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Predlog spremembe 460
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno usklajenost s členom 8a (novo) ter opredelitvijo nevtralnosti 
storitev in tehnološke nevtralnosti v členu 9 te direktive. Prav tako je treba zagotoviti pravno 
usklajenost z odločbo o radijskem spektru (676/2002/Komisija), zlasti glede področja 
uporabe člena, ki zadeva tehnične izvedbene ukrepe in ukrepe glede ciljev splošnega interesa.  
Vsakršen usklajen sklep o nadaljnjih izjemah od načela nevtralnosti storitev ali tehnološke 
nevtralnosti je bistveni del te direktive in bi moral biti predmet zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 461
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) določitev izjeme od načela nevtralnosti 
storitev ali tehnološke nevtralnosti, pa 
tudi za uskladitev obsega in narave katere 
koli izjeme od teh načel v skladu s členom 
9(3) in (4), razen tistih, ki so namenjene 

črtano
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zagotavljanju spodbujanja kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter medijskega 
pluralizma.  

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno usklajenost s členom 8a (novo) ter opredelitvijo nevtralnosti 
storitev in tehnološke nevtralnosti v členu 9 te direktive. Prav tako je treba zagotoviti pravno 
usklajenost z odločbo o radijskem spektru (676/2002/Komisija), zlasti glede področja 
uporabe člena, ki zadeva tehnične izvedbene ukrepe in cilje splošnega interesa (nova točka 
(d), ki ustreza členu 1(4) te odločbe). Vsakršen usklajen sklep o nadaljnjih izjemah od načela 
nevtralnosti storitev ali tehnološke nevtralnosti je bistveni del te direktive in bi moral biti 
predmet zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 462
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Določanje pogojev, pod katerimi je dovoljen prenos radijskega spektra ali njegovo dajanje v 
zakup na nacionalni ravni, je treba prepustiti nacionalnim regulativnim organom, ki so 
dokončno odgovorni za učinkovito upravljanje spektra.
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Predlog spremembe 463
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 464
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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pluralizma.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with regards to the 
scope of the article which concerns technical implementation measures and general interest 
objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).   Any 
harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.
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Predlog spremembe 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – pododstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Točki b in c se izbrišeta, ker je treba pogoje tovrstnih prenosov, pa tudi postopke, pogoje in 
omejitve, določiti v skladu z načelom subsidiarnosti.

Zaradi skladnosti s pristopom v predlagani spremembi člena bi morale biti za uporabo načel 
tehnološke in storitvene nevtralnosti odgovorne države članice, če je to mogoče, in sicer z 
usklajenim upravljanjem spektra na nacionalni ravni, tako da bi morali usklajevalni ukrepi 
zajemati določitev pasov, za katere morajo nujno veljati ta načela.

Predlog spremembe 467
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) določitev izjeme od načela nevtralnosti 
storitev ali tehnološke nevtralnosti, pa tudi 
za uskladitev obsega in narave katere koli 
izjeme od teh načel. Vse izjeme so v skladu 
s členoma 9(3) in (4).
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jezikovne raznolikosti ter medijskega 
pluralizma.

Or. en

Obrazložitev

Tako se pojasni, da za vse izjeme od načela tehnološke nevtralnosti ali nevtralnosti storitev 
veljajo omejitve iz členov 9(3) in (4), vključno s tistimi, ki jih je določila Komisija. Poleg tega 
ni jasno, zakaj se v predlogih ne bi smela usklajevati obseg in narava izjem od načela 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti storitev na podlagi kulturne in jezikovne raznolikosti 
ter medijskega pluralizma.

Predlog spremembe 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi, ki bodo predvidoma sprejeti v okviru postopka komitologije, so precej več kot zgolj 
„nebistveni elementi“ direktive. Po drugi strani pa obstajajo možnosti za obširno 
usklajevanje. Veliko usklajevanja je že uspešno opravljenega na podlagi obstoječe odločbe o 
radijskem spektru (676/2002/ES). Zaradi tega je treba v členu črtati točki b in c. Oblikovanje 
medijske politike sodi v skladu z uvodno izjavo 23 med pristojnosti držav članic.
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Predlog spremembe 469
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 470
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti izvedbeni ukrepi ne posegajo v ukrepe, 
sprejete na ravni Skupnosti ali nacionalni 
ravni v skladu z zakonodajo Skupnosti za 
izpolnitev ciljev, ki so v splošnem interesu, 
zlasti ne v ukrepe za urejanje vsebin in 
avdiovizualno politiko. 

Or. en

Obrazložitev

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also,  legal consistency needs to be 
ensured  with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with 
regards to the scope of the article which concerns technical implementation measures and 
general interest objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum 
decision).   Any harmonised decision on further exceptions of service and technology 
neutrality does constitute an essential element of this Directive and should be subject to a 
legislative amendment.
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Predlog spremembe 472
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti izvedbeni ukrepi ne posegajo v ukrepe, 
sprejete na ravni Skupnosti ali nacionalni 
ravni v skladu z zakonodajo Skupnosti za 
izpolnitev ciljev, ki so v splošnem interesu, 
zlasti ne v ukrepe za urejanje vsebin in 
avdiovizualno politiko. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno usklajenost s členom 8a (novo) ter opredelitvijo nevtralnosti 
storitev in tehnološke nevtralnosti v členu 9 te direktive. Prav tako je treba zagotoviti pravno 
usklajenost z odločbo o radijskem spektru (676/2002/Komisija), zlasti glede področja 
uporabe člena, ki zadeva tehnične izvedbene ukrepe in ukrepe glede ciljev splošnega interesa.
Vsakršen usklajen sklep o nadaljnjih izjemah od načela nevtralnosti storitev ali tehnološke 
nevtralnosti je bistveni del te direktive in bi moral biti predmet zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 473
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti izvedbeni ukrepi ne posegajo v ukrepe, 
sprejete na ravni Skupnosti ali nacionalni 
ravni v skladu z zakonodajo Skupnosti za 
izpolnitev ciljev, ki so v splošnem interesu, 
zlasti ne v ukrepe za urejanje vsebin in 
avdiovizualno politiko. 

Or. en
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Obrazložitev

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also,  legal consistency needs to be 
ensured  with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with 
regards to the scope of the article which concerns technical implementation measures and 
general interest objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum 
decision).   Any harmonised decision on further exceptions of service and technology 
neutrality does constitute an essential element of this Directive and should be subject to a 
legislative amendment.

Predlog spremembe 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi, ki bodo predvidoma sprejeti v okviru postopka komitologije, so precej več kot zgolj 
„nebistveni elementi“ direktive. Po drugi strani pa obstajajo možnosti za obširno 
usklajevanje. Veliko usklajevanja je že uspešno opravljenega na podlagi obstoječe odločbe o 
radijskem spektru (676/2002/ES). Zaradi tega je treba v členu črtati točki b in c. Oblikovanje 
medijske politike sodi v skladu z uvodno izjavo 23 med pristojnosti držav članic.
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Predlog spremembe 475
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ukrepi v tem členu, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 22(3).

Or. en

Predlog spremembe 476
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ukrepi iz točk (a) do (c) prvega odstavka, 
ki so namenjeni spremembam nebistvenih 
elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
22(4). Komisiji lahko pri izvajanju določb 
tega odstavka pomaga Odbor za politiko 
radijskega spektra.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 477
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ukrepi iz točk (a) do (c) prvega odstavka, 
ki so namenjeni spremembam nebistvenih 
elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). Komisiji lahko pri izvajanju 
določb tega odstavka pomaga Odbor za 
politiko radijskega spektra.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 478
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). Komisiji lahko pri izvajanju 
določb iz točk (a) do (c) prvega odstavka 
pomaga Odbor za politiko radijskega 
spektra.

Or. en

Obrazložitev

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also,  legal consistency needs to be 
ensured  with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with 
regards to the scope of the article which concerns technical implementation measures and 
general interest objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum 
decision).   Any harmonised decision on further exceptions of service and technology 
neutrality does constitute an essential element of this Directive and should be subject to a 
legislative amendment.

Predlog spremembe 479
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). Komisiji lahko pri izvajanju 
določb iz točk (a) do (c) prvega odstavka 
pomaga Odbor za politiko radijskega 
spektra.
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Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno usklajenost s členom 8a (novo) ter opredelitvijo nevtralnosti 
storitev in tehnološke nevtralnosti v členu 9 te direktive. Prav tako je treba zagotoviti pravno 
usklajenost z odločbo o radijskem spektru (676/2002/Komisija), zlasti glede področja 
uporabe člena, ki zadeva tehnične izvedbene ukrepe in ukrepe glede ciljev splošnega interesa.
Vsakršen usklajen sklep o nadaljnjih izjemah od načela nevtralnosti storitev ali tehnološke 
nevtralnosti je bistveni del te direktive in bi moral biti predmet zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 480
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ti ukrepi za spremembo nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 22(4). Komisiji 
lahko v skladu s členom 10 Uredbe […/ES] 
pri izvajanju določb tega odstavka pomaga 
organ. Komisija sprejme te ukrepe in ob 
tem v največji meri upošteva oceno 
zadevnih tehničnih organizacij in 
organizacij za standardizacijo, pred tem 
pa se posvetuje zainteresiranimi stranmi. 

Or. en

Obrazložitev

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.
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Predlog spremembe 481
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ti ukrepi za spremembo nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 22(4). Komisiji 
lahko v skladu s členom 10 Uredbe […/ES] 
pri izvajanju določb tega odstavka pomaga 
organ. Komisija sprejme te ukrepe in ob 
tem v največji meri upošteva oceno 
zadevnih tehničnih organizacij in 
organizacij za standardizacijo, pred tem 
pa se posvetuje zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav imajo usklajevalni ukrepi v tem členu izvedbeno naravo, so namenjeni urejanju 
temljenih vidikov upravljanja spektra. Zato je bistveno, da je usklajevanje Komisije podprto s 
podrobno oceno tehnične in operacijske izvedljivosti ter vplivov omenjenih ukrepov, ki jo 
morajo izvesti pristojni mednarodni tehnični organi, kot so Evropska konferenca poštnih in 
telekomunikacijskih uprav, Odbor za elektronske komunikacije in Evropski inštitut za 
telekomunikacijske standarde.

Predlog spremembe 482
Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10a (novo)
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 ca (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 9ca

1. Da se zagotovi učinkovita uporaba in 
uspešno upravljanje spektra v vsej 
Skupnosti, države članice in Komisija pri 
izvajanju te direktive upoštevajo predpise 
in določbe Mednarodne zveze za 
telekomunikacije, še zlasti pravilnik o 
radijski komunikaciji, kakor so občasno 
spremenjeni.

2. Komisija spremlja dogajanje v zvezi z 
radijskim spektrom v tretjih državah in 
mednarodnih organizacijah, vključno z 
Mednarodno zvezo za telekomunikacije, ki 
bi lahko vplivalo na izvajanje te direktive.

3. Države članice Komisijo obvestijo o 
vseh pravnih ali dejanskih težavah pri 
izvajanju te direktive, ki nastanejo zaradi 
obstoječih mednarodnih sporazumov, 
tretjih držav oziroma mednarodnih 
organizacij, vključno z Mednarodno zvezo 
za telekomunikacije.

4. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu redno poroča o rezultatih uporabe 
odstavkov od 1 do 3 ter lahko po potrebi 
predlaga ukrepe, da bi zagotovila 
izvajanje načel in ciljev te direktive. Kadar 
je potrebno, se sprejmejo skupni politični 
cilji, s katerimi se zagotovi uskladitev med 
državami članicami.

