
zadevnega nacionalnega regulativnega 
organa zahteva spremembo osnutka 
ukrepa, nacionalni regulativni organ 
osnutek ukrepa spremeni ali umakne. Če 
je osnutek ukrepa spremenjen, začne 
nacionalni regulativni organ v skladu s 
postopki iz člena 6 javno posvetovanje in 
Komisiji v skladu z določbami člena 7 
ponovno predloži spremenjeni osnutek 
ukrepa.
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Or. de

Obrazložitev

Namesto pravice veta Komisije na ukrepe je predlagan nov postopek koregulacije, pri 
katerem Komisija, organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije in nacionalni regulativni 
organi tesno sodelujejo.

Predlog spremembe 281
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen -7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen -7a

Postopek za dosledno uporabo ukrepov
1. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti, spremeniti ali umakniti 
obveznosti za operaterja pri uporabi člena 
16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in s 
členom 17 Direktive 2002/22/ES 
(Direktiva o univerzalnih storitvah) imata 
Komisija in organ evropskih regulatorjev 
za telekomunikacije en mesec po datumu 
uradnega obvestila o osnutku ukrepa za 
pripombe pri ustreznem nacionalnem 
regulativnem organu.
2. Komisija lahko v enakem obdobju 
obvesti pristojni nacionalni regulativni 
organ in organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije o razlogih, zakaj meni, 
da bi osnutek ukrepa ustvaril oviro za 
enotni trg, ali da resno dvomi o 
združljivosti ukrepa z zakonodajo 
Skupnosti. V takšnem primeru se osnutek 
ukrepa ne sprejme še dva meseca po 
obvestilu Komisije.
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V odsotnosti takšnega obvestila lahko 
zadevni nacionalni regulativni organ 
sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa 
dosledno upošteva vse pripombe, ki jih je 
predložila Komisija ali organ evropskih
regulatorjev za telekomunikacije.
3. V obdobju dveh mesecev iz odstavka 2, 
Komisija, organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in zadevni nacionalni 
regulativni organ tesno sodelujejo, da bi 
opredelili najbolj ustrezen in učinkovit 
ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa 
ustrezno upoštevajo mnenja udeležencev 
na trgu in potrebo po zagotavljanju 
razvoja dosledne regulativne prakse.
V istem obdobju dveh mesecev organ 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije z navadno večino 
predloži utemeljeno mnenje, v katerem 
potrdi ustreznost in učinkovitost osnutka 
ukrepa ali ugotovi, da je treba osnutek 
ukrepa spremeniti, in v ta namen predloži 
posebne predloge. To mnenje se objavi.
Komisija lahko ob doslednem upoštevanju 
tega mnenja sprejme utemeljen sklep, v 
katerem od zadevnega nacionalnega 
regulativnega organa zahteva, naj 
spremeni osnutek ukrepa, in v ta namen 
predloži posebne predloge.
4. V roku treh mesecev potem, ko je 
Komisija v skladu z odstavkom 3 sprejela 
utemeljen sklep, ki od zadevnega 
nacionalnega regulativnega organa 
zahteva spremembo osnutka ukrepa, 
nacionalni regulativni organ osnutek 
ukrepa spremeni ali umakne. Če je 
osnutek ukrepa spremenjen, začne 
nacionalni regulativni organ v skladu s 
postopki iz člena 6 javno posvetovanje in 
Komisiji v skladu z odstavkom 7 ponovno 
priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.

Or. en



PE407.630v01-00 62/99 AM\725136SL.doc

SL

Obrazložitev

Dokončna odločitev Komisije o uporabi veta je potrebna za zagotovitev, da imajo nacionalni 
regulativni organi in organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ustrezne pobude za 
ukrepanje v interesih enotnega trga in ne kot skupina regulatorjev s posameznimi 
nacionalnimi interesi. Objava mnenja organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije in 
zahteva, da Komisija to mnenje dosledno upošteva, zadostujeta za omejitev Komisije pri 
sprejemanju neustreznih odločitev. V tem predlogu spremembe za funkcionalno ločitev velja 
enaka raven pregleda kot za druge ukrepe.

Predlog spremembe 282
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen -7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen -7a

Postopek za dosledno uporabo 
predlaganih ukrepov

1. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti, spremeniti ali umakniti 
obveznosti za operaterja pri uporabi člena 
16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in s 
členom 17 Direktive 2002/22/ES 
(Direktiva o univerzalnih storitvah) imajo 
Komisija in nacionalni regulativni organi 
iz drugih držav članic en mesec po 
datumu uradnega obvestila o osnutku 
ukrepa za pripombe pri ustreznem 
nacionalnem regulativnem organu.
2. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, 
spremembo ali umik obveznosti, ki ni 
določena v členu 13a in 13b Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu), lahko 
Komisija v obdobju enega meseca iz 
odstavka 1 obvesti zadevni nacionalni 
regulativni organ in organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije o 
razlogih, zakaj meni, da bi osnutek 
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ukrepa ustvaril oviro za enotni trg, ali da 
resno dvomi o združljivosti ukrepa z 
zakonodajo Skupnosti. V takšnem 
primeru se osnutek ukrepa ne sprejme še 
dva meseca po obvestilu Komisije.
V odsotnosti takšnega obvestila lahko 
zadevni nacionalni regulativni organ 
sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa 
dosledno upošteva vse pripombe, ki jih je 
predložila Komisija ali drugi nacionalni 
regulativni organi.
3. V obdobju dveh mesecev iz odstavka 2, 
Komisija, organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in zadevni nacionalni 
regulativni organ tesno sodelujejo, da bi 
opredelili najbolj učinkovit in ustrezen 
ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa 
ustrezno upoštevajo mnenja udeležencev 
na trgu in potrebo po zagotavljanju 
razvoja dosledne regulativne prakse.
V istem obdobju dveh mesecev organ 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije lahko z navadno večino 
predloži utemeljeno mnenje, v katerem 
potrdi ustreznost in učinkovitost osnutka 
ukrepa ali ugotovi, da je treba osnutek 
ukrepa spremeniti, in v ta namen predloži 
posebne predloge. To mnenje se objavi.
Če organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije predloži mnenje, kjer 
ugotovi, da je treba osnutek ukrepa 
spremeniti, lahko Komisija ob čim večjem 
upoštevanju tega mnenja, sprejme 
utemeljen sklep, v katerem od zadevnega 
nacionalnega regulativnega organa 
zahteva, naj spremeni osnutek ukrepa, in 
v ta namen predloži posebna priporočila.
Če organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije izda mnenje, v katerem 
potrdi ustreznost in učinkovitost osnutka 
ukrepa, lahko zadevni nacionalni 
regulativni organ sprejme osnutek 
ukrepa, pri tem pa dosledno upošteva vsa 
priporočila, ki sta jih podala Komisija in 
organ evropskih regulatorjev za 
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telekomunikacije.
4. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, 
spremembo ali umik obveznosti, ki ni 
določena v členu 13a in 13b Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu), se 
osnutek ukrepa ne sprejme nadaljnjih šest 
mesecev po roku iz člena 7(3), da se 
zagotovi uporaba vseh možnosti, ki jih 
ponujajo vsi drugi ukrepi iz člena 16 v 
povezavi s členi 5 in 9 do 13 Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in s 
členom 17 Direktive 2002/22/EC 
(Direktiva o univerzalnih storitvah).
V roku šestih mesecev iz prvega odstavka, 
Komisija, organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in nacionalni 
regulativni organ tesno sodelujejo, da bi 
opredelili najbolj učinkovit in ustrezen 
ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa 
ustrezno upoštevajo mnenja udeležencev 
na trgu in potrebo po zagotavljanju 
razvoja dosledne regulativne prakse.
V obdobju šestih mesecev iz prvega 
odstavka lahko organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije s 
kvalificirano večino predloži utemeljeno 
mnenje, v katerem potrdi ustreznost in 
učinkovitost osnutka ukrepa ali ugotovi, 
da se osnutek ukrepa ne sme izvesti. To 
mnenje se objavi.
Le po tem, ko Komisija in organ 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije potrdita ustreznost in 
učinkovitost osnutka ukrepa, lahko 
nacionalni regulativni organ sprejme 
osnutek ukrepa, pri tem pa dosledno 
upošteva vsa priporočila, ki sta jih podala 
Komisija in organ evropskih regulatorjev 
za telekomunikacije.
5. V roku šestih mesecev potem, ko je 
Komisija v skladu z odstavkom 3 sprejela 
utemeljen sklep, ki od nacionalnega 
regulativnega organa zahteva spremembo 
osnutka ukrepa, nacionalni regulativni 
organ osnutek ukrepa spremeni ali 
umakne. Če je osnutek ukrepa 



