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Predlog spremembe 603
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 22
Direktiva 2002/21/ES
Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka stranka lahko spor predloži 
zadevnim nacionalnim regulativnim 
organom. Zadevni nacionalni regulativni 
organi usklajujejo svoja prizadevanja, da bi 
rešili spor v skladu s cilji iz člena 8.

2. Vsaka stranka lahko spor predloži 
zadevnim nacionalnim regulativnim 
organom. Nacionalni regulativni organi 
usklajujejo svoja prizadevanja v okviru 
organa BERT, da bi rešili spor v skladu s 
cilji iz člena 8. Vse obveznosti, ki jih 
nacionalni regulativni organi naložijo 
podjetju pri reševanju spora, so v skladu z 
določbami te direktive in posebnih 
direktiv.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb opredeljujejo vlogo organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije 
pri reševanju čezmejnih sporov.

Predlog spremembe 604
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 24 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 25 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) V člen 25 se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. Komisija do januarja leta 2014 oceni, 
ali je treba podaljšati veljavnost določb 
sektorske predhodne ureditve te direktive, 
členov 8 do 13a direktive o dostopu in 
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člena 17 direktive o univerzalnih 
storitvah. Ta ocena se pripravi ob 
upoštevanju konkurenčnega razvoja 
infrastrukture in storitev na področju 
elektronskih komunikacij. Če se oceni, da 
je sektorska predhodna ureditev potrebna, 
Komisija omeji takšno ureditev na 
tovrstne trge in jo odpravi v državah 
članicah in podnacionalnih trgih, kjer 
vzpostavitev infrastrukturne konkurence 
še ni izvedljiva. Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu posreduje predloge 
sprememb k veljavnemu regulativnemu 
okviru zaradi sprejetja prenovljenega 
regulativnega okvira."

Or. en

Obrazložitev

Januarja 2014 bo nov regulativni okvir v uporabi že nekaj let, kar bo omogočilo pripravo 
analize njegovih učinkov. Na podlagi te analize bo mogoče oceniti postopno ukinjanje 
sektorske predhodne ureditve ter jo omejiti na države članice in podnacionalne trge, kjer 
vzpostavitev infrastrukturne konkurence še ni izvedljiva.

Predlog spremembe 605
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 24 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 25 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) V člen 25 se vstavi naslednji 
odstavek 1a:
„1a. Komisija ob upoštevanju tržnega 
razvoja in konkurence oceni, ali, in če, v 
kolikšnem obsegu, obstaja potreba po 
podaljšanju veljavnosti posebnih 
regulativnih predpisov na področju  cen 
in dostopa za sektor iz te direktive in 
direktive 2002/19/ES (Direktiva o 
dostopu) po preteku obdobja, navedenega 
v členih 29a in 19a te direktive in 
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direktive 2002/19/ES, ali pa je treba 
podati spremembe. Če Komisija ugotovi, 
da je treba to storiti, poda predlog 
Evropskemu parlamentu in Svetu.“

Or. de

Obrazložitev

Regulacija je bila že od vsega začetka mišljena kot začasna rešitev. Z razvojem konkurence na 
trgu jo je treba umakniti. Obseg regulativnih posegov se je neprekinjeno širil, kljub 
nenehnemu dinamičnemu razvoju konkurence. Zaradi tega je treba vstaviti prehodno določbo, 
ki bo ohranjala ta cilj.

Predlog spremembe 606
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 24 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 25 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) V člen 25 se vstavi naslednji 
odstavek:
"1a. Komisija oceni, ali je glede na tržni 
razvoj in konkurenco treba podaljšati 
oziroma spremeniti določbe te direktive v 
zvezi s sektorsko predhodno ureditvijo in 
direktive o dostopu tudi po obdobju, 
določenem v členu 2aa. Če Komisija 
ugotovi, da je treba to storiti, poda predlog 
Evropskemu parlamentu in Svetu."

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija in Evropski parlament sta večkrat potrdila prehodno naravo sektorske 
ureditve o cenah in dostopu. Predlog spremembe je bil pripravljen v skladu z nedavno 
sprejeto uredbo o sledenju v mednarodnih omrežjih. Določbe predhodne ureditve bodo 
prenehale veljati na določen datum, razen če Komisija predlaga Parlamentu in Svetu njihovo 
podaljšanje na posebnih področjih na podlagi poročila, ki ga je treba objaviti pred 
pregledom ureditve.
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Predlog spremembe 607
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 24 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Člen 25 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"Komisija [...] pregleduje uporabo te 
direktive ter o tem poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu najkasneje pet let
po njenem začetku veljavnosti. Komisija v 
svojem poročilu navede razloge za 
nadaljevanje veljavnosti ureditve ali za 
možnost njene odprave ob upoštevanju 
tržnega razvoja in konkurenčnosti. Za ta 
namen lahko Komisija zahteva od držav 
članic informacije, ki jih morajo 
predložiti brez nepotrebnega 
odlašanja."