5. Ukrepi, ki se sprejmejo skladno s tem 
členom, ne posegajo v pravice in 
obveznosti Skupnosti in držav članic, ki 
izhajajo iz ustreznih mednarodnih 
sporazumov.“

Or. en

Obrazložitev

To ensure efficient spectrum use it is essential that operators comply with and can rely on the 
filing and coordination procedures under the internationally binding rules and procedures of 
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the ITU in order to ensure that a network or system can be successfully coordinated and 
brought into use. The international rights and obligations of administrations regarding their 
own and other administrations’ frequency assignments are derived from the recording of the 
assignments in the ITU Master International Frequency Register, or the conformity of the 
assignments with an ITU frequency plan.

Predlog spremembe 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10a (novo)
Direktiva 2002/20/ES
Člen 9 ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 9ca

1. Komisija spremlja dogajanje v zvezi z 
radijskim spektrom v tretjih državah in 
mednarodnih organizacijah, vključno z 
Mednarodno zvezo za telekomunikacije, ki 
bi lahko vplivalo na izvajanje te direktive.

2. Države članice Komisijo obvestijo o 
vseh pravnih ali dejanskih težavah pri 
izvajanju te direktive, ki nastanejo zaradi 
obstoječih mednarodnih sporazumov s 
tretjimi državami oziroma mednarodnimi 
organizacijami, vključno z Mednarodno 
zvezo za telekomunikacije.

3. Komisija redno poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o rezultatih uporabe 
odstavkov 1 in 2 ter lahko po potrebi 
predlaga ukrepe, da bi zagotovila 
izvajanje načel in ciljev te direktive. Kadar 
je potrebno, se sprejmejo skupni politični 
cilji, s katerimi se zagotovi uskladitev med 
državami članicami.

4. Ukrepi, ki se sprejmejo skladno s tem 
členom, ne posegajo v pravice in 
obveznosti Skupnosti in držav članic, ki 
izhajajo iz ustreznih mednarodnih 
sporazumov.“
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Or. en

Obrazložitev

To ensure efficient spectrum use it is essential that operators comply with and can rely on the 
filing and coordination procedures under the internationally binding rules and procedures of 
the ITU in order to ensure that a network or system can be successfully coordinated and 
brought into use. The international rights and obligations of administrations regarding their 
own and other administrations’ frequency assignments are derived from the recording of the 
assignments in the ITU Master International Frequency Register, or the conformity of the 
assignments with an ITU frequency plan.

Predlog spremembe 484
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (–a) (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Odstavek 1 se nadomesti z 
naslednjim:
"1. Države članice poskrbijo, da 
nacionalni regulativni organi 
nadzorujejo dodeljevanje vseh 
nacionalnih številskih virov in 
upravljanje nacionalnih načrtov 
številčenja. Države članice zagotovijo 
ustrezne številke in obsege številčenja 
[...]. Tudi tam, kjer storitve vključujejo 
nomadsko delovanje, je dostopnost 
negeografskih in geografskih storitev 
bistvena. Nacionalni regulativni organi 
določijo objektivne, pregledne in 
nediskriminacijske postopke za 
dodeljevanje nacionalnih številskih 
virov.“

Or. en

Obrazložitev

Treba je okrepiti pravico dostopa ponudnikov komunikacijskih storitev do telefonskih številk.  
Razpoložljivost negeografskih in geografskih storitev je seveda bistvena za storitve govornega 
tipa prek internetnega protokola, celo v primerih, ko storitve vključujejo nomadsko delovanje.
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Predlog spremembe 485
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (a)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da se načrti in postopki 
številčenja uporabljajo tako, da za vse 
ponudnike javnosti dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev velja enaka 
obravnava. Države članice zlasti 
zagotovijo, da podjetje, ki mu je bilo 
dodeljeno številsko območje, ne 
diskriminira drugih ponudnikov 
elektronskih komunikacijskih storitev
glede številčnih zaporedij, ki se uporabljajo 
za dostop do njihovih storitev.

2. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da se načrti in postopki 
številčenja uporabljajo tako, da za vse 
ponudnike in uporabnike številk v celotni 
Evropski uniji velja enaka obravnava. 
Države članice zlasti zagotovijo, da 
podjetje, ki mu je bilo dodeljeno številsko 
območje, ne diskriminira drugih 
ponudnikov in uporabnikov glede 
številčnih zaporedij, ki se uporabljajo za 
dostop do njihovih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Če številčenje ne bo preurejeno, bodo oškodovani državljani, potrošniki in podjetja v EU.
Členu 10 okvirne direktive bi bilo treba dodati klavzulo o tem, da države članice odstranijo 
omejitve v nacionalnih načrtih številčenja in z njimi povezanih pravilih, ki prepovedujejo 
uporabo katerih koli številk kjer koli v EU, in vse omejitve v zvezi z identiteto/klasifikacijo 
prejemnikov vseh vrst številk (kar ne preprečuje, da ne bi bilo dodeljevanje številk zakonito 
pogojeno).

Predlog spremembe 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (a)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da se načrti in postopki 

2. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da se nacionalni načrti in 
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številčenja uporabljajo tako, da za vse 
ponudnike javnosti dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev velja enaka 
obravnava. Države članice zlasti 
zagotovijo, da podjetje, ki mu je bilo 
dodeljeno številsko območje, ne 
diskriminira drugih ponudnikov 
elektronskih komunikacijskih storitev
glede številčnih zaporedij, ki se uporabljajo 
za dostop do njihovih storitev.

postopki številčenja uporabljajo tako, da za 
vse ponudnike javnosti dostopnih 
elektronskih komunikacijskih storitev velja 
enaka obravnava. Države članice zlasti 
zagotovijo, da podjetje, ki mu je bilo 
dodeljeno številsko območje, ne 
diskriminira drugih ponudnikov 
elektronskih komunikacijskih storitev 
glede številčnih zaporedij, ki se uporabljajo 
za dostop do njihovih storitev.

Or. es

Obrazložitev

Za nacionalne načrte za številčenje so pristojni nacionalni regulativni organi.

Predlog spremembe 487
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Države članice podpirajo usklajevanje in 
razpoložljivost virov številčenja v 
Skupnosti, kadar je to potrebno za podporo 
razvoju vseevropskih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Če številčenje ne bo preurejeno, bodo oškodovani državljani, potrošniki in podjetja v EU.
Členu 19 okvirne direktive bi bilo treba dodati klavzulo o tem, da države članice odstranijo 
omejitve v nacionalnih načrtih številčenja in z njimi povezanih pravilih, ki prepovedujejo 
uporabo katerih koli številk kjer koli v EU, in vse omejitve v zvezi z identiteto/klasifikacijo 
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prejemnikov vseh vrst številk (kar ne preprečuje, da ne bi bilo dodeljevanje številk zakonito 
pogojeno).

Predlog spremembe 488
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice podpirajo usklajevanje 
virov številčenja v Skupnosti, kadar je to 
potrebno za podporo razvoju vseevropskih 
storitev. Komisija lahko v zvezi s tem 
sprejme ustrezne tehnične izvedbene 
ukrepe, ki lahko vključujejo vzpostavitev 
tarifnih načel za posebne številke ali 
številska območja. Izvedbeni ukrepi lahko 
organu podelijo posebne odgovornosti pri 
uporabi teh ukrepov.

4. Države članice podpirajo usklajevanje 
virov številčenja v Skupnosti, kadar je to 
potrebno za podporo razvoju vseevropskih 
storitev.

Or. de

Obrazložitev

Predvideni ukrepi za tarifna načela so v nasprotju z namenom pravnega okvira, da bi kar 
najbolj zmanjšali uravnavanje cene na drobno. Izvedbeni ukrepi bi lahko imeli pomemben 
finančni vpliv na industrijo, vendar bi bilo treba v tem primeru sprožiti nov zakonodajni
postopek. Organ, predviden v predlogu Komisije COM(2007)699, ni potreben.

Predlog spremembe 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice podpirajo usklajevanje 
številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja 
delovanje notranjega trga ali podpira razvoj 
vseevropskih storitev. Komisija lahko v 

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

zvezi s tem sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe Komisije bi z vzpostavitvijo tarifnih načel povzročil razširitev ureditve na 
maloprodajni ravni, predstavlja kršitev sistematičnih načel ureditvenega okvira, ki 
predvideva regulacijo cen maloprodajnih storitev samo v primeru odkritja pomembne tržne 
moči na maloprodajnem trgu v skladu s členom 17 direktive o univerzalnih storitvah.
Dodelitev nove splošne pristojnosti določanja cen regulatorjem je v nasprotju s ciljem 
stremljenja k boljši pravni ureditvi, in poglavitnim načelom, da morajo biti predpisi 
praviloma omejeni na veleprodajno raven.

Predlog spremembe 490
Stefano Zappalà

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Države članice podpirajo usklajevanje 
številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja 
delovanje notranjega trga ali podpira razvoj 
novih vseevropskih storitev, ne da bi to 
slabo vplivalo na obstoječe storitve. 
Komisija lahko v zvezi s tem sprejme 
ustrezne tehnične izvedbene ukrepe, da bi 
zagotovila čezmejni dostop do državnega 
številčenja, ki se uporablja za bistvene 
storitve, kot so imeniške storitve. 
Izvedbeni ukrepi lahko organu podelijo 
posebne odgovornosti pri uporabi teh 
ukrepov.

Or. en
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Obrazložitev

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.
Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.

Predlog spremembe 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Države članice podpirajo usklajevanje 
številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja 
delovanje notranjega trga ali podpira razvoj 
novih vseevropskih storitev, ne da bi to 
slabo vplivalo na obstoječe storitve. 
Komisija lahko sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe, da bi zagotovila 
čezmejni dostop do državnega številčenja, 
ki se uporablja za bistvene storitve, kot so 
imeniške storitve. Izvedbeni ukrepi lahko 
organu podelijo posebne odgovornosti pri 
uporabi teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.
Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.



PE407.632v01-00 26/97 AM\725139SL.doc

SL

Predlog spremembe 492
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Države članice podpirajo usklajevanje 
številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja 
delovanje notranjega trga ali podpira razvoj 
vseevropskih storitev, ne da bi to slabo 
vplivalo na obstoječe storitve. Komisija 
lahko sprejme ustrezne tehnične izvedbene 
ukrepe, da bi zagotovila čezmejni dostop 
do državnega številčenja, ki se uporablja 
za bistvene storitve, kot so imeniške 
storitve.  Izvedbeni ukrepi lahko organu 
podelijo posebne odgovornosti pri uporabi 
teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Usklajeno evropsko številčenje bi zelo koristilo novim vseevropskim storitvam, vendar pa bi 
slabo vplivalo na področja, kjer (kot v primeru imeniških storitev) je bila liberalizacija 
izvedena, ne da bi vplivala na takšno usklajevanje.
Zmožnost evropskega državljana, da potuje v druge države članice, kjer lahko dostopa do 
svojega običajnega izvajalca imeniških storitev za pridobivanje informacij v svojem lastnem 
jeziku, je bistvenega pomena za spodbujanje enotnega trga.

Predlog spremembe 493
Fiona Hall

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice podpirajo usklajevanje 
številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja 
delovanje notranjega trga ali podpira razvoj 
vseevropskih storitev. Komisija lahko v 

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

Komisija lahko sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe, da bi zagotovila 
čezmejni dostop do državnega številčenja, 
ki se uporablja za bistvene storitve, kot so 
imeniške storitve. Izvedbeni ukrepi lahko 
organu evropskih regulatorjev v 
telekomunikacijah (BERT) podelijo 
posebne odgovornosti pri uporabi teh 
ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es
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Obrazložitev

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija, je preveč dvoumno. Za utemeljitev širokega razpona 
regulativnih ukrepov bi se lahko načelno sklicevali na "spodbujanje delovanja notranjega 
trga". Usklajevanje (delov) nacionalnih načrtov za številčenje bo vendarle zahtevalo sprejetje 
dragih ukrepov ter zapletene tehnične prilagoditve telekomunikacijskih omrežij in storitev, 
kar bo na splošno prizadelo vse operaterje. Zaradi tega bo za vsak poseben usklajevalni 
ukrep potrebna natančna ocena stroškov in koristi.