AM\725136SL.doc 65/99 PE407.630v01-00

SL

spremenjen, začne nacionalni regulativni 
organ v skladu s postopki iz člena 6 javno 
posvetovanje in Komisiji v skladu z 
odstavkom 7 ponovno priglasi 
spremenjeni osnutek ukrepa.

Or. fr

Obrazložitev

Odobritev nadaljnjega 6-mesečnega roka je pomembna za opredelitev najbolj učinkovitega in 
ustreznega ukrepa glede na cilje iz člena 8. V ta namen se morata Komisija in organ 
evropskih regulatorjev za telekomunikacije s kvalificirano večino strinjati glede potrebe po 
spremembi osnutka ukrepa, ki ga predlaga nacionalni regulativni organ. V nasprotnem 
primeru mora nacionalni regulativni organ pripombe Komisije in organa evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije dosledno upoštevati.

Predlog spremembe 283
Pilar del Castillo Vera

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen -7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen -7a

Postopek za dosledno uporabo ukrepov
1. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti, spremeniti ali umakniti 
obveznosti za operaterja pri uporabi člena 
16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in s 
členom 17 Direktive 2002/22/ES 
(Direktiva o univerzalnih storitvah) imajo 
Komisija in nacionalni regulativni organi 
iz drugih držav članic en mesec po 
datumu uradnega obvestila o osnutku 
ukrepa za pripombe pri ustreznem
nacionalnem regulativnem organu.
2. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, 
spremembo ali umik obveznosti, ki ni 
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določena v členu 13a in 13b Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu), lahko 
Komisija v enakem obdobju obvesti 
zadevni nacionalni regulativni organ in 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije o razlogih, zakaj meni, 
da bi osnutek ukrepa ustvaril oviro za 
enotni trg, ali da resno dvomi o 
združljivosti ukrepa z zakonodajo 
Skupnosti. V takšnem primeru se osnutek 
ukrepa ne sprejme še dva meseca po 
obvestilu Komisije.
V odsotnosti takšnega obvestila lahko 
zadevni nacionalni regulativni organ 
sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa 
dosledno upošteva vse pripombe, ki jih je 
predložila Komisija ali drugi nacionalni 
regulativni organi.
3. V obdobju dveh mesecev iz odstavka 2, 
Komisija, organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in zadevni nacionalni 
regulativni organ tesno sodelujejo, da bi 
opredelili najbolj ustrezen in učinkovit 
ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa 
ustrezno upoštevajo mnenja udeležencev 
na trgu in potrebo po zagotavljanju 
razvoja dosledne regulativne prakse.
V istem obdobju dveh mesecev organ 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije s kvalificirano večino, 
pri čemer mora glasovati več kot polovica 
vseh članov odbora regulatorjev, predloži 
utemeljeno mnenje, v katerem potrdi 
ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa 
ali ugotovi, da je treba osnutek ukrepa 
spremeniti, in v ta namen predloži 
posebne predloge. To mnenje se objavi.
Če organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije predloži utemeljeno 
mnenje, kjer ugotovi, da je treba osnutek 
ukrepa spremeniti, lahko Komisija ob čim 
večjem upoštevanju tega mnenja, sprejme 
utemeljen sklep, v katerem od zadevnega 
nacionalnega regulativnega organa 
zahteva, naj spremeni osnutek ukrepa, in 
v ta namen predloži posebne predloge.
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Če organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije izda utemeljeno mnenje, 
v katerem potrdi ustreznost in učinkovitost 
osnutka ukrepa, lahko zadevni nacionalni 
regulativni organ sprejme osnutek 
ukrepa, pri tem pa dosledno upošteva vsa 
priporočila, ki sta jih podala Komisija in 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije.
4. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, 
spremembo ali umik obveznosti, ki ni 
določena v členu 13a in 13b Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu), se 
osnutek ukrepa ne sprejme nadaljnja dva 
meseca po obdobju iz člena 7(3).
V tem obdobju dveh mesecev Komisija, 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in zadevni nacionalni 
regulativni organ tesno sodelujejo, da bi 
opredelili najbolj ustrezen in učinkovit 
ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa 
ustrezno upoštevajo mnenja udeležencev 
na trgu in potrebo po zagotavljanju 
razvoja dosledne regulativne prakse.
V istem obdobju dveh mesecev organ 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije s kvalificirano večino, 
pri čemer mora glasovati več kot polovica 
vseh članov odbora regulatorjev, predloži 
utemeljeno mnenje, v katerem potrdi 
ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa 
ali ugotovi, da se osnutek ukrepa ne sme 
sprejeti. To mnenje se objavi.
Le če Komisija in organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije potrdita 
ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa, 
lahko zadevni nacionalni regulativni 
organ sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa 
dosledno upošteva vsa priporočila, ki sta 
jih podala Komisija in organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije.
5. V roku treh mesecev potem, ko je 
Komisija v skladu z odstavkom 3 sprejela 
utemeljen sklep, ki od zadevnega 
nacionalnega regulativnega organa 
zahteva spremembo osnutka ukrepa,
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nacionalni regulativni organ osnutek 
ukrepa spremeni ali umakne. Če je 
osnutek ukrepa spremenjen, začne 
nacionalni regulativni organ v skladu s 
postopki iz člena 6 javno posvetovanje in 
Komisiji v skladu z odstavkom 7 ponovno 
priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 284
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen -7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen -7a