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 608
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 25 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 29a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Vstavi se naslednji člen 29a:
„Člen 29a

Posebni regulativni ukrepi za sektor, ki 
temeljijo na tej direktivi, se razveljavijo z 
31. decembrom 2016.“

Or. de

Obrazložitev

Osnovni cilj telekomunikacijskega pravnega okvira je bil spraviti sektor pod okrilje 
konkurenčnega prava. To je mogoče dejansko zagotoviti le z vključitvijo v sam pravni okvir. 
Če Komisija  v luči tržnega razvoja do 2016 ugotovi, da bi bilo prezgodaj sektor podvreči 
konkurenčnemu pravu, lahko v skladu s svojo pravico do pobude predlaga podaljšanje 
veljavnosti trenutne ureditve. 

Predlog spremembe 609
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 25 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 29a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Vstavi se naslednji člen 29a:
„Člen 29a

Prenehanje veljavnosti
Členi 14 do 16 prenehajo veljati 1. 
januarja 2014.“

Or. de

Obrazložitev

Poskrbeti je treba, da se prehod s predhodne ureditve na uporabo splošnega konkurenčnega 
prava v telekomunikacijskem sektorju pregleda po preteku petletnega obdobja.
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Predlog spremembe 610
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 25 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 29a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 29a
Člena 14 in 16 prenehata veljati
31. decembra 2014.“

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija in Evropski parlament sta večkrat potrdila prehodno naravo sektorske 
ureditve o cenah in dostopu. Predlog spremembe je bil pripravljen v skladu z nedavno 
sprejeto uredbo o sledenju v mednarodnih omrežjih. Določbe predhodne ureditve bodo 
prenehale veljati na določen datum, razen če Komisija predlaga Parlamentu in Svetu njihovo 
podaljšanje na posebnih področjih na podlagi poročila, ki ga je treba objaviti pred 
pregledom ureditve.

Predlog spremembe 611
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 26
Direktiva 2002/21/ES
Prilogi I in II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Prilogi I in II se izbrišeta. (26) Priloga I se črta in Priloga II se 
nadomesti z naslednjim besedilom:

"PRILOGA II

Merila, ki jih morajo uporabljati 
nacionalni regulativni organi pri oceni 
skupnega prevladujočega položaja v 
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skladu z drugim pododstavkom člena 
14(2)

Dve podjetji ali več podjetij se lahko 
obravnava kot podjetja s skupnim 
prevladujočim položajem v smislu 
člena 14, če podjetja, tudi kadar med 
njimi ni strukturnih ali drugih 
povezav, obratujejo na trgu, za 
katerega je značilno pomanjkanje 
učinkovite konkurence in v katerem 
nobeno posamično podjetje nima 
pomembne tržne moči. Brez poseganja 
v sodno prakso Sodišča Evropskih 
skupnosti glede skupnega 
prevladujočega položaja se to lahko 
predvideva, kadar je za trg značilna 
tržna koncentracija in izpolnjuje več 
ustreznih značilnosti, med katerimi so 
na področju komunikacij lahko 
najpomembnejši naslednji:

- [...]

– majhna prožnost povpraševanja

- [...]

– podobni tržni deleži

- [...]

– visoke pravne ali gospodarske ovire 
za vstop na trg
– vertikalna integracija s skupinsko 
odklonitvijo dobave
– pomanjkanje izravnalne kupne moči
– pomanjkanje potencialne konkurence
- [...]
Zgoraj navedeni seznam je okviren in ni 
izčrpen, niti niso merila kumulativna. 
Predvsem je seznam namenjen 
ponazoritvi izključno tistih dokazov, ki 
bi se lahko uporabili za podkrepitev 
obrazložitev v zvezi z obstojem skupnega 
prevladujočega položaja."