Ravno tako bi se morali vsi tehnični izvedbeni ukrepi, ki bi jih Komisija utegnila sprejeti, 
nanašati zgolj na vseevropske storitve, ne pa na nacionalne, za katere so po načelu 
subsidiarnosti pristojne države članice. 
Po teh pogojih ni nujnih razlogov za uskladitev vseevropskih storitev, saj so znani dovolj 
vnaprej. 

Predlog spremembe 495
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Države članice podpirajo usklajevanje 
številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja 
delovanje notranjega trga ali podpira razvoj 
vseevropskih storitev. Komisija lahko 
skupaj z nacionalnimi regulativnimi 
organi v zvezi s tem sprejme ustrezne 
tehnične izvedbene ukrepe, ki lahko 
vključujejo vzpostavitev tarifnih načel za 
posebne številke ali številska območja.

Or. ro

Obrazložitev

Usklajevanje na evropski ravni ne sme posegati v pristojnosti nacionalnih regulativnih 
organov. 
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Predlog spremembe 496
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predvideni ukrepi za tarifna načela so v nasprotju z namenom pravnega okvira, da bi kar 
najbolj zmanjšali uravnavanje cene na drobno. Izvedbeni ukrepi bi lahko imeli pomemben 
finančni vpliv na industrijo, vendar bi bilo treba v tem primeru sprožiti nov zakonodajni 
postopek. Organ, predviden v predlogu Komisije COM(2007)699, ni potreben.

Predlog spremembe 497
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. ro
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Obrazložitev

Usklajevanje na evropski ravni ne sme posegati v pristojnosti nacionalnih regulativnih 
organov. 

Predlog spremembe 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). 

Or. es

Obrazložitev

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija, je preveč dvoumno. Za utemeljitev širokega razpona 
regulativnih ukrepov bi se lahko načelno sklicevali na "spodbujanje delovanja notranjega 
trga". Usklajevanje (delov) nacionalnih načrtov za številčenje bo vendarle zahtevalo sprejetje 
dragih ukrepov ter zapletene tehnične prilagoditve telekomunikacijskih omrežij in storitev, 
kar bo na splošno prizadelo vse operaterje. Zaradi tega bo za vsak poseben usklajevalni 
ukrep potrebna natančna ocena stroškov in koristi.

Ravno tako bi se morali vsi tehnični izvedbeni ukrepi, ki bi jih Komisija utegnila sprejeti, 
nanašati zgolj na vseevropske storitve, ne pa na nacionalne, za katere so po načelu 
subsidiarnosti pristojne države članice. 
Po teh pogojih ni nujnih razlogov za uskladitev vseevropskih storitev, saj so znani dovolj 
vnaprej.
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Predlog spremembe 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/21/ES
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

deluje na podlagi enostavnih, preglednih in 
javnosti dostopnih postopkov, ki se 
uporabljajo brez diskriminacije in brez 
odlašanja, in v vsakem primeru svoje 
odločitve sprejme v roku štirih mesecev od 
prejema vloge, ter

deluje na podlagi enostavnih, preglednih in 
javnosti dostopnih postopkov, ki se 
uporabljajo brez diskriminacije in brez 
odlašanja, in v vsakem primeru svoje 
odločitve sprejme v roku šestih mesecev 
od prejema vloge, ter

Or. es

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah so za dodeljevanje tovrstnih pravic v veliki meri pristojni 
lokalni, pokrajinski ali zvezni organi. Zato se zdi bolj stvarno podaljšati rok, saj bo ta zahteva 
vplivala tako na predpise o sektorju elektronskih komunikacij kot tudi na druge predpise z 
drugim področjem uporabe. 

Predlog spremembe 500
Dragoş Florin David

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/21/ES
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

deluje na podlagi enostavnih, preglednih in 
javnosti dostopnih postopkov, ki se 
uporabljajo brez diskriminacije in brez 
odlašanja, in v vsakem primeru svoje 
odločitve sprejme v roku štirih mesecev od 
prejema vloge, ter

deluje na podlagi enostavnih, preglednih in 
javnosti dostopnih postopkov, ki se 
uporabljajo brez diskriminacije in brez 
odlašanja, in v vsakem primeru svoje 
odločitve sprejme v roku dveh mesecev od 
prejema vloge, ter

Or. en
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Predlog spremembe 501
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/21/ES
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

deluje na podlagi enostavnih, preglednih in 
javnosti dostopnih postopkov, ki se 
uporabljajo brez diskriminacije in brez 
odlašanja, in v vsakem primeru svoje 
odločitve sprejme v roku štirih mesecev od 
prejema vloge, ter

deluje na podlagi enostavnih, preglednih in 
javnosti dostopnih postopkov, ki se 
uporabljajo brez diskriminacije in brez 
odlašanja, in v vsakem primeru svoje 
odločitve sprejme v roku štirih mesecev od 
prejema vloge, pri čemer upošteva 
nacionalno zakonodajo o razlastitvi, ter

Or. ro

Obrazložitev

Upoštevati je treba tudi nacionalno zakonodajo o razlastitvi.

Predlog spremembe 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Kadar ima podjetje, ki ponuja
elektronske komunikacije, po nacionalni 
zakonodaji pravico vgraditi naprave na 
javnem ali zasebnem zemljišču, nad ali pod 
njim, ali lahko uporabi postopek za 
razlastitev ali uporabo zemljišča, 
nacionalni regulativni organi spodbujajo 
souporabo takih naprav ali zemljišč, 
vključno z vstopi v zgradbe, drogovi, 
antenami, vodi, vstopnimi jaški in cestnimi 
omarami. Nacionalni regulativni organi 
lahko po potrebi določijo souporabo teh 
naprav z drugimi javnimi podjetji, če je 
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souporaba sorazmerna.

Or. en

Obrazložitev

Treba je poskrbeti, da določba ohrani načelo sorazmernosti in razumnosti. Dostop do 
osnovne infrastrukture, kot so vodi in drogovi, je lahko v mnogih primerih zadnje resnično 
ozko grlo na področju telekomunikacij. Zato je treba odobriti dostop in tako podpreti razvoj 
infrastrukture tretjih strank.

Predlog spremembe 503
Pilar del Castillo Vera

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 504
Astrid Lulling

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2002/21/ES
Člen 12 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

V prihodnosti bo dostop do osnovne infrastrukture, kot so vodi in drogovi, lahko pogosto 
zadnje resnično ozko grlo na dostopovnem  omrežju. Zato bi morale biti osnovne zmogljivosti, 
zlasti pa obstoječi in novi vodi, ki lahko prenašajo elektronska komunikacijska omrežja, 
odprte za podpiranje novega in alternativnega razvoja infrastrukture. Souporaba vodov mora 
veljati za vse operaterje in javne subjekte, za katere velja zahteva glede sorazmernosti.
Obveznost dostopa do cestnih omar ni upravičena, saj same po sebi niso trajno gospodarsko 
ozko grlo.

Predlog spremembe 505
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar ima podjetje, ki ponuja 
elektronska komunikacijska omrežja, po 
nacionalni zakonodaji pravico vgraditi 
naprave na javnem ali zasebnem zemljišču, 
nad ali pod njim, ali lahko uporabi 
postopek za razlastitev ali uporabo 
zemljišča, nacionalni regulativni organi 

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

spodbujajo souporabo takih naprav ali 
zemljišč, vključno z drogovi, antenami, 
vodi in vstopnimi jaški.

Or. en

Obrazložitev

Podpiranje razvoja infrastrukture tretjih strank mora zajeti vse – javne in zasebne –
operaterje. Razširitev obveznosti glede souporabe na „vstope v zgradbe“ je kritična zaradi 
varnosti in ni jasno, kako je mogoče obveznost vstopa izvajati v praksi. Obveznost dostopa do 
cestnih omar ni upravičena, saj je mogoče njihovo število povečati in same po sebi niso trajno 
gospodarsko ozko grlo.

Predlog spremembe 506
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Da bi spodbudili izgradnjo komunikacijskih omrežij, je treba uporabiti vse možnosti, da bi 
izkoristili že obstoječo napeljavo.
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Predlog spremembe 507
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Dostop do osnovne infrastrukture, na primer napeljave in drogov, bi lahko v nekaterih 
primerih dejansko pomenil zadnje telekomunikacijsko ozko grlo, tako da bi bilo treba vsem 
udeležencem na trgu omogočiti nadgrajevanje infrastrukture. Zato se dostop do odtokov ne 
sme umetno omejevati, pač pa ga morajo tako javna kot zasebna podjetja omogočiti.

Predlog spremembe 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni 
regulativni organ v skladu z odstavkom 1, 
morajo upoštevati varnostne interese 
podjetja in splošne javnosti, pa tudi 
potrebo po zagotovitvi jasno razmejene 
odgovornosti udeleženih podjetij, s čimer 
se preprečijo škodljive motnje med 
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uporabniki. Ukrepi morajo biti tudi
objektivni, pregledni in sorazmerni. Kadar 
nacionalni regulativni organi operaterju 
naložijo obveznosti zagotavljanja dostopa 
v skladu z določbami tega člena, lahko, če 
je treba, določijo tehnične ali operativne 
pogoje, ki jih morajo ponudnik in/ali 
upravičenci do takšnega dostopa 
izpolnjevati, da se zagotovi normalno 
delovanje omrežja. Za upravičence do 
dostopa lahko veljajo določeni 
nediskriminatorni pogoji, ki zagotavljajo 
učinkovito uporabo omejenih virov, zlasti 
v smislu razvoja omrežja. Obveznosti 
upoštevanja posebnih tehničnih 
standardov ali specifikacij morajo biti 
skladne s standardi in specifikacijami, 
določenimi v skladu s členom 17(1).

Or. en

Obrazložitev

Poudarja, da je treba upoštevati upravičene varnostne interese udeleženih strani.

Predlog spremembe 509
Alexander Alvaro

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni 
regulativni organ v skladu z odstavkom 1, 
so objektivni, pregledni, nediskriminatorni
in sorazmerni ter se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 7.

Or. en

Obrazložitev

Duct access to a broad range of infrastructure entry points -including entries to buildings, 
masts, tall support structures etc – are fit-for-purpose, nor add to existing facility sharing 
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provisions. These provisions were not designed to facilitate general duct access on a 
symmetric basis across the entire range of infrastructure networks (such as gas and 
electricity). National implementation of article 12 to date demonstrates that facility sharing 
can only be applied on a case by case basis, taking into account environmental, network 
integrity and interference issues and other property rights related restrictions.

Predlog spremembe 510
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Ukrepi, ki jih sprejme nacionalni 
regulativni organ v skladu z odstavkom 1, 
so objektivni, pregledni, nediskriminatorni
in sorazmerni ter se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 7.

Or. en

Obrazložitev

Treba je podpirati prizadevanja Komisije, da bi poenostavila naložbe v omrežja naslednje 
generacije in njihovo razvijanje.

Predlog spremembe 511
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Da se zagotovi sorazmernost ukrepov, 
sprejetih v skladu s odstavkom 1, 
nacionalni regulativni organi preučijo 
razpoložljivost vseh vodov, vključno z vodi 
telekomunikacijskih operaterjev, 
ponudnikov energetskih storitev in 
lokalnih skupnosti ter kanalizacijskimi 



AM\725139SL.doc 39/97 PE407.632v01-00

SL

cevmi, po katerih bi lahko potekali 
telekomunikacijski vodi na območju, kjer 
se zahteva dostop.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 512
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Podobno kot pri določbah o pravici poti se predlaga naložitev obveznosti državam članicam, 
da zagotovijo postopke za tako delitev zmogljivosti (občine, izvajalci javnih komunalnih 
storitev itd.) Zato je priporočljiva določba za simetrično souporabo zmogljivosti za vse vode, 
ki lahko prenašajo elektronske komunikacijske sisteme, tudi zunaj sektorja elektronskih 
komunikacij. Tak simetrični režim bi spodbudil in poenostavil razvoj omrežja.
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Predlog spremembe 513
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Da se zagotovi sorazmernost ukrepov 
iz odstavka 1, nacionalni regulativni 
organi preverijo razpoložljivost vseh 
ustreznih kanalov za položitev 
telekomunikacijskih vodov na območju, 
kjer je potreben dostop – vključno s kanali 
ponudnikov telekomunikacij, energije in 
kanalizacije ter kanali za odpadne vode.