Postopek za dosledno uporabo ukrepov
1. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti, spremeniti ali umakniti 
obveznosti za operaterja pri uporabi člena 
16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in s 
členom 17 Direktive 2002/22/ES 
(Direktiva o univerzalnih storitvah) imajo 
Komisija in nacionalni regulativni organi 
iz drugih držav članic en mesec po 
datumu uradnega obvestila o osnutku 
ukrepa za pripombe pri ustreznem 
nacionalnem regulativnem organu.
2. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, 
spremembo ali umik obveznosti, ki ni 
določena v členu 13a in 13b Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu), lahko 
Komisija, samodejno ali na zahtevo 
zainteresiranega podjetja ali trgovinskega 
združenja, v enakem obdobju obvesti 
zadevni nacionalni regulativni organ in 
organ evropskih regulatorjev za 
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telekomunikacije o razlogih, zakaj meni, 
da bi osnutek ukrepa ustvaril oviro za 
enotni trg, ali da resno dvomi o 
združljivosti ukrepa z zakonodajo 
Skupnosti. V takšnem primeru se osnutek 
ukrepa ne sprejme še dva meseca po 
obvestilu Komisije.
V odsotnosti takšnega obvestila lahko 
zadevni nacionalni regulativni organ 
sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa 
dosledno upošteva vse pripombe, ki jih je 
predložila Komisija ali drugi nacionalni 
regulativni organi.
3. V obdobju dveh mesecev iz odstavka 2, 
Komisija, organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in zadevni nacionalni 
regulativni organ tesno sodelujejo, da bi 
opredelili najbolj ustrezen in učinkovit 
ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa 
ustrezno upoštevajo mnenja udeležencev 
na trgu, izražena med javnim 
posvetovanjem, in potrebo po 
zagotavljanju razvoja dosledne 
regulativne prakse.
V istem obdobju dveh mesecev organ 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije z navadno večino 
predloži utemeljeno mnenje, v katerem 
potrdi ustreznost in učinkovitost osnutka 
ukrepa ali ugotovi, da je treba osnutek 
ukrepa spremeniti, in v ta namen predloži 
posebne predloge. To mnenje se objavi.
Če organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije predloži utemeljeno 
mnenje, kjer ugotovi, da je treba osnutek 
ukrepa spremeniti, lahko Komisija ob čim 
večjem upoštevanju tega mnenja, sprejme 
utemeljen sklep, v katerem od zadevnega 
nacionalnega regulativnega organa 
zahteva, naj spremeni osnutek ukrepa, in 
v ta namen predloži posebne predloge.
Če organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije izda utemeljeno mnenje, 
v katerem potrdi ustreznost in učinkovitost 
osnutka ukrepa, lahko zadevni nacionalni 
regulativni organ sprejme osnutek 
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ukrepa, pri tem pa dosledno upošteva vsa 
priporočila, ki sta jih podala Komisija in 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije.
4. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, 
spremembo ali umik obveznosti, ki ni 
določena v členu 13a ali 13b Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu), se 
osnutek ukrepa ne sprejme nadaljnja dva 
meseca po obdobju iz člena 7(3).
V tem obdobju dveh mesecev Komisija, 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in zadevni nacionalni 
regulativni organ tesno sodelujejo, da bi 
opredelili najbolj ustrezen in učinkovit 
ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa 
ustrezno upoštevajo mnenja udeležencev 
na trgu, izražena med javnim 
posvetovanjem, in potrebo po 
zagotavljanju razvoja dosledne 
regulativne prakse.
V istem obdobju dveh mesecev organ 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije z navadno večino 
predloži utemeljeno mnenje, v katerem 
potrdi ustreznost in učinkovitost osnutka 
ukrepa ali ugotovi, da se osnutek ukrepa 
ne sme sprejeti. To mnenje se objavi.
Le če Komisija in organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije potrdita 
ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa, 
lahko zadevni nacionalni regulativni 
organ sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa 
dosledno upošteva vsa priporočila, ki sta 
jih podala Komisija in organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije.
5. V roku treh mesecev potem, ko je 
Komisija v skladu z odstavkom 3 sprejela
utemeljen sklep, ki od zadevnega 
nacionalnega regulativnega organa 
zahteva spremembo osnutka ukrepa, 
nacionalni regulativni organ osnutek 
ukrepa spremeni ali umakne. Če je 
osnutek ukrepa spremenjen, začne 
nacionalni regulativni organ v skladu s 
postopki iz člena 6 javno posvetovanje in 
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Komisiji v skladu z odstavkom 7 ponovno 
priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko določi izvedbene 
določbe v povezavi s členom 7, ki 
opredeljujejo obliko, vsebino in raven 
podrobnosti, ki jih je treba navesti v 
uradnih obvestilih, zahtevanih v skladu s 
členom 7(3), okoliščine, ko uradna 
obvestila niso potrebna, in izračun 
časovnih rokov.

1. Ob upoštevanju javnega posvetovanja 
in posvetovanja z nacionalnimi 
regulativnimi organi Komisija lahko 
sprejme priporočilo, ki opredeljuje obliko, 
vsebino in raven podrobnosti, ki jih je treba 
navesti v uradnih obvestilih, zahtevanih v 
skladu s členom 7(3), okoliščine, ko uradna 
obvestila niso potrebna, in izračun 
časovnih rokov.