Or. en
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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 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 26
Direktiva 2002/21/ES
Prilogi I in II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Prilogi I in II se izbrišeta. (26) Priloga I se črta in Priloga II se 
nadomesti z naslednjim besedilom:
"PRILOGA II

Merila, ki jih morajo uporabljati 
nacionalni regulativni organi pri oceni 
skupnega prevladujočega položaja v 
skladu z drugim pododstavkom člena 
14(2)
Dve podjetji ali več podjetij se lahko 
obravnava kot podjetja s skupnim 
prevladujočim položajem v smislu člena 
14, če podjetja, tudi kadar med njimi ni 
strukturnih ali drugih povezav, 
obratujejo na trgu, za katerega je 
značilno pomanjkanje učinkovite 
konkurence in v katerem nobeno 
posamično podjetje nima pomembne tržne 
moči. Brez poseganja v sodno prakso 
Sodišča Evropskih skupnosti glede 
skupnega prevladujočega položaja se to 
lahko predvideva, kadar je za trg 
značilna tržna koncentracija in izpolnjuje 
več ustreznih značilnosti, med katerimi 
so na področju komunikacij lahko 
najpomembnejši naslednji:
- [...]
– majhna prožnost povpraševanja
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- [...]
– podobni tržni deleži
- [...]
– visoke pravne ali gospodarske ovire za 
vstop na trg
– vertikalna integracija s skupinsko 
odklonitvijo dobave
– pomanjkanje izravnalne kupne moči
– pomanjkanje potencialne konkurence
- [...]
Zgoraj navedeni seznam je okviren in ni 
izčrpen, niti niso merila kumulativna. 
Predvsem je seznam namenjen 
ponazoritvi izključno tistih dokazov, ki 
bi se lahko uporabili za podkrepitev 
obrazložitev v zvezi z obstojem skupnega 
prevladujočega položaja."

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 613
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 26
Direktiva 2002/21/ES
Prilogi I in II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Prilogi I in II se izbrišeta. (26) Priloga I se črta in Priloga II se 
nadomesti z naslednjim besedilom:
"PRILOGA II

Merila, ki jih morajo uporabljati 
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nacionalni regulativni organi pri oceni 
skupnega prevladujočega položaja v 
skladu z drugim pododstavkom člena 
14(2)
Dve podjetji ali več podjetij se lahko 
obravnava kot podjetja s skupnim 
prevladujočim položajem v smislu člena 
14, če podjetja, tudi kadar med njimi ni 
strukturnih ali drugih povezav, 
obratujejo na trgu, za katerega je 
značilno pomanjkanje učinkovite 
konkurence in v katerem nobeno 
posamično podjetje nima pomembne tržne 
moči. Brez poseganja v sodno prakso 
Sodišča Evropskih skupnosti glede 
skupnega prevladujočega položaja se to 
lahko predvideva, kadar je za trg 
značilna tržna koncentracija in izpolnjuje 
več ustreznih značilnosti, med katerimi 
so na področju komunikacij lahko 
najpomembnejši naslednji:
- [...]
– majhna prožnost povpraševanja
- [...]
– podobni tržni deleži
- [...]
– visoke pravne ali gospodarske ovire za 
vstop na trg
– vertikalna integracija s skupinsko 
odklonitvijo dobave
– pomanjkanje izravnalne kupne moči
– pomanjkanje potencialne konkurence
- [...]
Zgoraj navedeni seznam je okviren in ni 
izčrpen, niti niso merila kumulativna. 
Predvsem je seznam namenjen 
ponazoritvi izključno tistih dokazov, ki 
bi se lahko uporabili za podkrepitev 
obrazložitev v zvezi z obstojem skupnega 
prevladujočega položaja."

Or. en
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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 614
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 26
Direktiva 2002/21/ES
Prilogi I in II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Prilogi I in II se izbrišeta. (26) Priloga I se črta in Priloga II se 
nadomesti z naslednjim besedilom:
"PRILOGA II

Merila, ki jih morajo uporabljati 
nacionalni regulativni organi pri oceni 
skupnega prevladujočega položaja v 
skladu z drugim pododstavkom člena 
14(2)
Dve podjetji ali več podjetij se lahko 
obravnava kot podjetja s skupnim 
prevladujočim položajem v smislu člena 
14, če podjetja, tudi kadar med njimi ni 
strukturnih ali drugih povezav, obratujejo 
na trgu, za katerega je značilno 
pomanjkanje učinkovite konkurence in v 
katerem nobeno posamično podjetje nima 
pomembne tržne moči. Brez poseganja v 
sodno prakso Sodišča Evropskih 
skupnosti glede skupnega prevladujočega 
položaja se to lahko predvideva, kadar je 
za trg značilna tržna koncentracija in 
izpolnjuje več ustreznih značilnosti, med 
katerimi so na področju komunikacij 
lahko najpomembnejši naslednji:
- [...]
– majhna prožnost povpraševanja
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- [...]
– podobni tržni deleži
- [...]
– visoke pravne ali gospodarske ovire za 
vstop na trg
– vertikalna integracija s skupinsko 
odklonitvijo dobave
– pomanjkanje izravnalne kupne moči
– pomanjkanje potencialne konkurence
- [...]
Zgoraj navedeni seznam je okviren in ni 
izčrpen, niti niso merila kumulativna. 
Predvsem je seznam namenjen 
ponazoritvi izključno tistih dokazov, ki bi 
se lahko uporabili za podkrepitev 
obrazložitev v zvezi z obstojem skupnega 
prevladujočega položaja."