Or. de

Obrazložitev

Da bi spodbudili razvoj infrastrukture, dostop do kanalov ne bi smel biti omejen samo na 
kanale ponudnikov telekomunikacijskih storitev, pač pa mora zajemati vse ustrezne kanale. 
Če so kanali na razpolago, so velike možnosti za obsežen razvoj omrežja, s tem pa tudi za 
trajnostno konkurenco.

Predlog spremembe 514
Astrid Lulling

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 515
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V člen 13 se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. Za spodbujanje naložb v nova 
visokohitrostna omrežja se ob določanju 
pristopnih pristojbin podjetjem, ki 
zagotavljajo dostop, omogoči dobiček, 
enak vsaj stroškom kapitala, ki so 
povezani z naložbami in tveganjem, ki je 
povezano z njimi.“

Or. en

Obrazložitev

Eno od ključnih vprašanj v naslednjih letih je dajanje primernih spodbud za naložbe v nova 
visokohitrostna omrežja, ki bodo podpirale inovacije na področju vsebinsko bogatih 
internetnih storitev.

Predlog spremembe 516
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da podjetja, 
ki zagotavljajo javna komunikacijska 
omrežja ali javno dostopne elektronske 

1. Države spodbujajo podjetja, ki 
zagotavljajo javna komunikacijska omrežja 
ali javno dostopne elektronske 
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komunikacijske storitve, sprejmejo 
ustrezne tehnične ali organizacijske ukrepe 
za zaščito varnosti svojih omrežij ali 
storitev. Ob upoštevanju stanja ti ukrepi 
zagotovijo raven varnosti, primerno 
prisotnemu tveganju. Zlasti se ti ukrepi 
sprejmejo za preprečitev ali zmanjšanje 
vpliva varnostnih incidentov na uporabnike 
in na medsebojno povezana omrežja.

komunikacijske storitve, da sprejmejo 
ustrezne tehnične ali organizacijske ukrepe 
za zaščito varnosti svojih omrežij ali 
storitev. Ob upoštevanju stanja, zmožnosti 
uporabe najnovejših inovacij, ohranjanja 
prilagodljivosti in odzivanja na 
nevarnosti, ter stroškov za izvedbo, morajo 
ti ukrepi zagotoviti raven varnosti, ki 
ustreza predvidenemu tveganju. Zlasti se ti 
ukrepi sprejmejo za preprečitev ali 
zmanjšanje vpliva varnostnih incidentov na 
uporabnike in na medsebojno povezana 
omrežja.

Or. en

Obrazložitev

Tackling security and network integrity is very important and providers should take measures 
to safeguard their networks or services to this effect. However, as regulatory requirements 
and top down approaches to security tend to stifle innovation, and make networks less, not 
more, secure and there is no evidence of market failure, there is no need to change from the 
duty provided for under the current legislation, which obliges providers of electronic 
communications networks or services to address these issues, to Member States issuing 
binding instructions or for the Commission to adopt technical implementing measures.

Predlog spremembe 517
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Tackling security and network integrity is very important and providers should take measures 
to safeguard their networks or services to this effect. However, as regulatory requirements 
and top down approaches to security tend to stifle innovation, and make networks less, not 
more, secure and there is no evidence of market failure, there is no need to change from the 
duty provided for under the current legislation, which obliges providers of electronic 
communications networks or services to address these issues, to Member States issuing 
binding instructions or for the Commission to adopt technical implementing measures.

Predlog spremembe 518
Gianni De Michelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice zagotovijo, da podjetja, 
ki zagotavljajo javna komunikacijska 
omrežja, sprejmejo ukrepe za zagotovitev 
celovitosti svojih omrežij, da bi zagotovila 
vnaprej opredeljene in ustrezne ravni 
stalnosti dobave storitev, nudenih preko 
teh omrežij ob upoštevanju njihove 
tehnične, ekonomske in operativne 
izvedljivosti.

Or. en

Obrazložitev

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.
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Predlog spremembe 519
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Obveznost obveščanja naročnikov o vseh kršitvah varnosti ali tveganju za celovitost lahko 
vodi v pretirano urejanje s predpisi in po nepotrebnem spodkopava zaupanje potrošnikov 
glede uporabe interneta.

Predlog spremembe 520
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice zagotovijo, da podjetja, 
ki zagotavljajo javna komunikacijska 
omrežja, sprejmejo vse ukrepe za 
zagotovitev celovitosti svojih omrežij, da 
zagotovijo stalnost dobave storitev, 
nudenih preko teh omrežij. Nacionalni 
regulativni organi se pred sprejetjem 
posebnih ukrepov za varnost in celovitost 
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elektronskih komunikacijskih omrežij 
posvetujejo z vsemi ponudniki storitev 
elektronske komunikacije.

Or. ro

Obrazložitev

Pred sprejetjem posebnih ukrepov je vedno potrebno posvetovanje.

Predlog spremembe 521
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Obveznost obveščanja naročnikov o vseh kršitvah varnosti ali tveganju za celovitost lahko 
vodi v pretirano urejanje s predpisi in po nepotrebnem spodkopava zaupanje potrošnikov 
glede uporabe interneta.

Predlog spremembe 522
Alexander Alvaro

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da podjetja, 3. Države članice zagotovijo, da podjetja, 
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ki zagotavljajo javna komunikacijska 
omrežja ali javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, nacionalni 
regulativni organ obvestijo o vseh kršitvah 
varnosti ali celovitosti, ki so imele velik 
vpliv na delovanje omrežij ali storitev.

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

Novi predpisi za prijavo kršitev veljajo pri 
izvajanje Direktive 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne... o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti v sektorju elektronskih 
komunikacij1.
___________
1 UL L ...

Or. en

Obrazložitev

Ob pregledu direktive 2002/58 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju 
elektronskih komunikacij so bili pripravljeni predlogi sprememb, ki zadevajo celovitost in 
varnost omrežij in posebej omenjajo kršitve teh omrežij in njihove posledice. Treba bi bilo 
upoštevati v njih določena pravila.

Predlog spremembe 523
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kjer je to primerno, zadevni pristojni 
regulativni organ obvesti pristojne 
regulativne organe v drugih državah 
članicah in Evropsko agencijo za varnost 
omrežij in informacij.

Or. en

Obrazložitev

Ob pregledu direktive 2002/58 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju 
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elektronskih komunikacij so bili pripravljeni predlogi sprememb, ki zadevajo celovitost in 
varnost omrežij in posebej omenjajo kršitve teh omrežij in njihove posledice. Treba bi bilo 
upoštevati v njih določena pravila o razkritju kršitev.

Predlog spremembe 524
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Obveznost obveščanja naročnikov o vseh kršitvah varnosti ali tveganju za celovitost lahko 
vodi v pretirano urejanje s predpisi in po nepotrebnem spodkopava zaupanje potrošnikov 
glede uporabe interneta.

Predlog spremembe 525
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Predlog spremembe 526
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Evropska agencija za varnost omrežij ohranja pristojnost za varnost omrežij in storitev in bi 
jo zato nacionalni regulativni organi morali primerno obveščati; njej in Komisiji bi morali 
poročati vsako leto.

Predlog spremembe 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

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

Or. es

Obrazložitev

Da bi preprečili odvečno birokracijo, bi morala te informacije zbrati Komisija v poročilu o 
izvajanju.

Predlog spremembe 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ Komisiji 
vsake tri mesece predloži zbirno poročilo o 
prejetih obvestilih in ukrepih, sprejetih v 
skladu s tem odstavkom.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Da bi preprečili odvečno birokracijo, bi morala te informacije zbrati Komisija v poročilu o 
izvajanju.
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Predlog spremembe 529
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nacionalni regulativni organ Komisiji in 
Evropski agenciji za varnost omrežij in 
informacij vsako leto predloži zbirno 
poročilo o prejetih obvestilih in ukrepih, 
sprejetih v skladu s tem odstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Evropska agencija za varnost omrežij je še vedno pristojna za varnost omrežij in storitev in bi 
jo zato nacionalni regulativni organi morali primerno obveščati; njen in Komisiji bi morali
poročati vsako leto.

Predlog spremembe 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ Komisiji 
vsake tri mesece predloži zbirno poročilo o 
prejetih obvestilih in ukrepih, sprejetih v 
skladu s tem odstavkom.

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili nepotrebnim birokratskim postopkom in dodatni upravni obremenitvi, bi 
morali nacionalni regulativni organi poročila predložiti samo enkrat na leto.
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Predlog spremembe 531
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nacionalni regulativni organ Komisiji 
vsako leto predloži zbirno poročilo o 
prejetih obvestilih in ukrepih, sprejetih v 
skladu s tem odstavkom. 

Or. en

Obrazložitev

Obveznost obveščanja naročnikov o vseh kršitvah varnosti ali tveganju za celovitost lahko 
vodi v pretirano urejanje s predpisi in po nepotrebnem spodkopava zaupanje potrošnikov 
glede uporabe interneta.

Predlog spremembe 532
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nacionalni regulativni organ Komisiji 
vsako leto predloži zbirno poročilo o 
prejetih obvestilih in ukrepih, sprejetih v 
skladu s tem odstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Izboljšanje varnosti omrežij in podatkov je eno od področij, ki zahteva več ukrepov na ravni 
Skupnosti, in predlagane spremembe bi nedvomno prinesle dodano vrednost.
Edino sporno vprašanje v zvezi s tem je obveznost poročanja, ki se predlaga za nacionalne 
regulativne organe. Poročanje vsake tri mesece bi bilo birokratsko breme, zato se predlaga, 
da bi potekalo enkrat letno.
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Predlog spremembe 533
Gunnar Hökmark

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

.

Predlog spremembe 534
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ Komisiji 
vsake tri mesece predloži zbirno poročilo o 
prejetih obvestilih in ukrepih, sprejetih v 
skladu s tem odstavkom.

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

Or. ro

Obrazložitev

Zbirno poročilo vsakih šest mesecev mora biti po naravi učinkovito in ne sme postati 
birokratski postopek za umetno dvigovanje stroškov regulativnih organov.
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Predlog spremembe 535
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje 
organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) 
Uredbe […/ES], lahko sprejme ustrezne 
tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z 
ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko 
in postopke, ki se uporabljajo za 
obveznosti prijave.
Ti izvedbeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
22(3). V nujnih primerih lahko Komisija 
uporabi nujni postopek iz člena 22(4).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Pri varnosti omrežij nadaljnje usklajevanje ni potrebno; vsak ponudnik mora ukrepati glede 
na svoje tehnične okoliščine. Izvedbeni ukrepi bi lahko imeli pomemben finančni vpliv na 
industrijo, vendar bi bilo treba v tem primeru sprožiti nov zakonodajni postopek. Organ, 
predviden v predlogu Komisije COM(2007)699, ni potreben.

Predlog spremembe 536
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje 
organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) 
Uredbe […/ES], lahko sprejme ustrezne 

črtano
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tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z 
ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko 
in postopke, ki se uporabljajo za 
obveznosti prijave.
Ti izvedbeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
22(3). V nujnih primerih lahko Komisija 
uporabi nujni postopek iz člena 22(4).

Or. en

Obrazložitev

Tackling security and network integrity is very important and providers should take measures 
to safeguard their networks or services to this effect. However, as regulatory requirements 
and top down approaches to security tend to stifle innovation, and make networks less, not 
more, secure and there is no evidence of market failure, there is no need to change from the 
duty provided for under the current legislation, which obliges providers of electronic 
communications networks or services to address these issues, to Member States issuing 
binding instructions or for the Commission to adopt technical implementing measures.