Or. es

Obrazložitev

Oblika, vsebina in raven podrobnosti sprememb so zajeti v obstoječem priporočilu Komisije z 
dne 23. julija 2003 o obvestilih, rokih in posvetovanjih iz člena 7 direktive 2002/20/ES. 
Predlagano besedilo, ki je podobno besedilu iz člena 15(1), utrjuje ta instrument. 

Predlog spremembe 286
Fiona Hall

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko določi izvedbene 1. Komisija lahko ob doslednem 
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določbe v povezavi s členom 7, ki 
opredeljujejo obliko, vsebino in raven 
podrobnosti, ki jih je treba navesti v 
uradnih obvestilih, zahtevanih v skladu s 
členom 7(3), okoliščine, ko uradna 
obvestila niso potrebna, in izračun 
časovnih rokov.

upoštevanju mnenja organa evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije določi 
priporočila in/ali smernice v povezavi s 
členom 7, ki opredeljujejo obliko, vsebino 
in raven podrobnosti, ki jih je treba navesti 
v uradnih obvestilih, zahtevanih v skladu s 
členom 7(3), okoliščine, ko uradna 
obvestila niso potrebna, in izračun 
časovnih rokov.

Or. en

Predlog spremembe 287
Mary Honeyball

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko določi izvedbene 
določbe v povezavi s členom 7, ki 
opredeljujejo obliko, vsebino in raven 
podrobnosti, ki jih je treba navesti v 
uradnih obvestilih, zahtevanih v skladu s 
členom 7(3), okoliščine, ko uradna 
obvestila niso potrebna, in izračun 
časovnih rokov.

1. Komisija je ob doslednem upoštevanju 
mnenja organa evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije pristojna, da določi 
priporočila in/ali smernice v povezavi s 
členom 7, ki opredeljujejo obliko, vsebino 
in raven podrobnosti, ki jih je treba navesti 
v uradnih obvestilih, zahtevanih v skladu s 
členom 7(3), okoliščine, ko uradna 
obvestila niso potrebna, in izračun 
časovnih rokov.

Or. en

Obrazložitev

 Pomembno je, da Komisija pred izdajo priporočil upošteva mnenje organa evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije.



AM\725136SL.doc 73/99 PE407.630v01-00

SL

Predlog spremembe 288
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko določi izvedbene 
določbe v povezavi s členom 7, ki 
opredeljujejo obliko, vsebino in raven 
podrobnosti, ki jih je treba navesti v 
uradnih obvestilih, zahtevanih v skladu s 
členom 7(3), okoliščine, ko uradna 
obvestila niso potrebna, in izračun 
časovnih rokov.

1. Komisija lahko določi izvedbene 
določbe v povezavi s členom 7, ki 
opredeljujejo obliko in vsebino, ki ju je 
treba navesti v uradnih obvestilih, 
zahtevanih v skladu s členom 7(3), 
okoliščine, ko uradna obvestila niso 
potrebna, in izračun časovnih rokov.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi te opredelitve ne bi bili vsi trgi obravnavani enako. Vse analize trga morajo izpolniti 
osnovne zahteve. 

Izvedbeni ukrepi lahko imajo bistveni finančni vpliv na industrijo. V takem primeru je treba 
uvesti nov zakonodajni postopek.

Predlog spremembe 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 

črtano
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nujni postopek iz člena 22(4).

Or. en

Obrazložitev

„Nebistveni elementi“ iz odstavka 2 niso jasno opredeljeni. Takšni predlagani „izvedbeni 
ukrepi“ imajo lahko znaten finančni učinek na podjetja. Vsakršne morebitne spremembe 
morajo biti namenjene celovitemu pregledu v okviru zakonodajnega postopka na ravni EU ali 
prepuščene državam članicam.

Predlog spremembe 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 22(4).

črtano

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe odstavka 1, ker priporočilo ne 
more spreminjati bistvenih elementov direktive.

Predlog spremembe 291
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 22(4).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Postopkovne specifikacije se določijo le v obliki priporočil, pri čemer se je treba v zvezi s tem 
posvetovati z organom evropskih regulatorjev za telekomunikacije.

Predlog spremembe 292
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 22(4).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zaradi te opredelitve ne bi bili vsi trgi obravnavani enako. Vse analize trga morajo izpolniti 
osnovne zahteve.

Izvedbeni ukrepi lahko imajo bistveni finančni vpliv na industrijo. V takem primeru je treba 
uvesti nov zakonodajni postopek.
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Predlog spremembe 293
Fiona Hall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 22(4).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 294
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 22(3). V nujnih 
primerih lahko Komisija uporabi nujni 
postopek iz člena 22(4).

2. Ukrepi iz odstavka 1, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 22(3). V nujnih 
primerih lahko Komisija uporabi nujni 
postopek iz člena 22(4). O kakršnem koli 
nujnem postopku se posvetuje z organom 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije.

Or. en
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Obrazložitev

V zvezi s kakršnimi koli izvedbenimi ukrepi iz člena 7 se je treba posvetovati z organom 
evropskih regulatorjev za telekomunikacije.

Predlog spremembe 295
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka a
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če v členu 9 v zvezi z radijskimi 
frekvencami ni drugače določeno, države 
članice dosledno upoštevajo zaželenost 
tehnološke nevtralnosti zakonske ureditve 
in zagotovijo, da pri opravljanju 
regulativnih nalog, določenih v tej direktivi 
in posebnih direktivah, zlasti tistih, ki so 
namenjene zagotovitvi učinkovite 
konkurence, nacionalni regulativni organi 
ravnajo enako.

Če v členu 9 v zvezi z radijskimi 
frekvencami ni drugače določeno ali če za 
doseganje ciljev iz odstavkov 2 do 4 ni 
drugače zahtevano, države članice 
dosledno upoštevajo zaželenost tehnološke 
nevtralnosti zakonske ureditve jasno 
določenih zadevnih trgov in zagotovijo, da 
pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi in posebnih 
direktivah, zlasti tistih, ki so namenjene 
zagotovitvi učinkovite konkurence, 
nacionalni regulativni organi ravnajo 
enako.