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 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(a) „dostop“ pomeni zagotovitev 
razpoložljivosti naprav in/ali storitev 
drugemu podjetju pod določenimi pogoji, 
bodisi na izključni ali neizključni podlagi, 
za zagotavljanje elektronskih 

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

komunikacijskih storitev, ali drugim 
podjetjem, pooblaščenim v skladu s 
členom 4 direktive 2002/20/ES (direktiva 
o odobritvi). Med drugim zajema: dostop 
do omrežnih elementov in pripadajočih 
naprav, ki lahko vključuje tudi priključitev 
opreme s fiksnimi ali nefiksnimi sredstvi 
(zlasti to vključuje dostop do krajevne 
zanke ter naprav in storitev, ki so potrebne 
za zagotavljanje storitev prek krajevne 
zanke); dostop do fizične infrastrukture, 
vključno z zgradbami, kanali in drogovi, 
dostop do ustreznih sistemov programske 
opreme, vključno s sistemi za podporo 
obratovanja, dostop do pretvorbe številk ali 
do sistemov, ki zagotavljajo enakovredno 
delovanje, dostop do fiksnih in mobilnih 
omrežij, zlasti za sledenje, dostop do 
sistemov s pogojnim dostopom za digitalne 
televizijske storitve; dostop do virtualnih 
omrežnih storitev.”

Or. es

Obrazložitev

Ponudniki radiodifuzijskih vsebin in storitev informacijske družbe imajo status končnih 
uporabnikov, kot opredeljuje člen 2 okvirne direktive: na tem mestu obravnavana direktiva 
zato ne velja. 

Vendar pa lahko po zaslugi zbliževanja ponudniki elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev zahtevajo dostop, ne le da svojim strankam dostavijo komunikacijske storitve, ampak 
tudi da omogočijo oddajanje radiodifuzijskih vsebin.  Sklicevanje na člen 4 je zato namenjeno 
pojasnitvi opredelitve.

Predlog spremembe 616
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Čeprav obveznost dostopa sama po sebi ne zadošča, jo je treba vpeljati ter tako konkurentom 
ponuditi zlasti širokopasovne povezave in iz tega izpeljane storitve na podlagi njihove lastne 
infrastrukture. Pri načinih dostopa je treba dopustiti primere, kjer ni mogoče zagotoviti 
proste optične zmogljivosti. V takšnih primerih pride kot način za vzpostavitev povezave med 
razdelilnimi okvirji in omrežji konkurentov v poštev prenos valovne dolžine (barv).

Predlog spremembe 617
Gabriele Albertini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Direktiva 2002/19/ES
Člen 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Imeniške storitve niso samo bistvenega pomena za uporabnike invalide in starejše 
uporabnike, pač pa tudi za uporabnike nasploh. Storitve zaračunavanja in zbiranja ter dostop 
do naročniških baz podatkov so bistvene storitve, ki jih mora telekomunikacijski operater, ki 
nadzoruje dostop do končnih uporabnikov, zagotoviti ponudnikom imeniških storitev, da 
omogoči zagotavljanje konkurenčnih imeniških storitev v skladu z direktivo o konkurenci (člen 
5). Dostop do naročniških baz podatkov je posebej obravnavan v členu 25(2) direktive o 
univerzalnih storitvah.
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Predlog spremembe 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Imeniške storitve niso samo bistvenega pomena za uporabnike invalide in starejše 
uporabnike, pač pa tudi za uporabnike nasploh. Storitve zaračunavanja in zbiranja ter dostop 
do naročniških baz podatkov so bistvene storitve, ki jih mora telekomunikacijski operater, ki 
nadzoruje dostop do končnih uporabnikov, zagotoviti ponudnikom imeniških storitev, da 
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omogoči zagotavljanje konkurenčnih imeniških storitev v skladu z direktivo o konkurenci (člen 
5). Dostop do naročniških baz podatkov je posebej obravnavan v členu 25(2) direktive o 
univerzalnih storitvah.

Predlog spremembe 619
Stefano Zappalà

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Imeniške storitve niso samo bistvenega pomena za uporabnike invalide in starejše 
uporabnike, pač pa tudi za uporabnike nasploh. Storitve zaračunavanja in zbiranja ter dostop 
do naročniških baz podatkov so bistvene storitve, ki jih mora telekomunikacijski operater, ki 
nadzoruje dostop do končnih uporabnikov, zagotoviti ponudnikom imeniških storitev, da 
omogoči zagotavljanje konkurenčnih imeniških storitev v skladu z direktivo o konkurenci (člen 
5). Dostop do naročniških baz podatkov je posebej obravnavan v členu 25(2) direktive o 
univerzalnih storitvah.