Predlog spremembe 537
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje
organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) 
Uredbe […/ES], lahko sprejme ustrezne 
tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z 
ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko 
in postopke, ki se uporabljajo za 
obveznosti prijave.

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje 
Evropske agencije za varnost omrežij in 
informacij, lahko sprejme ustrezne 
tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z 
ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko 
in postopke, ki se uporabljajo za 
obveznosti prijave.

Or. en
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Obrazložitev

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij ostaja edina pristojna za varnost omrežij 
in storitev na ravni EU.

Predlog spremembe 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje 
organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) 
Uredbe […/ES], lahko sprejme ustrezne 
tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z 
ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko 
in postopke, ki se uporabljajo za 
obveznosti prijave.

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje 
organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) 
Uredbe […/ES], lahko sprejme ustrezne 
tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z 
ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko 
in postopke, ki se uporabljajo za 
obveznosti prijave. Tehnični izvedbeni 
ukrepi držav članic ne smejo odvrniti od 
sprejetja dodatnih zahtev, s katerimi bi si 
prizadevale za uresničitev ciljev iz 
odstavkov 1 in 2.

Or. en

Obrazložitev

V posameznih primerih morajo imeti države članice možnost, da za dosego ciljev iz odstavkov 
1 in 2 uporabijo višje standarde od najnižjih usklajenih.

Predlog spremembe 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje 4. Komisija lahko sprejme ustrezne 
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organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) 
Uredbe […/ES], lahko sprejme ustrezne 
tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z 
ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko 
in postopke, ki se uporabljajo za 
obveznosti prijave.

tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z 
ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko 
in postopke, ki se uporabljajo za 
obveznosti prijave.

Or. es

Predlog spremembe 540
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Obveznost obveščanja naročnikov o vseh kršitvah varnosti ali tveganju za celovitost lahko 
vodi v pretirano urejanje s predpisi in po nepotrebnem spodkopava zaupanje potrošnikov 
glede uporabe interneta.

Predlog spremembe 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – odstavek 4 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ti izvedbeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 22(3). 

Or. es

Predlog spremembe 542
Gianni De Michelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
nacionalni regulativni organi pooblastilo za 
izdajo zavezujočih navodil podjetjem, ki 
zagotavljajo javna komunikacijska omrežja 
ali javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, za namen 
izvajanja člena 13a.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
nacionalni regulativni organi pooblastilo za 
izdajo zavezujočih navodil podjetjem, ki 
zagotavljajo javna komunikacijska omrežja 
ali javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, za namen 
izvajanja člena 13a. Zavezujoča navodila 
se dajo v javno posvetovanje, so 
sorazmerna, ekonomsko in tehnično 
izvedljiva ter pričnejo veljati v razumnem 
obdobju. Nacionalni regulativni organi 
tudi dovolijo telekomunikacijskim 
operaterjem, da se jim povrnejo stroški, 
nastali zaradi izpolnjevanja zavezujočih 
navodil.

Or. en

Obrazložitev

Z navodili je treba opredeliti minimalne varnostne zahteve, odločitve o tehničnem in 
operativnem izvajanju pa bi morale biti prepuščene operaterjem. Telecom Italia meni, da bi 
moral postopek opredelitve ustreznega varnostnega ukrepa potekati ob tesnem medsebojnem 
sodelovanju  nacionalnih regulativnih organov in operaterjev.
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Predlog spremembe 543
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
nacionalni regulativni organi pooblastilo za 
izdajo zavezujočih navodil podjetjem, ki 
zagotavljajo javna komunikacijska omrežja 
ali javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, za namen 
izvajanja člena 13a.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
nacionalni regulativni organi pooblastilo za 
izdajo zavezujočih navodil podjetjem, ki 
zagotavljajo javna komunikacijska omrežja 
ali javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, za namen 
izvajanja člena 13a. Zavezujoča navodila 
so sorazmerna, ekonomsko in tehnično 
izvedljiva ter se izvedejo v razumnem 
časovnem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Kot glavna vodilna načela je treba upoštevati sorazmernost, izvedljivost in razumen časovni 
rok.

Predlog spremembe 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 b – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) predložijo informacije, potrebne za 
oceno varnosti njihovih storitev in omrežij, 
vključno z dokumentiranimi varnostnimi 
politikami; in

a) predložijo informacije, potrebne za 
oceno varnosti in celovitosti njihovih 
storitev in omrežij, vključno z 
dokumentiranimi varnostnimi politikami; 
in

Or. es
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Obrazložitev

Stroške bi morala nositi zadevna podjetja.

Predlog spremembe 545
Gianni De Michelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) usposobljenemu neodvisnemu organu 
naročijo izvedbo revizije varnosti, rezultate 
revizije pa posredujejo nacionalnemu 
regulativnemu organu.

(b) usposobljenemu neodvisnemu organu v 
dogovoru s podjetji naročijo izvedbo 
revizije varnosti, rezultate revizije pa 
posredujejo nacionalnemu regulativnemu 
organu.

Or. en

Obrazložitev

Namen navodil bi moral biti opredelitev minimalnih varnostnih zahtev, odločitve o tehničnem 
in operativnem izvajanju pa bi morale biti prepuščene operaterjem. Telecom Italia meni, da 
bi moral postopek opredelitve ustreznega varnostnega ukrepa potekati ob tesnem 
medsebojnem sodelovanju  nacionalnih regulativnih organov in operaterjev.

Predlog spremembe 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) usposobljenemu neodvisnemu organu 
naročijo izvedbo revizije varnosti, rezultate 
revizije pa posredujejo nacionalnemu 
regulativnemu organu.

(b) zadevnim podjetjem na njihove stroške 
naročijo izvedbo revizije varnosti in 
celovitosti, rezultate revizije pa posredujejo 
nacionalnemu regulativnemu organu.

Or. es
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Obrazložitev

Stroške bi morala nositi zadevna podjetja.

Predlog spremembe 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da imajo 
nacionalni regulativni organi vsa 
pooblastila, potrebna za preiskavo 
primerov neskladnosti.

3. Države članice zagotovijo, da imajo 
nacionalni regulativni organi vsa 
pooblastila, potrebna za preiskavo 
primerov neskladnosti, pa tudi njihovih 
učinkov na varnost in integriteto omrežij.

Or. es

Obrazložitev

Logična posledica zahteve v členu 13a(3), da je treba obvestiti nacionalne regulativne organe 
o vplivu na varnost: omogočiti jim je treba, da bodo pristojni za tovrstne preiskave.

Predlog spremembe 548
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 b – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Predlagana izvršilna pooblastila v obliki zavezujočih navodil nacionalnih regulativnih 
organov, pregledi varnosti in možnost zahtevanja podatkov od operaterjev omrežij 
predstavljajo dodatno obveznost izpolnjevanja predpisov in bi jih bilo treba omejiti, da 
dolgoročno ne bi ovirali razvoja novih tehnologij na trgu.

Predlog spremembe 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (a)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) V drugem pododstavku se v odstavku 2 
izbriše drugi stavek.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Skupni prevladujoči položaj je še vedno nepreverjen in zapleten pojem v sektorju 
telekomunikacij, tako v naknadnem kot v predhodnem kontekstu, zaradi konsolidacije trgov pa 
lahko postane vedno pomembnejši. Pomembno je, da se smernica ne črta, temveč se pojasni 
prek okvira.

Predlog spremembe 550
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (a)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) V drugem pododstavku se v odstavku 2 
izbriše drugi stavek.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ob vedno večjem zbliževanju v sektorju telekomunikacij bi skupni prevladujoči položaj utegnil 
postati vedno pogostejši problem. Smernico je zato treba pojasniti, ne črtati.

Predlog spremembe 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Odstavek 3 se črta. (b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
„Kadar ima podjetje na določenem trgu 
pomembno tržno moč in kadar povezave 
med trgoma omogočajo, da se tržna moč 
z enega trga prenese na drugega in s tem 
krepi tržna moč podjetja, se lahko na 
povezanem trgu uporabijo ukrepi za 
odkrivanje in preprečevanje vpliva v 
skladu s členi 9, 10, 11 in 13 [direktive o 
dostopu], če pa ti ne zadoščajo, člen 17 
[direktive o pravicah državljanov].“

Or. en

Obrazložitev

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.
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Predlog spremembe 552
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Odstavek 3 se črta. (b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
„Kadar ima podjetje na določenem trgu 
pomembno tržno moč in kadar povezave 
med dvema trgoma omogočajo, da se 
tržna moč z enega trga prenese na 
drugega in s tem krepi tržna moč 
podjetja, se lahko na povezanem trgu 
uporabijo ukrepi za odkrivanje in 
preprečevanje vpliva v skladu s členi 9, 
10, 11 in 13 [direktive o dostopu], če pa ti 
ne zadoščajo, člen 17 [direktive o pravicah 
državljanov].“

Or. en

Obrazložitev

Obravnavanje vpliva prevladujočega položaja iz enega trga na drugega je zlasti pomembno 
za panogo, za katero sta značilni vertikalna integracija in zbliževanje. Namesto da bi ta ukrep 
črtali, kot je predlagala Komisija, bi ga bilo treba prečistiti, da bi bilo jasno, da so sredstva, 
kot so nediskriminacija, preglednost, ločeno računovodstvo ter prepoved nekonkurenčnega 
združevanja itd. lahko uporabijo „čeztržno“ za spoprijem s problemi vpliva.

Predlog spremembe 553
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Odstavek 3 se črta. (b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
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„Kadar ima podjetje na določenem trgu 
pomembno tržno moč in kadar povezave 
med trgoma omogočajo, da se tržna moč 
z enega trga prenese na drugega in s tem 
krepi tržna moč podjetja, se lahko na 
povezanem trgu uporabijo ukrepi za 
odkrivanje in preprečevanje vpliva v 
skladu s členi 9, 10, 11 in 13 [direktive o 
dostopu], če pa ti ne zadoščajo, člen 17 
[direktive o pravicah državljanov].“

Or. en

Obrazložitev

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this. 

Predlog spremembe 554
Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Vstavi se odstavek 2a:
„Najkasneje na dan začetka veljavnosti te 
direktive Komisija objavi smernice za 
nacionalne regulativne organe v zvezi s 
odločitvami, katerih namen je uvesti, 
spremeniti ali odpraviti obveznosti za 
podjetja z veliko tržno močjo.”

Or. en
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Obrazložitev

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.

Predlog spremembe 555
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 – točka (d)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko, ob doslednem 
upoštevanju mnenje organa, predloženega 
v skladu s členom 7 Uredbe […/…ES],
sprejme odločbo o opredelitvi 
nadnacionalnih trgov. 

4. Komisija lahko po posvetovanju z 
nacionalnimi regulativnimi organi, ob 
upoštevanju mnenja organa evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije in v 
skladu s postopkom iz člena 22(3) sprejme 
odločbo o opredelitvi nadnacionalnih 
trgov.

Or. en

Predlog spremembe 556
Dragoş Florin David

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 – točka (d)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko, ob doslednem 
upoštevanju mnenje organa, predloženega 

4. Komisija lahko po posvetovanju z 
nacionalnimi regulativnimi organi
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v skladu s členom 7 Uredbe […/…ES],
sprejme odločbo o opredelitvi 
nadnacionalnih trgov.

sprejme odločbo o opredelitvi 
nadnacionalnih trgov.

Or. en

Predlog spremembe 557
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 – točka (d)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko, ob doslednem 
upoštevanju mnenje organa, predloženega 
v skladu s členom 7 Uredbe […/…ES], 
sprejme odločbo o opredelitvi 
nadnacionalnih trgov. 