Or. de

Obrazložitev

Zamisel o tehnološki nevtralnosti je dobrodošla, vendar se je v primeru, da je v nasprotju s 
pomembnejšimi regulativnimi cilji, ne sme upoštevati. Poleg tega je treba zadevne trge jasno 
razmejiti, pri čemer je treba tehnološko nevtralnost omejiti na en določen trg.
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Predlog spremembe 296
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) zagotovijo, da uporabniki, vključno z 
uporabniki invalidi, starejšimi uporabniki 
in uporabniki s posebnimi socialnimi 
potrebami, v celoti izkoristijo ugodnosti v 
smislu izbire, cene in kakovosti;

a) zagotovijo, da uporabniki, vključno z 
uporabniki invalidi, starejšimi uporabniki 
in uporabniki s posebnimi socialnimi 
potrebami, v celoti izkoristijo ugodnosti v 
smislu izbire, cene in kakovosti, pri čemer 
se morebitni neto dodatni stroški za 
ponudnika, ki nastanejo z naložitvijo 
ustreznih obveznosti v javnem interesu, 
nadomestijo;

Or. de

Obrazložitev

Razširitev teh obveznosti se za namene jasnosti omeji in natančneje opredeli tako, da 
obveznosti v smislu socialne enakosti predstavljajo naloge v javnem interesu, pri 
zagotavljanju katerih za operaterje nastanejo neto dodatni stroški, ki se ob predložitvi 
ustreznega dokazila javnega organa nadomestijo. Ni ustrezno, da so za dostavo vsebin 
odgovorni nacionalni regulativni organi.

Predlog spremembe 297
Gabriele Albertini

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja 
konkurence, zlasti za dostop do storitev v 
vseh omrežjih;
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Or. en

Obrazložitev

Imeniške storitve so pomembne za invalide in starejše ljudi ter uporabnike na splošno. 
Pomembno je, da dostop do takšnih storitev omogočajo vsa telekomunikacijska omrežja.

Predlog spremembe 298
Stefano Zappalà

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja 
konkurence, zlasti za dostop do storitev v 
vseh omrežjih;

Or. en

Obrazložitev

Imeniške storitve so pomembne za invalide in starejše ljudi ter uporabnike na splošno. 
Pomembno je, da dostop do takšnih storitev omogočajo vsa telekomunikacijska omrežja.

Predlog spremembe 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja 
konkurence, zlasti za dostavo vsebin in
dostop do storitev v vseh omrežjih;
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Or. en

Obrazložitev

Imeniške storitve so pomembne za invalide in starejše ljudi ter uporabnike na splošno. 
Pomembno je, da dostop do takšnih storitev omogočajo vsa telekomunikacijska omrežja.

Predlog spremembe 300
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja 
konkurence;

Or. de

Obrazložitev

Razširitev teh obveznosti se za namene jasnosti omeji in natančneje opredeli tako, da 
obveznosti v smislu socialne enakosti predstavljajo naloge v javnem interesu, pri 
zagotavljanju katerih za operaterje nastanejo neto dodatni stroški, ki se ob predložitvi 
ustreznega dokazila javnega organa nadomestijo. Ni ustrezno, da so za dostavo vsebin 
odgovorni nacionalni regulativni organi.

Predlog spremembe 301
Dragoş Florin David

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka b
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 302
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja 
konkurence;

Or. de

Obrazložitev

Zakonodajni okvir na področju telekomunikacij ureja dostop do omrežij. Nova ureditev ne 
sme posegati v vsebine. To področje ureja zakonodaja o medijih v posameznih državah 
članicah.

Predlog spremembe 303
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja 

(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij ni izkrivljanja ali omejevanja 
konkurence, zlasti za dostavo in dostop do
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konkurence, zlasti za dostavo vsebin; vsebin ter storitev v vseh omrežjih;

Or. en

Obrazložitev

Imeniške storitve so pomembne za invalide in starejše ljudi ter uporabnike na splošno. 
Pomembno je, da dostop do takšnih storitev omogočajo vsa telekomunikacijska omrežja.

Predlog spremembe 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da javne naložbe, ki imajo pomembno vlogo pri spodbujanju razvijanja 
širokopasovnega omrežja, ne izkrivljajo trgov in da se z njimi ne upravlja v nepoštenih 
pogojih v primerjavi z zasebnimi podjetji. Zato morajo nacionalni regulativni organi pri 
spodbujanju konkurence v telekomunikacijskem sektorju upoštevati splošna pravila glede 
državnih pomoči.

Predlog spremembe 305
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka c
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 3 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) sodelujejo s Komisijo in z organom, da 
bi zagotovili razvoj dosledne regulativne 
prakse in dosledno uporabo te direktive in 
posebnih direktiv.

d) sodelujejo v okviru organa evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije, da bi 
zagotovili razvoj dosledne regulativne 
prakse, ki upošteva tudi ciljno usmeritev te 
direktive ob ustreznem upoštevanju 
posebnih pogojev na posameznih 
nacionalnih trgih, in dosledno uporabo te 
direktive in posebnih direktiv.

Or. de

Obrazložitev

Direktive veljajo za številne različno razvite nacionalne trge, na katerih vladajo različni 
konkurenčni pogoji. Nacionalne pogoje je treba upoštevati zato, ker trgi, ki so učinkovito 
konkurenčni, ne smejo biti prekomerno regulirani ter ker ureditev ne sme ovirati razvoja 
konkurence na trgih, kjer še ni zagotovljena. Organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije je najustreznejši za to.

Predlog spremembe 306
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka c a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) odstavku 2 se doda naslednja točka:
„(da) vendar za države, ki imajo nerazvito 
fiksno infrastrukturo ter slabo pokritost 
fiksnih in širokopasovnih storitev, 
nacionalni regulativni organi preučijo 
potrebo po dajanju prednosti cilju 
spodbujanja naložb pred cilji v zvezi z 
neposrednim spodbujanjem konkurence.“

Or. en
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Predlog spremembe 307
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka c a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Doda se naslednji odstavek:
„3a. Nacionalni regulativni organi si 
prizadevajo za ustvarjanje ustreznega 
regulativnega okolja za spodbujanje 
naložb v nova dostopovna omrežja; 
konkurenca, ki temelji na infrastrukturi, 
bo zagotovila edinstvene priložnosti za 
inovacije. Takšno regulativno okolje med 
drugim mora:
(a) biti predvidljivo za obdobje, ki je v 
skladu s časom, potrebnim za donosnost 
visokih naložb;
(b) mora biti usmerjeno v čim večjo 
geografsko širitev konkurence, ki temelji 
na infrastrukturi;
(c) omogočati, da se s hitrejšo geografsko 
širitvijo pridobi konkurenčna prednost, 
kar bi spodbujalo razvijanje omrežij;
(d) privabljati sredstva s finančnih trgov 
za visoke predhodne naložbe v nova 
dostopovna omrežja;
(e) omogočati prožne prostovoljne 
trgovinske sporazume glede naložb in 
delitve tveganja med operaterji, ki 
razvijajo nova dostopovna omrežja;
(f) upoštevati dolgoročne značilnosti, ki so 
potrebne za donosnost naložb v novo 
infrastrukturo;
(g) spodbujati čim večjo, vendar 
pregledno prožnost maloprodajnih cen za 
storitve, ki jih takšne nove infrastrukture 
zagotavljajo.“
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Or. en

Obrazložitev

Vzpostaviti je treba sistem dostopa za omrežja naslednje generacija, ki je usmerjen v 
prihodnost in katerega cilj je zagotavljanje pobud za inovacije in naložbe, in sicer na način, 
ki omogoča gotovost, predvidljivost in stabilnost regulativnega okolja za morebitne 
vlagatelje.