Predlog spremembe 620
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Imeniške storitve niso samo bistvenega pomena za uporabnike invalide in starejše 
uporabnike, pač pa tudi za uporabnike nasploh. Storitve zaračunavanja za tretje osebe ter 
dostop do naročniških baz podatkov so bistvene storitve, ki jih mora telekomunikacijski 
operater, ki nadzoruje dostop do končnih uporabnikov, zagotoviti ponudnikom imeniških 
storitev, da omogoči zagotavljanje konkurenčnih imeniških storitev v skladu z direktivo o 
konkurenci (člen 5). Dostop do naročniških baz podatkov je posebej obravnavan v členu 25(2) 
direktive o univerzalnih storitvah.

Predlog spremembe 621
Gunnar Hökmark

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 2 se točka (e) nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"(e) „krajevna zanka“ pomeni fizični 
vod, ki povezuje omrežno priključno 
točko [...] z glavnim razdelilnikom ali 
enakovredno napravo v fiksnem javnem 
elektronskem komunikacijskem omrežju, 
kjer je mogoč tehničen dostop do 
povezave."

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe posodablja opredelitev krajevne zanke iz direktive o dostopu, da se 
zagotovi tehnološka nevtralnost in se opredelitev uskladi z novo opredelitvijo Komisije glede 
zadevnih trgov. Do takrat, ko bo predlog spremembe sprejet, se lahko zgodi, da bo veliko zank 
narejenih iz optičnih vlaken, zato je treba s tehnološko nevtralnim pristopom zagotoviti 
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usmerjenost okvira v prihodnost.

Predlog spremembe 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 2 se točka (e) nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"(e) „krajevna zanka“ pomeni fizični 
vod, ki povezuje omrežno priključno 
točko [...] z glavnim razdelilnikom ali 
enakovredno napravo v fiksnem javnem 
elektronskem komunikacijskem omrežju, 
kjer je mogoč tehničen dostop do 
povezave."

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe posodablja opredelitev krajevne zanke iz direktive o dostopu, da se 
zagotovi tehnološka nevtralnost in se opredelitev uskladi z novo opredelitvijo Komisije glede 
zadevnih trgov. Do takrat, ko bo predlog spremembe sprejet, se lahko zgodi, da bo veliko zank 
narejenih iz optičnih vlaken, zato je treba s tehnološko nevtralnim pristopom zagotoviti 
usmerjenost okvira v prihodnost.

Predlog spremembe 623
Reino Paasilinna

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 2 se točka (e) nadomesti z 
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naslednjim besedilom:
"(e) „krajevna zanka“ pomeni fizični 
vod, ki povezuje omrežno priključno 
točko [...] z glavnim razdelilnikom ali 
enakovredno napravo v fiksnem javnem 
elektronskem komunikacijskem omrežju, 
kjer je mogoč tehničen dostop do 
povezave."

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev krajevne zanke iz direktive o dostopu je treba posodobiti, da se zagotovi 
tehnološka nevtralnost in se opredelitev uskladi z novo opredelitvijo Komisije glede zadevnih 
trgov. Do takrat, ko bo predlog spremembe sprejet, se lahko zgodi, da bo veliko zank 
narejenih iz optičnih vlaken, zato je treba s tehnološko nevtralnim pristopom zagotoviti 
usmerjenost okvira v prihodnost.

Predlog spremembe 624
Mary Honeyball

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 2 se točka (e) nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"(e) „krajevna zanka“ pomeni fizični 
vod, ki povezuje omrežno priključno 
točko [...] z glavnim razdelilnikom ali 
enakovredno napravo v fiksnem javnem 
elektronskem komunikacijskem omrežju, 
kjer je mogoč tehničen dostop do 
povezave."

Or. en

Obrazložitev

Treba je posodobiti točko (e) izvirne direktive, da se upošteva dejstvo, da „krajevna zanka“ 
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zagotavlja dostop do elektronskih komunikacijskih omrežij in ne le dostopa do javnega 
telefonskega omrežja. To zagotavlja tudi tehnološko nevtralnost.

Predlog spremembe 625
Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 2 se točka (e) nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"(e) „krajevna zanka“ pomeni fizični vod, 
ki povezuje omrežno priključno točko [...] 
z glavnim razdelilnikom ali enakovredno 
napravo v fiksnem javnem elektronskem 
komunikacijskem omrežju, kjer je mogoč 
tehničen dostop do povezave."