4. Komisija lahko, ob doslednem 
upoštevanju mnenj nacionalnih 
regulativnih organov in organa, 
predloženega v skladu s členom 7 Uredbe 
[…/…ES], sprejme odločbo o opredelitvi 
nadnacionalnih trgov. 

Or. ro

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo biti del tega procesa.

Predlog spremembe 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 – točka (d)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko, ob doslednem 
upoštevanju mnenje organa, predloženega 
v skladu s členom 7 Uredbe […/…ES], 
sprejme odločbo o opredelitvi 
nadnacionalnih trgov.

4. Komisija lahko po posvetovanju z 
nacionalnimi regulativnimi organi, ob 
doslednem upoštevanju mnenja organa 
evropskih regulatorjev v 
telekomunikacijah, predloženega v skladu 
s členom 7 Uredbe […/…ES], sprejme 
odločbo o opredelitvi nadnacionalnih 
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trgov.

Or. es

Obrazložitev

Čeprav ima Komisija prav gotovo pomembno vlogo pri čezmejnih vprašanjih, ne smemo 
prezreti ustreznih nacionalnih pristojnih organov, saj so v idealnem položaju za podporo 
Komisiji pri opredeljevanju teh trgov. Poleg tega se nadnacionalnega trga ne bi smelo 
določati po nujnem postopku.

Predlog spremembe 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 – točka (d)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odločba, ki je namenjena spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
22(4).

Ta odločba, ki je namenjena spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). 

Or. es

Obrazložitev

Čeprav ima Komisija prav gotovo pomembno vlogo pri čezmejnih vprašanjih, ne smemo 
prezreti ustreznih nacionalnih pristojnih organov, saj so v idealnem položaju za podporo 
Komisiji pri opredeljevanju teh trgov. Poleg tega se nadnacionalnega trga ne bi smelo 
določati po nujnem postopku.

Predlog spremembe 560
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 – točka (d)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odločba, ki je namenjena spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
22(4).

Ta odločba, ki je namenjena spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3).

Or. en

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje takšnih ukrepov.

Predlog spremembe 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (a)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi izvedejo 
analizo upoštevnih trgov, navedenih v 
Priporočilu, pri čemer dosledno upoštevajo 
smernice. Države članice zagotovijo, da se 
analiza, kjer je to primerno, izvede v 
sodelovanju z nacionalnimi organi za 
konkurenco. 

1. Nacionalni regulativni organi izvedejo 
analizo upoštevnih trgov z upoštevanjem 
tistih, navedenih v Priporočilu, pri čemer 
dosledno upoštevajo smernice. Države 
članice zagotovijo, da se analiza, kjer je to 
primerno, izvede v sodelovanju z 
nacionalnimi organi za konkurenco. 

Or. es

Obrazložitev

Za preprečitev vtisa, da morajo nacionalni regulativni organi analizirati vse trge iz 
priporočila, saj so (vsaj formalno) trgi (in opredelitve) navedeni kot vodilo.
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Predlog spremembe 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (a a) (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Odstavek 4 se nadomesti z besedilom:

‘4. Če nacionalni regulativni organ 
ugotovi, da na upoštevnem trgu ni 
dejanske konkurence, razen v primeru 
novih in razvijajočih se trge, opredeli 
podjetja s pomembno tržno močjo na 
tem trgu v skladu s členom 14 in tem 
podjetjem naloži ustrezne posebne 
regulativne obveznosti iz odstavka 2 tega 
člena ali ohrani ali spremeni take 
obveznosti, kjer že obstajajo, pri čemer 
upošteva obseg ustreznih geografskih 
trgov in pri deregulaciji teh trgov po 
potrebi odpravi omejujoče obveznosti.
Nacionalni regulativni organ pri 
določanju teh obveznosti upošteva cilj 
spodbujanja učinkovitih naložb v 
infrastrukturo in konkurence med 
storitvami zaradi konkurenčnih platform, 
obenem pa spodbuja naložbe v novo in 
konkurenčno infrastrukturo, tako da bi 
sprožili trajnostno in dolgoročno 
konkurenco med omrežji in storitvami, 
hkrati pa ohranili predhodne regulativne 
obveznosti; te se lahko v vsakem primeru 
uporabijo za infrastrukturo, ki so jo 
namestila podjetja s posebnimi ali 
izključnimi pravicami in imajo od svojih 
naložb še vedno koristi.’

Or. es

Obrazložitev

To zajema tudi sklicevanje na uvodno izjavo 27, ki določa, da za nove in razvijajoče se trge 
neustrezne obveznosti ne veljajo.

Nacionalni regulativni organi bi morali slediti cilju, naj se sprejemajo ukrepi za spodbujanje 
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učinkovitih naložb v infrastrukturo, kakor je določeno v členu 8(2)c.

Besedilo vsebuje sklicevanje iz uvodne izjave na priporočilo o ustreznih trgih, da mora 
trajnostna in dolgoročna konkurenca pri omrežjih in storitvah temeljiti na konkurenci 
omrežne infrastrukture.

Predlog spremembe 563
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (a a) (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Odstavek 3 se nadomesti z 
naslednjim:
„3. Če nacionalni regulativni organ 
ugotovi, da trg ni občutljiv na predhodno 
pravno ureditev na podlagi preverjanja 
treh meril, ki so navedena v priporočilu, 
ali pa, da je občutljiv na predhodno 
pravno ureditev, vendar je dejansko 
konkurenčen, niti ne uvede niti ne ohrani 
nobene od posebnih regulativnih 
obveznosti iz odstavka 2 tega člena. 
Kadar že obstajajo regulativne 
obveznosti, ki so značilne za sektor, jih 
za podjetja na upoštevnem trgu prekliče. 
Stranke, ki jih zadeva preklic 
obveznosti, je treba o tem prej obvestiti 
v primernem roku.“

Or. en

Obrazložitev

Kot je bilo rečeno v drugi izdaji priporočil Komisije o zadevnih trgih, se preverjanje treh 
meril osredotoča na splošno strukturo in značilnosti trga, da bi se opredelili trgi, na katerih 
bi lahko prišlo do trajnih tržnih nepopolnosti, in jih morajo nacionalni regulativni organi na 
nacionalni podlagi natančneje analizirati.
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Predlog spremembe 564
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri nadnacionalnih trgih, opredeljenih 
v odločbi iz člena 15(4), organ na zahtevo 
Komisije izvede analizo trga, pri čemer 
dosledno upošteva smernice, in predloži 
mnenje o naložitvi, ohranitvi, spremembi 
ali umiku regulativnih obveznosti iz 
odstavka 2 tega člena.

5. Nacionalni regulativni organi ocenijo 
izkrivljenja na trgu na maloprodajni 
ravni, da bi ugotovili, ali na 
veleprodajnem trgu vlada učinkovita 
konkurenca.  Zlasti mora vsak osnutek 
ukrepa o naložitvi, spremembi ali umiku 
obveznosti za operaterja na 
veleprodajnem trgu dosledno upoštevati 
tržno moč vsakega udeleženca na 
maloprodajni ravni. 

Or. en

Obrazložitev

Pri odločanju o naložitvi regulativnega ukrepa nacionalne regulativne agencije v največji 
meri upoštevajo konkurenco na maloprodajni ravni. Zato bi morale direktive jasno določati, 
da ureditev na veleprodajnem trgu izhaja iz natančne analize ocenjenih izkrivljenj na trgu na 
maloprodajni ravni.

Predlog spremembe 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri nadnacionalnih trgih, opredeljenih v 
odločbi iz člena 15(4), organ na zahtevo 
Komisije izvede analizo trga, pri čemer 
dosledno upošteva smernice, in predloži 
mnenje o naložitvi, ohranitvi, spremembi 
ali umiku regulativnih obveznosti iz 
odstavka 2 tega člena.

5. Pri nadnacionalnih trgih, opredeljenih v 
odločbi iz člena 15(4), organ evropskih 
regulatorjev v telekomunikacijah po 
posvetovanju z ustreznimi nacionalnimi 
regulativnimi organi na zahtevo Komisije
izvede analizo trga, pri čemer dosledno 
upošteva smernice, in predloži mnenje o 
naložitvi, ohranitvi, spremembi ali umiku 
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regulativnih obveznosti iz odstavka 2 tega 
člena.

Or. es

Obrazložitev

Glede nadnacionalnih trgov je treba pridobiti mnenje nacionalnih regulativnih organov. Ti 
bodo pristojni tudi za usklajeno uveljavljanje, vzdrževanje ali spreminjanje regulativnih 
obveznosti.

Predlog spremembe 566
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko, ob doslednem 
upoštevanju mnenja organa, izda odločbo, 
v kateri enega ali več podjetij opredeli kot 
podjetje(-a) s pomembno tržno močjo na 
tem trgu, in naloži eno ali več posebnih 
obveznosti po členih 9 do 13a Direktive 
2002(19/ES (Direktive o dostopu) in členu 
17 Direktive 2002/22/ES (Direktive o 
univerzalnih storitvah). Pri tem Komisija 
zasleduje cilje politike, določene v členu 8.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pri odločanju o naložitvi regulativnega ukrepa nacionalne regulativne agencije v največji 
meri upoštevajo konkurenco na maloprodajni ravni. Zato bi morale direktive jasno določati, 
da ureditev na veleprodajnem trgu izhaja iz natančne analize ocenjenih izkrivljenj na trgu na 
maloprodajni ravni.
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Predlog spremembe 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko, ob doslednem 
upoštevanju mnenja organa, izda odločbo, 
v kateri enega ali več podjetij opredeli kot 
podjetje(-a) s pomembno tržno močjo na 
tem trgu, in naloži eno ali več posebnih 
obveznosti po členih 9 do 13a Direktive 
2002(19/ES (Direktive o dostopu) in členu 
17 Direktive 2002/22/ES (Direktive o 
univerzalnih storitvah). Pri tem Komisija 
zasleduje cilje politike, določene v členu 8.

Nacionalni regulativni organi, ki jih to 
zadeva, na usklajen način določijo, 
vzdržujejo, spreminjajo ali umaknejo 
obveznosti iz odstavka 2 tega člena.

Or. es

Obrazložitev

Glede nadnacionalnih trgov je treba pridobiti mnenje nacionalnih regulativnih organov. Ti 
bodo pristojni tudi za usklajeno uveljavljanje, vzdrževanje ali spreminjanje regulativnih 
obveznosti.

Predlog spremembe 568
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko, ob doslednem upoštevanju 
mnenja organa, izda odločbo, v kateri 
enega ali več podjetij opredeli kot 
podjetje(-a) s pomembno tržno močjo na 
tem trgu, in naloži eno ali več posebnih 
obveznosti po členih 9 do 13a Direktive 
2002(19/ES (Direktive o dostopu) in členu 
17 Direktive 2002/22/ES (Direktive o 
univerzalnih storitvah). Pri tem Komisija 

Komisija lahko, ob doslednem upoštevanju 
mnenj nacionalnih regulativnih organov 
in organa, izda odločbo, v kateri enega ali 
več podjetij opredeli kot podjetje(-a) s 
pomembno tržno močjo na tem trgu, in 
naloži eno ali več posebnih obveznosti po 
členih 9 do 13a Direktive 2002(19/ES 
(Direktive o dostopu) in členu 17 Direktive 
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zasleduje cilje politike, določene v členu 8. 2002/22/ES (Direktive o univerzalnih 
storitvah). Pri tem Komisija zasleduje cilje 
politike, določene v členu 8.

Or. ro

Obrazložitev

Organ mora biti sposoben opredeliti postopke za nadzor trga, pri tem pa morajo sodelovati
nacionalni regulativni organi.