Predlog spremembe 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) odstavku 4 se doda naslednja točka:
„(ga) zagotovijo, da podjetja, ki ponujajo 
elektronske komunikacijske storitve in 
omrežja, sodelujejo z zadevnimi sektorji v 
zvezi z zaščito in spodbujanjem zakonitih 
vsebin elektronskih komunikacijskih 
storitev in omrežij.“

Or. en

Justification

 This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.
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Predlog spremembe 309
Gianni De Michelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) vstavi se naslednji odstavek:
4a. Nacionalni regulativni organi si 
prizadevajo za ustvarjanje ustreznega 
regulativnega okolja za naložbe v nove 
dostopovne infrastrukture, ki lahko 
spodbujajo konkurenco, ki temelji na 
infrastrukturi.
Regulativno okolje med drugim mora:
(a) spodbujati tržno usmerjene naložbe in 
inovacije, vključno z omogočanjem 
trgovinskih sporazumov glede delitve 
naložb in tveganja;
(b) spodbujati konkurenco, ki temelji na 
infrastrukturi, kadar je to mogoče;
(c) omogočati prožnost cen, vključno z 
razlikovanjem cen glede na geografsko 
območje in kakovost storitev;
(d) opusti uvedbo nepotrebnih 
regulativnih omejitev, kadar podjetja 
lahko sklenejo trgovinske sporazume;
(e) spodbujati pravočasne naložbe, 
vključno z omogočanjem ugodnejših 
pogojev za predhodne naložbe v nove 
tehnologije in infrastrukture;
(f) biti sorazmerno z lokalnimi 
značilnostmi in konkurenčnostjo 
zadevnega geografskega trga;
(g) biti predvidljivo za obdobje, potrebno 
za povrnitev znatnih naložb v novo 
dostopovno infrastrukturo;“

Or. en
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Justification

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Predlog spremembe 310
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Členu 8 se doda naslednji odstavek 
4a: 

„(4a) Za izpolnjevanje ciljev politike iz 
členov 2, 3 in 4 si morajo nacionalni 
regulativni organi prizadevati za 
vzpostavitev regulativnega okolja za 
naložbe v dostopovno omrežno 
infrastrukturo, ki mora med drugim:
(a) vzpostaviti pravno varnost za obdobje, 
ki je potrebno za zagotovitev donosnosti 
naložb;
(b) zagotoviti čim večjo geografsko širitev 
konkurence, ki temelji na platformi;
(c) omogočati, da se s hitrejšo geografsko 
širitvijo pridobi konkurenčna prednost, 
kar bi spodbujalo razvijanje omrežij;
(d) privabljati sredstva finančnih trgov za 
visoke začetne naložbe v nova dostopovna 
omrežja;
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(e) omogočati prostovoljne sporazume 
glede naložb in delitve tveganja med 
operaterji, ki razvijajo nova dostopovna 
omrežja;
(f) upoštevati dolgoročne pogoje za 
donosnost naložb v nove omrežne 
infrastrukture; in spodbujati čim večjo 
prožnost maloprodajnih cen za storitve, ki 
jih nove infrastrukture zagotavljajo.“

Or. de

Obrazložitev

Za razvoj dostopovnih omrežij naslednje generacije je treba regulativni okvir prilagoditi 
izzivom za naložbe. Ureditev mora spodbuditi udeležence na trgu, da bodo pripravljeni 
vlagati v dostop naslednje generacije in sprejeti tveganja.

Predlog spremembe 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) členu 8 se doda naslednji odstavek:
„4a. Nacionalni regulativni organi si 
prizadevajo za ustvarjanje ustreznega 
regulativnega okolja za konkurenčne 
naložbe v nova dostopovna omrežja, kar 
omogoča edinstveno priložnost za 
doseganje deregulacije s pomočjo 
inovacije in konkurence, ki temelji na 
platformah. Takšno regulativno okolje 
med drugim mora:
(a) biti predvidljivo za obdobje, ki je v 
skladu s časom, potrebnim za donosnost 
visokih naložb;
(b) mora biti usmerjeno v čim večjo 
geografsko širitev konkurence, ki temelji 
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na platformah;
(c) omogočati, da se s hitrejšo geografsko 
širitvijo pridobi konkurenčna prednost, 
kar bi spodbujalo razvijanje omrežij;
(d) privabljati sredstva s finančnih trgov 
za visoke predhodne naložbe v nova 
dostopovna omrežja;
(e) omogočati prožne trgovinske 
sporazume glede naložb in delitve 
tveganja med operaterji, ki razvijajo nova 
dostopovna omrežja.“

Or. en

Obrazložitev

Veljavni regulativni režim je treba prilagoditi izzivom naložb glede razvijanja dostopovnih 
omrežij naslednje generacije. Regulativni režim mora akterjem na trgu omogočiti naložbe v 
dostopovna omrežja naslednje generacije, zato morajo upoštevati tveganja v zvezi s tem.