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe posodablja opredelitev krajevne zanke iz direktive o dostopu, da se 
zagotovi tehnološka nevtralnost in se opredelitev uskladi z novo opredelitvijo Komisije glede 
zadevnih trgov. Do takrat, ko bo predlog spremembe sprejet, se lahko zgodi, da bo veliko zank 
narejenih iz optičnih vlaken, zato je treba s tehnološko nevtralnim pristopom zagotoviti 
usmerjenost okvira v prihodnost.

Predlog spremembe 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2 
Direktiva 2002/19/ES
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1. Operaterji javnih komunikacijskih 
omrežij imajo pravico in, kadar tako 

„1. Operaterji javnih komunikacijskih 
omrežij imajo pravico in, kadar tako 
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zahtevajo druga za to pooblaščena podjetja 
po členu 4 Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi), obveznost, da se 
pogajajo o medomrežnem povezovanju 
drug z drugim, da bi zagotovili javnosti 
dostopne elektronske komunikacijske 
storitve, s čimer bi zagotovili tudi 
medobratovalnost storitev v celotni 
Skupnosti. Operaterji ponudijo drugim 
podjetjem dostop in medomrežno 
povezovanje pod pogoji, skladnimi z 
obveznostmi, ki jih naloži nacionalni 
regulativni organ po členih 5, 6, 7 in 8.”

zahtevajo druga za to pooblaščena podjetja 
po členu 4 Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi), obveznost, da se 
pogajajo o medomrežnem povezovanju 
drug z drugim, da bi zagotovili javnosti 
dostopne elektronske komunikacijske 
storitve oziroma dobavili radiodifuzijsko 
vsebino ali storitve informacijske družbe, 
s čimer bi zagotovili tudi medobratovalnost 
storitev v celotni Skupnosti. Operaterji 
ponudijo drugim podjetjem dostop in 
medomrežno povezovanje pod pogoji, 
skladnimi z obveznostmi, ki jih naloži 
nacionalni regulativni organ po členih 5, 6, 
7 in 8.”

Or. es

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s predlagano opredelitvijo dostopa.

Predlog spremembe 627
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2 
Direktiva 2002/19/ES
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Operaterji javnih komunikacijskih 
omrežij imajo pravico in, kadar tako 
zahtevajo druga za to pooblaščena podjetja 
po členu 4 Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi), obveznost, da se 
pogajajo o medomrežnem povezovanju 
drug z drugim, da bi zagotovili javnosti 
dostopne elektronske komunikacijske 
storitve, s čimer bi zagotovili tudi 
medobratovalnost storitev v celotni 
Skupnosti. Operaterji ponudijo drugim 
podjetjem dostop in medomrežno 
povezovanje pod pogoji, skladnimi z 
obveznostmi, ki jih naloži nacionalni 

1. Operaterji javnih komunikacijskih 
omrežij imajo pravico in, kadar tako 
zahtevajo druga za to pooblaščena podjetja 
po členu 4 Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi), obveznost, da se 
pogajajo o medomrežnem povezovanju 
drug z drugim, da bi zagotovili javnosti 
dostopne elektronske komunikacijske 
storitve, s čimer bi zagotovili tudi 
medobratovalnost storitev v celotni 
Skupnosti. Operaterji ponudijo drugim 
podjetjem dostop in medomrežno 
povezovanje pod pogoji, skladnimi z 
obveznostmi, ki jih naloži nacionalni 
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regulativni organ po členih 5, 6, 7 in 8. regulativni organ po členih 5, 6, 7 in 8. 
Pogoji za medomrežno povezovanje ne 
smejo povzročiti neupravičenih ovir za 
medobratovalnost.

Or. en

Obrazložitev

Medomrežno povezovanje je pravica, ki ne sme biti kratena zaradi postavljanja neupravičenih 
pogojev. Brez neposredne povezave na zahtevano storitev postaja sistem omrežne 
infrastrukture nepotrebno zapleten, saj ustvarja ovire za medomrežno povezovanje (višji 
stroški itd.).

Predlog spremembe 628
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka -a 
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Pododstavek 1 odstavka 1 se 
nadomesti z naslednjim besedilom:
"1. Nacionalni regulativni organi pri 
izpolnjevanju ciljev iz člena 8 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva) 
spodbujajo in, kjer je primerno, 
zagotovijo primeren dostop in 
medomrežno povezovanje ter 
medobratovalnost storitev v skladu z 
določbami te direktive, svojo dolžnost pa 
izvajajo na način, ki pospešuje 
učinkovitost, infrastrukturno in 
trajnostno konkurenco, naložbe in 
inovacije ter prinaša končnim 
uporabnikom največje možne koristi."