Predlog spremembe 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v roku dveh let od predhodne 
priglasitve osnutka ukrepa, ki se nanaša na 
ta trg;

(a) v roku treh let od predhodnega začetka
veljavnosti ukrepa, ki se nanaša na ta trg, 
oziroma prej, kadar se razmere na trgu 
bistveno spremenijo ali ko mu svetujeta 
drugače organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije ali Komisija v svojem 
mnenju, izdanem v skladu s členom 7 
[okvirne direktive];

Or. en

Obrazložitev

Dveletni zamik, predlagan za revizijo odločbe, je prekratek. Odločitev bi morala veljati tri 
leta od začetka veljavnosti v državi članici (in ne od dneva priglasitve). Najverjetneje pa bodo 
potrebne pogoste analize v obdobjih hitrega razvoja trga, kar pojasnjuje predlagano 
izključitev.
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Predlog spremembe 570
Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v roku dveh let od predhodne 
priglasitve osnutka ukrepa, ki se nanaša na 
ta trg;

(a) v roku treh let od predhodnega začetka 
veljavnosti ukrepa, ki se nanaša na ta trg, 
ali pred prenehanjem veljavnosti katerih 
koli obveznosti, določenih s tem ukrepom, 
pri čemer se upošteva kasnejši rok;

Or. en

Obrazložitev

Dveletni zamik, predlagan za revizijo odločbe, je prekratek. Obdobje veljavnosti odločbe bi 
moralo biti enako obdobju obveznosti iz ukrepa ali tri leta od začetka veljavnosti ukrepa v 
državi članici (in ne od dneva priglasitve) – pri čemer se upošteva tisto obdobje, ki je daljše.

Predlog spremembe 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v roku dveh let od predhodne 
priglasitve osnutka ukrepa, ki se nanaša
na ta trg;

(a) v roku največ treh let od sprejetja 
ukrepov, ki se nanašajo na ta trg;

Or. es

Obrazložitev

Namen je uvesti bolj stvarne roke, tako da se nacionalnim regulativnim organom omogoči 
dovolj prožnosti, da hitreje izvedejo to analizo.
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Predlog spremembe 572
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v roku dveh let od predhodne 
priglasitve osnutka ukrepa, ki se nanaša na 
ta trg;

(a) v roku dveh let od predhodne 
priglasitve osnutka ukrepa, ki se nanaša na 
ta trg, za trge, ki so opredeljeni v 
predhodnem priporočilu in v veljavnem 
poročilu;

Or. en

Obrazložitev

Cilj usklajevanja časovnega okvira razvoja zakonske ureditve v državah članicah je treba 
doseči s poenotenjem rokov, v katerih morajo biti sprejete končne odločitve, tj. datumov, ko 
začnejo veljati revidirane regulativne ureditve.

Predlog spremembe 573
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v roku dveh let od predhodne 
priglasitve osnutka ukrepa, ki se nanaša na 
ta trg;

(a) v roku dveh let od predhodne 
priglasitve osnutka ukrepa, ki se nanaša na 
ta trg, za trge, ki so opredeljeni v 
predhodnem priporočilu in v veljavnem 
poročilu;

Or. en

Obrazložitev

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
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regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Predlog spremembe 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) za trge, ki predhodno niso bili priglašeni 
Komisiji, v roku enega leta od sprejetja 
revidiranega priporočila o upoštevnih trgih, 
ali;

(b) za trge, ki predhodno niso bili 
priglašeni Komisiji, v roku največ dveh let 
od sprejetja revidiranega priporočila o 
upoštevnih trgih, ali;

Or. es

Obrazložitev

Namen je uvesti bolj stvarne roke, tako da se nacionalnim regulativnim organom omogoči 
dovolj prožnosti, da hitreje izvedejo to analizo.

Predlog spremembe 575
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – točka 6 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) nacionalni regulativni organ v roku 
treh mesecev od sprejetja revidiranega 
priporočila o upoštevnih trgih za kateri 
koli trg, ki se ureja in ni uvrščen na 
seznam v revidiranem priporočilu, v prvih 
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treh mesecih sporoči rezultate preverjanja 
treh meril, opredeljenega v priporočilu, in 
v primeru, da trg to preverjanje uspešno 
opravi, v naslednjih treh mesecih izvede 
oceno pomembne tržne moči trga, da bi se 
odločil, ali naj ohrani, spremeni ali 
odpravi obstoječe obveznosti; ali

Or. en

Obrazložitev

Cilj usklajevanja časovnega okvira razvoja zakonske ureditve v državah članicah je treba 
doseči s standardiziranjem rokov, v katerih morajo biti sprejete končne odločitve, tj. datumov, 
ko začnejo veljati revidirane regulativne ureditve.

Predlog spremembe 576
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – točka 6 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v roku treh mesecev od sprejetja 
revidiranega priporočila o upoštevnih 
trgih, za kateri koli trg, ki se ureja in ni 
uvrščen na seznam v revidiranem 
priporočilu, nacionalni regulativni organ 
v prvih treh mesecih obvesti o rezultatih 
preverjanja treh meril, opredeljenem v 
priporočilu, in v primeru, da trg to 
preverjanje uspešno opravi, v naslednjih 
treh mesecih izvede oceno pomembne 
tržne moči trga, da bi se odločil, ali naj 
ohrani, spremeni ali odpravi obstoječe 
obveznosti; ali

Or. en

Obrazložitev

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
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and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Predlog spremembe 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (b)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 6 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) za države članice, ki so na novo vstopile 
v Unijo, v roku enega leta od njihovega 
vstopa.

(c) za države članice, ki so na novo 
vstopile v Unijo, v roku največ dveh let od 
njihovega vstopa.

Or. es

Obrazložitev

Namen je uvesti bolj stvarne roke, tako da se nacionalnim regulativnim organom omogoči 
dovolj prožnosti, da hitreje izvedejo to analizo.

Predlog spremembe 578
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (c)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če nacionalni regulativni organ ni 
dokončal analize upoštevnega trga, 
opredeljenega v priporočilu, v roku, 
določenem v členu 16(6), lahko Komisija 
od organa zahteva izdajo mnenja, 
vključno z osnutkom ukrepa, o analizi 

črtano
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posebnega trga in posebnih obveznostih, 
ki jih je treba naložiti. Organ izvede javno 
posvetovanje o zadevnem osnutku ukrepa.
Komisija lahko, ob doslednem 
upoštevanju mnenja organa, izdanega v 
skladu s členom 6 Uredbe [.../ES], 
sprejme sklep, s katerim od nacionalnega 
regulativnega organa zahteva označitev 
določenih podjetij kot podjetij s 
pomembno tržno močjo in naložitev 
posebnih obveznosti po členih 8, 9 do 13a 
Direktive 2002/19/ES (Direktiva o 
dostopu) in členu 17 Direktive 2002/22/ES 
(Direktiva o univerzalnih storitvah) o tako 
označenih podjetjih. Pri tem Komisija 
zasleduje iste cilje politike, kot so za 
nacionalne regulativne organe določeni v 
členu 8.

Or. de

Obrazložitev

Ni potrebe, da bi odločitve, ki so jih v preteklosti sprejemali nacionalni regulativni organi, po 
novem sistemu sprejemal organ EU.

Predlog spremembe 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (c)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če nacionalni regulativni organ ni 
dokončal analize upoštevnega trga, 
opredeljenega v priporočilu, v roku, 
določenem v členu 16(6), lahko Komisija 
od organa zahteva izdajo mnenja, 
vključno z osnutkom ukrepa, o analizi 
posebnega trga in posebnih obveznostih, 
ki jih je treba naložiti. Organ izvede javno 
posvetovanje o zadevnem osnutku ukrepa.

črtano

Komisija lahko, ob doslednem 
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upoštevanju mnenja organa, izdanega v 
skladu s členom 6 Uredbe [.../ES], 
sprejme sklep, s katerim od nacionalnega 
regulativnega organa zahteva označitev 
določenih podjetij kot podjetij s 
pomembno tržno močjo in naložitev 
posebnih obveznosti po členih 8, 9 do 13a 
Direktive 2002/19/ES (Direktiva o 
dostopu) in členu 17 Direktive 2002/22/ES 
(Direktiva o univerzalnih storitvah) o tako 
označenih podjetjih. Pri tem Komisija 
zasleduje iste cilje politike, kot so za 
nacionalne regulativne organe določeni v 
členu 8.

Or. es

Obrazložitev

Pravni sistem Skupnosti že ureja primere, ko države članice ne izpolnijo svojih obveznosti, saj 
Komisija lahko sproži postopek ugotavljanja kršitve. Če bi Komisija prevzela obveznosti 
držav članic, bi prekršila načelo subsidiarnosti.

Predlog spremembe 580
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (c)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko, ob doslednem 
upoštevanju mnenja organa, izdanega v 
skladu s členom 6 Uredbe [.../ES], 
sprejme sklep, s katerim od nacionalnega 
regulativnega organa zahteva označitev 
določenih podjetij kot podjetij s 
pomembno tržno močjo in naložitev 
posebnih obveznosti po členih 8, 9 do 13a 
Direktive 2002/19/ES (Direktiva o 
dostopu) in členu 17 Direktive 2002/22/ES 
(Direktiva o univerzalnih storitvah) o tako 
označenih podjetjih. Pri tem Komisija 
zasleduje iste cilje politike, kot so za 
nacionalne regulativne organe določeni v 

črtano
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členu 8.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi bi morali imeti obveznost, da opravijo analizo trga v 
določenem časovnem okviru. Če tega ne naredijo ali ne morejo narediti, posreduje mnenje 
organ evropskih regulatorjev v telekomunikacijah . Vendar Komisija najbrž ni najprimejnejša 
za dajanje veta v zvezi z ukrepi.

Predlog spremembe 581
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 (c a) (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Vstavi se naslednji odstavek:
„7a. Ne glede na reden pregled, ki je 
določen v odstavku 6, nacionalni 
regulativni organi lahko izdajo sklep o 
ukrepih za obdobje, daljše od dveh let, če 
je to potrebno, da se vlagateljem v 
nasledjo generacijo dostopovnih omrežij 
zagotovi potrebna dolgoročna regulativna 
gotovost.“

Or. en

Obrazložitev

Za regulativno gotovost za vse operaterje, ki jih prizadenejo naložbene odločitve in/ali 
alternativne naslednje generacije dostopovnih omrežij je potrebno, da imajo nacionalni 
regulativni organi možnost obvezati se k regulativnemu pristopu za obdobje, daljše od 
sedanjega dveletnega obdobja za tržno analizo, ki je sedaj predpisana v okviru. Razvoj 
naslednje generacije dostopovnih omrežij je povezan z znatnim tveganjem. Za spodbujanje 
naložb vanje je potrebna dolgoročna načrtovalna gotovost.
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Predlog spremembe 582
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 (c a) (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) V členu 16 se vstavi odstavek:
„7a. Ne glede na redni pregled, ki je 
določen v odstavku 6, nacionalni 
regulativni organi lahko izdajo sklep o 
ukrepih za obdobje, daljše od dveh let, če 
je to potrebno za dolgoročno zanesljivost 
načrtovanja, zlasti za razvoj naslednje 
generacije dostopovnih omrežij.“

Or. de

Obrazložitev

Razvoj naslednje generacije dostopovnih omrežij pomeni za vlagatelje znatno tveganje. Če 
naj se spodbujajo naložbe v tovrstni razvoj, bo dolgoročno načrtovanje gotovo potrebno. 
Okvirna direktiva mora zato v teh primerih omogočiti ukrepom daljšo veljavnost.

Predlog spremembe 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 – točka (a a) (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V odstavku 2 se pododstavek 3 
nadomesti z naslednjim:
„Če takih standardov in/ali specifikacij 
ni, države članice spodbujajo uporabo 
mendarodnih standardov ali priporočil, 
ki so jih sprejele Mednarodna 
telekomunikacijska zveza (ITU), 
Evropska konferenca poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT),
Mednarodna organizacija za 
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standardizacijo (ISO) ali Mednarodna 
komisija za elektrotehniko (IEC).“

Or. en

Obrazložitev

Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav razvija pogoje za uporabo spektra 
v Evropi, ki jih je treba upoštevati, še posebej zato, ker ni standarda Evropskega inštituta za 
telekomunikacijske standarde.