Predlog spremembe 312
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) členu 8 se doda naslednji odstavek:
„4a. Nacionalni regulativni organi si 
prizadevajo za ustvarjanje ustreznega 
regulativnega okolja za naložbe v nove 
dostopovne infrastrukture, ki lahko 
spodbujajo konkurenco, ki temelji na 
infrastrukturi.
Regulativno okolje med drugim mora:
(a) spodbujati tržno usmerjene naložbe in 
inovacije, vključno z omogočanjem 
trgovinskih sporazumov glede delitve 
naložb in tveganja;
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(b) spodbujati konkurenco, ki temelji na 
infrastrukturi, kadar je to mogoče;

Or. en

Obrazložitev

Namen novega odstavka 5 je jasno določiti cilj regulativnega okvira ob upoštevanju, da je 
glavni cilj okvira spodbujanje obsežnega razvijanja dostopovnega omrežja naslednje 
generacije povsod v Evropi. V zvezi s tem novi odstavek določa, da je namen regulativnega 
okolja: spodbujati tržno usmerjene naložbe in inovacije, vključno z omogočanjem trgovinskih 
sporazumov glede delitve naložb in tveganja;

Predlog spremembe 313
Catherine Trautmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) odstavku 4a člena 8 se doda 
naslednja točka:

(c) naložijo predhodne regulativne 
obveznosti, kadar ni učinkovite in 
trajnostne konkurence, ter jih ublažijo ali 
ukinejo takoj, ko je konkurenca 
učinkovita in trajnostna;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja skladnost s predlogom spremembe 20.
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Predlog spremembe 314
Mary Honeyball

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 8a

Usklajevanje politik radijskega spektra v 
Skupnosti

1. Države članice pri strateškem 
načrtovanju in usklajevanju uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti sodelujejo 
med seboj in s Komisijo.
2. Države članice zagotovijo usklajevanje 
pristopov politik in, kadar je potrebno, 
usklajene pogoje glede razpoložljivosti in 
učinkovite uporabe radijskega spektra, ki 
je potreben za vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga.
3. Države članice zagotovijo usklajeno in 
pravočasno zbiranje informacij glede 
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti.
4. Oblikuje se Odbor za politiko 
radijskega spektra, da bi prispeval k 
izpolnjevanju ciljev iz odstavkov od 1 do 3.
Odbor za politiko radijskega spektra 
svetuje Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji o vprašanjih politike radijskega 
spektra.
Odbor za politiko radijskega spektra 
sestavljajo predstavniki na visoki ravni iz 
vsakega nacionalnega regulativnega 
organa, odgovornega za politiko 
radijskega spektra v vsaki državi članici. 
Komisija je članica brez pravice 
glasovanja.
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5. Na zahtevo Evropskega parlamenta, 
Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo 
Odbor za politiko radijskega spektra z 
navadno večino sprejema mnenja. Vsaka 
država članica ima en glas, Komisija pa 
ne glasuje.
6. Komisija vsaka tri leta ob doslednem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra oblikuje skupne cilje 
politike in izda nezavezujoče smernice za 
razvoj politike spektra Skupnosti.
7. Komisija lahko ob doslednem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra predlaga zakonodajne 
ukrepe za doseganje skupnih ciljev 
politike iz odstavka 6.
8. Odbor za politiko radijskega spektra 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
letno poročilo o delu.“

Or. en

Obrazložitev

Točki 4 in 9 predloga spremembe 23 poročevalke se črtata. Ti točki bi lahko ogrozili 
pogajalsko izhodišče Evrope, o katerem so se dogovorili udeleženci Evropske konference 
uprav za pošto in telekomunikacije, in nista v skladu z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe 315
Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 8a

Usklajevanje politik radijskega spektra v 
Skupnosti

1. Države članice pri strateškem 
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načrtovanju in usklajevanju uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti sodelujejo 
med seboj in s Komisijo na evropski in 
mednarodni ravni. Države članice 
zagotovijo, da so pristopi politik 
radijskega spektra v skladu z drugimi 
nacionalnimi politikami ali politikami 
EU, kot je medijska politika.
2. Države članice v skladu z 
gospodarskimi, političnimi, kulturnimi, 
zdravstvenimi in družbenimi vidiki, 
povezanimi z uporabo radijskega spektra, 
zagotovijo usklajevanje pristopov politik 
in, kadar je potrebno, usklajene pogoje 
glede razpoložljivosti in učinkovite 
uporabe spektra, ki je potreben za 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga.
3. Države članice zagotovijo usklajeno in 
pravočasno zbiranje informacij glede 
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti.
4. Države članice zagotovijo učinkovito 
usklajevanje interesov Skupnosti v 
mednarodnih organizacijah, če uporaba 
radijskega spektra vpliva na politiko 
Skupnosti.
5. Oblikuje se Odbor za politiko 
radijskega spektra, da bi prispeval k 
izpolnjevanju ciljev iz odstavkov od 1 do 4.
Odbor za politiko radijskega spektra 
svetuje Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji o vprašanjih politike radijskega 
spektra.
Odbor za politiko radijskega spektra 
sestavljajo predstavniki na visoki ravni iz 
vsakega nacionalnega regulativnega 
organa, odgovornega za politiko 
radijskega spektra, in predstavnikov na 
visoki ravni iz vsakega neodvisnega 
regulativnega organa, odgovornega za 
medijsko ureditev v vsaki državi članici. 
Komisija je članica brez pravice 
glasovanja.
6. Na zahtevo Evropskega parlamenta, 
Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo 



PE407.630v01-00 94/99 AM\725136SL.doc

SL

Odbor za politiko radijskega spektra s 
kvalificirano večino sprejema mnenja. 
Vsaka država članica ima en glas, 
Komisija pa ne glasuje.
7. Komisija vsaka tri leta ob doslednem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra oblikuje skupne cilje 
politike in izda nezavezujoče smernice za 
razvoj politike spektra Skupnosti.
8. Komisija lahko ob doslednem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra predlaga zakonodajne 
ukrepe za doseganje skupnih ciljev 
politike iz odstavka 7.
9. Kadar je potrebno za zagotavljanje 
učinkovitega usklajevanja interesov 
Skupnosti v mednarodnih organizacijah, 
lahko Komisija s privolitvijo Odbora za 
politiko radijskega spektra Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlaga pogajalski 
mandat.
10. Odbor za politiko radijskega spektra 
Evropskemu parlamentu, državam 
članicam, organu evropskih regulatorjev 
za telekomunikacije in Svetu predloži 
letno poročilo o delu.“

Or. en

Obrazložitev

Za strateško načrtovanje radijskega spektra na ravni EU je potrebno spoštovati mednarodno 
zavezujoče sporazume in pristojnosti držav članic v zvezi z radijskim spektrom. Napredek v 
zvezi z upravljanjem spektra v EU bo dosežen le z boljšim usklajevanjem pristopov politik. Za 
pomoč pri razvoju celostne politike spektra EU se predlaga nov usklajen odbor, sestavljen iz 
predstavnikov vsakega regulativnega organa držav članic v zvezi s telekomunikacijami in 
mediji, saj se bodo tako upoštevale obstoječe povezave med ureditvijo prenosa in vsebin.
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Predlog spremembe 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen: 
„Člen 8a