Or. en
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Obrazložitev

Treba je izrecno vključiti naložbe v infrastrukturo in inovacije zato, da nacionalni regulativni 
organi upoštevajo ti dve ključni vprašanji pri uporabi ukrepov glede dostopa. Naložbe v 
infrastrukturo in inovacije so ključne za sodobno in posodobljeno evropsko 
telekomunikacijsko infrastrukturo.

Predlog spremembe 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka -a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a)Točka a odstavka 1 se nadomesti z:
„(a) obveznosti za podjetja, ki 
nadzorujejo dostop do končnih 
uporabnikov, v utemeljenih primerih 
vključno z obveznostjo medomrežnega 
povezovanja svojih omrežij ali 
omogočitve interoperabilnosti storitev, če 
to še ni bilo storjeno, v obsegu, ki je 
potreben za zagotovitev povezljivosti 
med obema koncema;”

Or. es

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s predlagano opredelitvijo dostopa.

Predlog spremembe 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka -a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Točka (a) drugega pododstavka 
odstavka 1 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

"(a) obveznosti za podjetja, ki 
nadzorujejo dostop do končnih 
uporabnikov, v utemeljenih primerih 
vključno z obveznostjo medomrežnega 
povezovanja svojih omrežij pod 
poštenimi in razumnimi pogoji, če to še 
ni bilo storjeno, v obsegu, ki je 
potreben za zagotovitev povezljivosti 
med obema koncema in dostopa do 
storitev;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev medomrežnega povezovanja vključuje tudi možnost, da uporabnik enega omrežja 
dostopa do storitev drugega omrežja. Vendar zmožnosti nacionalnih regulativnih organov, da 
to zagotovijo ali postavijo poštene in razumne pogoje za tovrstno medomrežno povezovanje 
ali dostop, niso jasno opredeljene v besedilu. Vprašanja o zagotavljanju razpoložljivosti 
dostopa do storitev lahko postanejo vse bolj pomembna v okolju, kjer obstajata določena 
raven konkurence (na primer na trgu brez prevladujočega položaja) in nizka stopnja 
dejavnosti pri zadovoljevanju potreb potrošnika.

Predlog spremembe 631
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka -a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Točka (a) drugega pododstavka 
odstavka 1 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

"(a) obveznosti za podjetja, ki 
nadzorujejo dostop do končnih 
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uporabnikov, v utemeljenih primerih 
vključno z obveznostjo medomrežnega 
povezovanja svojih omrežij pod 
poštenimi in razumnimi pogoji, če to še 
ni bilo storjeno, v obsegu, ki je 
potreben za zagotovitev povezljivosti 
med obema koncema in dostopa do 
storitev;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev medomrežnega povezovanja vključuje tudi možnost, da uporabnik enega omrežja 
dostopa do storitev drugega omrežja. Vendar zmožnosti nacionalnih regulativnih organov, da 
to zagotovijo ali postavijo poštene in razumne pogoje za tovrstno medomrežno povezovanje 
ali dostop, niso jasno opredeljene v besedilu.

Predlog spremembe 632
Stefano Zappalà

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka -a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Točka (a) drugega pododstavka 
odstavka 1 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"(a) obveznosti za podjetja, ki 
nadzorujejo dostop do končnih 
uporabnikov, v utemeljenih primerih 
vključno z obveznostjo medomrežnega 
povezovanja svojih omrežij ali 
obveznostjo, da to storijo na stroškovno 
naravnan, objektiven, nediskriminatoren 
in pregleden način, če to še ni bilo 
storjeno, v obsegu, ki je potreben za 
zagotovitev povezljivosti med obema 
koncema ali poštenega in razumnega 
dostopa do storitev;"

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 633
Gabriele Albertini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka -a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Točka (a) drugega pododstavka 
odstavka 1 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"(a) obveznosti za podjetja, ki 
nadzorujejo dostop do končnih 
uporabnikov, v utemeljenih primerih 
vključno z obveznostjo medomrežnega 
povezovanja svojih omrežij ali 
obveznostjo, da to storijo na stroškovno 
naravnan, objektiven, nediskriminatoren 
in pregleden način, če to še ni bilo 
storjeno, v obsegu, ki je potreben za 
zagotovitev povezljivosti med obema 
koncema ali poštenega in razumnega 
dostopa do storitev;"