Predlog spremembe 584
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 9 te direktive in v 
člena 6 in 8 Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi), v katerih Komisija 
ugotavlja, da lahko razlike pri izvajanju, s 
strani nacionalnih regulativnih organov, 
regulativnih nalog, določenih v tej 
direktivi in posebnih direktivah, ustvarijo 
oviro za notranji trg, lahko Komisija, ob 
doslednem upoštevanju mnenja organa, 
če to obstaja, izda priporočilo ali sklep o 
usklajeni uporabi določb iz te direktive in 
posebnih direktiv za nadaljnje doseganje 
ciljev iz člena 8.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Komisiji EU v novem regulativnem okviru ni treba podeljevati novih pristojnosti. Za potrebne 
regulativne ukrepe glede naložb v omrežja in dostop do njih je primernejša nacionalna raven. 
Izvedbeni ukrepi bi lahko imeli pomemben finančni vpliv na industrijo, vendar bi bilo treba v 
tem primeru sprožiti nov zakonodajni postopek.
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Predlog spremembe 585
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 9 te direktive in v 
člena 6 in 8 Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi), v katerih Komisija 
ugotavlja, da lahko razlike pri izvajanju, s 
strani nacionalnih regulativnih organov, 
regulativnih nalog, določenih v tej direktivi 
in posebnih direktivah, ustvarijo oviro za 
notranji trg, lahko Komisija, ob doslednem 
upoštevanju mnenja organa, če to obstaja,
izda priporočilo ali sklep o usklajeni 
uporabi določb iz te direktive in posebnih 
direktiv za nadaljnje doseganje ciljev iz 
člena 8.

1. Brez poseganja v člen 9 te direktive in v 
člena 6 in 8 Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi), v katerih Komisija 
ugotavlja, da lahko razlike pri izvajanju, s 
strani nacionalnih regulativnih organov, 
regulativnih nalog, določenih v tej direktivi 
in posebnih direktivah, ustvarijo oviro za 
notranji trg, lahko Komisija izda 
priporočilo o usklajeni uporabi določb iz te 
direktive in posebnih direktiv za nadaljnje 
doseganje ciljev iz člena 8.

Or. en

Obrazložitev

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Predlog spremembe 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 9 te direktive in v 
člena 6 in 8 Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi), v katerih Komisija 
ugotavlja, da lahko razlike pri izvajanju, s 
strani nacionalnih regulativnih organov, 
regulativnih nalog, določenih v tej direktivi 
in posebnih direktivah, ustvarijo oviro za 
notranji trg, lahko Komisija, ob doslednem 
upoštevanju mnenja organa, če to obstaja, 
izda priporočilo ali sklep o usklajeni 
uporabi določb iz te direktive in posebnih 
direktiv za nadaljnje doseganje ciljev iz 
člena 8.

1. Brez poseganja v člen 9 te direktive in v 
člena 6 in 8 Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi), v katerih Komisija 
ugotavlja, da lahko razlike pri izvajanju, s 
strani nacionalnih regulativnih organov, 
regulativnih nalog, določenih v tej direktivi 
in posebnih direktivah, ustvarijo oviro za 
notranji trg, Komisija, ob doslednem 
upoštevanju mnenja organa evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije, če 
obstaja, izda odločbo o usklajeni uporabi 
določb iz te direktive in posebnih direktiv 
za nadaljnje doseganje ciljev iz člena 8.

Or. es

Obrazložitev

Pozitivni razvoj, ki so ga izkusili na trgih med sedanjim regulativnim okvirom, ne upravičuje 
predhodnih krepitve intervencijskih pristojnosti Komisije ali nacionalnih regulativnih 
organov, pač pa kvečjemu njihovo zmanjšanje.

Predlog spremembe 587
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če Komisija izda priporočilo po 
odstavku 1, deluje v skladu s postopkom iz 
člena 22(2). 
Države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi pri opravljanju svojih 

črtano
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nalog dosledno upoštevajo navedena 
priporočila. Kadar se nacionalni 
regulativni organ odloči, da ne bo 
upošteval priporočila, o tem obvesti 
Komisijo z navedbo razlogov za svoje
stališče.

Or. de

Obrazložitev

Komisiji EU v novem regulativnem okviru ni treba podeljevati novih pristojnosti. Za potrebne 
regulativne ukrepe glede naložb v omrežja in dostop do njih je primernejša nacionalna raven.
Izvedbeni ukrepi bi lahko imeli pomemben finančni vpliv na industrijo, vendar bi bilo treba v 
tem primeru sprožiti nov zakonodajni postopek.

Predlog spremembe 588
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sklep iz odstavka 1, ki je namenjen 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejme 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

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.
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The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Predlog spremembe 589
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sklep iz odstavka 1, ki je namenjen 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejme 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

Komisiji EU v novem regulativnem okviru ni treba podeljevati novih pristojnosti. Za potrebne 
regulativne ukrepe glede naložb v omrežja in dostop do njih je primernejša nacionalna raven.
Izvedbeni ukrepi bi lahko imeli pomemben finančni vpliv na industrijo, vendar bi bilo treba v 
tem primeru sprožiti nov zakonodajni postopek.

Predlog spremembe 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sklep iz odstavka 1, ki je namenjen 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejme 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

Zaradi doslednosti, saj ni več možnosti sprejemanja odločitev.

Predlog spremembe 591
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 1, 
lahko vključujejo identifikacijo 
usklajenega ali koordiniranega pristopa 
za obravnavo naslednjih vprašanj:

črtano

(a) doslednega izvajanja regulativnih 
pristopov, vključno s sistemsko obravnavo 
novih storitev;
(b) vprašanj v zvezi s številčenjem, 
imenovanjem in naslavljanjem, vključno s 
številskimi območji, prenosljivostjo številk 
in identifikatorjev, sistemi za prevajanje 
številk in naslovov ter dostopom do 
storitev v sili 112;
(c) potrošniških vprašanj, vključno z 
dostopnostjo za končne uporabnike 
invalide do elektronskih komunikacijskih 
storitev in opreme;
(d) regulativnega računovodstva.
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Or. en

Obrazložitev

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Predlog spremembe 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 1, 
lahko vključujejo identifikacijo 
usklajenega ali koordiniranega pristopa 
za obravnavo naslednjih vprašanj:

črtano

a) doslednega izvajanja regulativnih 
pristopov, vključno s sistemsko obravnavo 
novih storitev;
b) vprašanj v zvezi s številčenjem, 
imenovanjem in naslavljanjem, vključno s 
številskimi območji, prenosljivostjo številk 
in identifikatorjev, sistemi za prevajanje 
številk in naslovov ter dostopom do 
storitev v sili 112;
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c) potrošniških vprašanj, vključno z 
dostopnostjo za končne uporabnike 
invalide do elektronskih komunikacijskih 
storitev in opreme;
d) regulativnega računovodstva.

Or. es

Obrazložitev

Predlagana ubeseditev tega člena ni ("ukrepi … lahko vključujejo") ni praktično uporabna, 
saj ne vsebuje izčrpnega seznama. Nasprotno pa bi se lahko navedeni primeri uporabili kot 
utemeljitev za sprejetje usklajevalnih ukrepov za izrecno navedena vprašanja, ne da bi bilo 
treba Komisiji utemeljiti potrebo po nadaljnjem usklajevanju na teh področjih.

Predlog spremembe 593
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 1, 
lahko vključujejo identifikacijo 
usklajenega ali koordiniranega pristopa 
za obravnavo naslednjih vprašanj:

črtano

a) doslednega izvajanja regulativnih 
pristopov, vključno s sistemsko obravnavo 
novih storitev;
b) vprašanj v zvezi s številčenjem, 
imenovanjem in naslavljanjem, vključno s 
številskimi območji, prenosljivostjo številk 
in identifikatorjev, sistemi za prevajanje 
številk in naslovov ter dostopom do 
storitev v sili 112;
c) potrošniških vprašanj, vključno z 
dostopnostjo za končne uporabnike 
invalide do elektronskih komunikacijskih 
storitev in opreme;
d) regulativnega računovodstva.

Or. de
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Obrazložitev

Komisiji EU v novem regulativnem okviru ni treba podeljevati novih pristojnosti. Za potrebne 
regulativne ukrepe glede naložb v omrežja in dostop do njih je primernejša nacionalna raven. 
Organ, predviden v predlogu Komisije COM(2007)699, ni potreben.

Predlog spremembe 594
Gianni De Michelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) doslednega izvajanja regulativnih 
pristopov, vključno s sistemsko obravnavo 
novih storitev in nove dostopovne 
infrastrukture;

Or. en

Obrazložitev

Ker gre za prihodnjo konkurenčnost Evrope, evropske institucije ne smejo tvegati, da bi 
različni regulativni pristopi v državah članicah ogrozili možnosti za morebiten obsežen razvoj 
omrežij naslednje generacije.

Evropska komisija bi morala utreti pot in kar se da hitro sprejeti posebno odločbo o 
prihodnjih omrežjih naslednje generacije. Mnogo napotkov iz tega dokumenta bi bilo mogoče 
dalje izpopolniti, da bi ustrezali odločbi Komisije, posebej namenjeni omrežjem naslednje 
generacije.

Predlog spremembe 595
Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



AM\725139SL.doc 93/97 PE407.632v01-00

SL

novih storitev; storitev z razsežnostjo enotnega trga, kot 
je zagotavljanje večnacionalnih poslovnih 
storitev;

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo dati prednost usklajevanju pogojev za prispevke, ki so potrebni za zagotavljanje 
večnacionalnih telekomunikacijskih storitev, saj to neposredno vpliva na razvoj enotnega 
trga.

Predlog spremembe 596
Catherine Trautmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) doslednega izvajanja regulativnih 
pristopov, vključno s sistemsko obravnavo 
novih storitev, tudi globalne 
telekomunikacijske storitve in opredelitve 
podnacionalnih trgov, ki so posledica 
različnih konkurenčnih pogojev;

Or. en

Obrazložitev

Globalne telekomunikacijske storitve, ki se zagotavljajo multinacionalkam s podružnicami v 
številnih evropskih državah, so eno od področij, kjer bi morala Komisija imeti pristojnost za 
zagotavljanje usklajenega regulativnega pristopa v EU.

Predlog spremembe 597
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 4 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 598
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Vseevropske telekomunikacijske storitve, med katerimi so trenutno v ospredju globalne 
telekomunikacijske storitve, ki se zagotavljajo multinacionalkam s podružnicami v številnih 
evropskih državah, so eno od področij, kjer bi morala Komisija imeti več pristojnost za 
zagotavljanje usklajenega regulativnega pristopa v EU.
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Predlog spremembe 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti pristojnost, da zagotovi usklajen regulativni pristop v EU za 
globalne telekomunikacijske storitve, ki se zagotavljajo multinacionalkam s podružnicami v 
številnih evropskih državah.

Predlog spremembe 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Vseevropske telekomunikacijske storitve, med katerimi so trenutno v ospredju globalne 
telekomunikacijske storitve, ki se zagotavljajo multinacionalkam s podružnicami v številnih 
evropskih državah, so eno od področij, kjer bi morala Komisija imeti pristojnost za 
zagotavljanje usklajenega regulativnega pristopa v EU.
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Predlog spremembe 601
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Organ lahko na lastno pobudo svetuje 
Komisiji, ali naj se ukrep sprejme v skladu 
z odstavkom 1.

črtano

Or. en

Obrazložitev

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Predlog spremembe 602
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Organ lahko na lastno pobudo svetuje 
Komisiji, ali naj se ukrep sprejme v skladu 
z odstavkom 1.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Komisiji EU v novem regulativnem okviru ni treba podeljevati novih pristojnosti. Za potrebne 
regulativne ukrepe glede naložb v omrežja in dostop do njih je primernejša nacionalna raven. 
Organ, predviden v predlogu Komisije COM(2007)699, ni potreben.