Usklajevanje politik radijskega spektra v 
Skupnosti

1. Države članice pri strateškem 
načrtovanju in usklajevanju uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti sodelujejo 
med seboj in s Komisijo. Države članice 
zagotovijo, da so pristopi politik 
radijskega spektra v skladu z drugimi 
nacionalnimi politikami ali politikami 
EU, kot je medijska politika.
2. Države članice v skladu z 
gospodarskimi, političnimi, kulturnimi, 
zdravstvenimi in družbenimi vidiki, 
povezanimi z uporabo radijskega spektra, 
zagotovijo usklajevanje pristopov politik 
in, kadar je potrebno, usklajene pogoje 
glede razpoložljivosti in učinkovite 
uporabe spektra, ki je potreben za 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga.
3. Države članice zagotovijo usklajeno in 
pravočasno zbiranje informacij glede 
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti.
4. Države članice zagotovijo učinkovito 
usklajevanje interesov Skupnosti v 
mednarodnih organizacijah, če uporaba 
radijskega spektra vpliva na politiko 
Skupnosti.
5. Oblikuje se Odbor za politiko 
radijskega spektra, da bi prispeval k 
izpolnjevanju ciljev iz odstavkov od 1 do 4. 
Odbor za politiko radijskega spektra 
svetuje Evropskemu parlamentu, Svetu in 
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Komisiji o vprašanjih politike radijskega 
spektra. Odbor za politiko radijskega 
spektra sestavljajo predstavniki na visoki 
ravni iz vsakega nacionalnega 
regulativnega organa, odgovornega za 
politiko radijskega spektra, in 
predstavnikov na visoki ravni iz vsakega 
neodvisnega regulativnega organa, 
odgovornega za medijsko ureditev v vsaki 
državi članici. Komisija je članica brez 
pravice glasovanja.
6. Na zahtevo Evropskega parlamenta, 
Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo 
Odbor za politiko radijskega spektra s 
kvalificirano večino sprejema mnenja. 
Vsaka država članica ima en glas, 
Komisija pa ne glasuje.
7. Komisija vsaka tri leta ob doslednem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra oblikuje skupne cilje 
politike in izda nezavezujoče smernice za 
razvoj politike spektra Skupnosti.
8. Komisija lahko ob doslednem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra predlaga zakonodajne 
ukrepe za doseganje skupnih ciljev 
politike iz odstavka 7.
9. Kadar je potrebno za zagotavljanje 
učinkovitega usklajevanja interesov 
Skupnosti v mednarodnih organizacijah, 
lahko Komisija s privolitvijo Odbora za 
politiko radijskega spektra Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlaga pogajalski 
mandat.
10. Odbor za politiko radijskega spektra 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
letno poročilo o delu.“

Or. en

Obrazložitev

Za strateško načrtovanje radijskega spektra na ravni EU je potrebno spoštovati mednarodno 
zavezujoče sporazume in pristojnosti držav članic v zvezi z radijskim spektrom. Napredek v 
zvezi z upravljanjem spektra v EU bo dosežen le z boljšim usklajevanjem pristopov politik.
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Za pomoč pri razvoju celostne politike spektra EU se predlaga nov usklajen odbor, sestavljen 
iz predstavnikov vsakega regulativnega organa držav članic v zvezi s telekomunikacijami in 
mediji, saj se bodo tako upoštevale obstoječe povezave med ureditvijo prenosa in vsebin.

Predlog spremembe 317
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen: 
„Člen 8a

Usklajevanje politik radijskega spektra v 
Skupnosti

1. Države članice pri strateškem 
načrtovanju in usklajevanju uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti sodelujejo 
med seboj in s Komisijo. Države članice 
zagotovijo, da so pristopi politik 
radijskega spektra v skladu z drugimi 
nacionalnimi politikami ali politikami 
EU, kot je medijska politika.
2. Države članice v skladu z 
gospodarskimi, političnimi, kulturnimi, 
zdravstvenimi in družbenimi vidiki, 
povezanimi z uporabo radijskega spektra, 
zagotovijo usklajevanje pristopov politik 
in, kadar je potrebno, usklajene pogoje 
glede razpoložljivosti in učinkovite 
uporabe spektra, ki je potreben za 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga.
3. Države članice zagotovijo usklajeno in 
pravočasno zbiranje informacij glede 
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti.
4. Države članice zagotovijo učinkovito 
usklajevanje interesov Skupnosti v 
mednarodnih organizacijah, če uporaba 
radijskega spektra vpliva na politiko 
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Skupnosti.
5. Oblikuje se Odbor za politiko 
radijskega spektra, da bi prispeval k 
izpolnjevanju ciljev iz odstavkov od 1 do 4. 
Odbor za politiko radijskega spektra 
svetuje Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji o vprašanjih politike radijskega 
spektra. Odbor za politiko radijskega 
spektra sestavljajo predstavniki na visoki 
ravni iz vsakega nacionalnega 
regulativnega organa, odgovornega za 
politiko radijskega spektra, in 
predstavnikov na visoki ravni iz vsakega 
neodvisnega regulativnega organa, 
odgovornega za medijsko ureditev v vsaki 
državi članici. Komisija je članica brez 
pravice glasovanja.
6. Na zahtevo Evropskega parlamenta, 
Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo 
Odbor za politiko radijskega spektra s 
kvalificirano večino sprejema mnenja. 
Vsaka država članica ima en glas, 
Komisija pa ne glasuje.
7. Komisija vsaka tri leta ob doslednem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra oblikuje skupne cilje 
politike in izda nezavezujoče smernice za 
razvoj politike spektra Skupnosti.
8. Komisija lahko ob doslednem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra predlaga zakonodajne 
ukrepe za doseganje skupnih ciljev 
politike iz odstavka 7.
9. Kadar je potrebno za zagotavljanje 
učinkovitega usklajevanja interesov 
Skupnosti v mednarodnih organizacijah, 
lahko Komisija s privolitvijo Odbora za 
politiko radijskega spektra Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlaga pogajalski 
mandat.
10. Odbor za politiko radijskega spektra 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
letno poročilo o delu.“

Or. en
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Obrazložitev

Za strateško načrtovanje radijskega spektra na ravni EU je potrebno spoštovati mednarodno 
zavezujoče sporazume in pristojnosti držav članic v zvezi z radijskim spektrom. Napredek v 
zvezi z upravljanjem spektra v EU bo dosežen le z boljšim usklajevanjem pristopov politik.

Za pomoč pri razvoju celostne politike spektra EU se predlaga nov usklajen odbor, sestavljen 
iz predstavnikov vsakega regulativnega organa držav članic v zvezi s telekomunikacijami in 
mediji, saj se bodo tako upoštevale obstoječe povezave med ureditvijo prenosa in vsebin.
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