Or. en



AM\726891SL.doc 31/98 PE407.731v01-00

SL

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 634
Fiona Hall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka -a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Točka (a) drugega pododstavka 
odstavka 1 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"(a) obveznosti za podjetja, ki 
nadzorujejo dostop do končnih 
uporabnikov, v utemeljenih primerih 
vključno z obveznostjo medomrežnega 
povezovanja svojih omrežij ali 
obveznostjo, da to storijo na stroškovno 
naravnan, objektiven, nediskriminatoren 
in pregleden način, če to še ni bilo 
storjeno, v obsegu, ki je potreben za 
zagotovitev povezljivosti med obema 
koncema ali poštenega in razumnega 
dostopa do storitev;"

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 635
Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 - točka -a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Točka (a) drugega pododstavka 
odstavka 1 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"(a) obveznosti za podjetja, ki 
nadzorujejo dostop do končnih 
uporabnikov, v utemeljenih primerih 
vključno z obveznostjo medomrežnega 
povezovanja svojih omrežij ali 
obveznostjo, da to storijo na 
nediskriminatoren način, če to še ni bilo 
storjeno, v obsegu, ki je potreben za 
zagotovitev povezljivosti med obema 
koncema ali poštenega in razumnega 
dostopa do storitev za tretje osebe;"

Or. en

Obrazložitev

Končnim uporabnikom je treba omogočiti dostop do storitev za tretje osebe, kot so imeniške 
storitve, ki so ključne za invalide in starejše ljudi ter uporabnike na splošno. Operaterji 
dostopa, za katere trenutno ne velja nobena ureditev, brez obrazložitve zaračunavajo višje
cene za nudenje povezave do imeniških storitev v primerjavi s podobnimi medmrežnimi 
izdelki, ki zajemajo promet do in od mesta za priključevanje. Te težave je treba obravnavati, 
da se zagotovijo vse koristi konkurence na področju imeniških storitev.
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Predlog spremembe 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka -a a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka ba (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) V drugem pododstavku odstavka 1 se 
doda naslednja točka:
"(ba) zagotavljanje učinkovite uporabe 
spektra."

Or. en

Obrazložitev

Vsako tveganje „škodljivih motenj“ je „resno tveganje“.

Predlagani mehanizem za pregled obstoječih pravic ni realističen, kot je že bilo obrazloženo v 
predlogih sprememb k členu 9a okvirne direktive.

Predlog spremembe 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka a
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. Obveznosti in pogoji, naloženi v skladu 
z odstavkoma 1 in 2, morajo biti 
objektivni, pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni, izvajati pa se morajo v
skladu s postopki iz členov 6 in 7 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).“

‘2. Obveznosti in pogoji, naloženi v skladu 
z odstavkoma 1 in 2, morajo biti 
objektivni, pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni, izvajati pa se morajo v 
skladu s postopki iz členov 6 in 7 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Nacionalni regulativni organ države 
članice mora pri ocenjevanju 
sorazmernosti potrebnih ukrepov 
upoštevati razliko v konkurenčnih 
razmerah, ki vladajo v različnih delih 
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države članice. Če v danem zemljepisnem 
območju obstaja konkurenca, lahko 
nacionalni regulativni organi odpravijo 
nepotrebne obveznosti in tako prilagodijo 
deregulacijo potrebam trga. V ta namen 
morajo dopustiti možnost potrebe po 
ohranitvi konkurence na področju 
infrastrukture.

Or. es

Obrazložitev

V skladu z zamislijo bi bila veleprodajna raven uravnavana glede na konkurenčne razmere v 
različnih zemljepisnih območjih EU, s čimer bi se odpravili odvečni predpisi. 

Predlog spremembe 638
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka a
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obveznosti in pogoji, naloženi v skladu 
z odstavkoma 1 in 2, morajo biti 
objektivni, pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni, izvajati pa se morajo v 
skladu s postopki iz členov 6 in 7 Direktive
2002/21/ES (Okvirna direktiva).

2. Obveznosti in pogoji, naloženi v skladu 
z odstavkoma 1 in 2, morajo biti 
objektivni, pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni, izvajati pa se morajo v 
skladu s postopki iz členov 6 in 7 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva). Pri 
ocenjevanju sorazmernosti obveznosti in 
pogojev, ki jih je treba naložiti, nacionalni 
regulativni organi upoštevajo razlike v 
konkurenčnih pogojih med različnimi 
območji v svoji državi članici. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je izrecno vključiti naložbe v infrastrukturo in inovacije zato, da nacionalni regulativni 
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organi upoštevajo ti dve ključni vprašanji pri uporabi ukrepov glede dostopa. Naložbe v 
infrastrukturo in inovacije so ključne za sodobno in posodobljeno evropsko 
telekomunikacijsko infrastrukturo.

Predlog spremembe 639
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obveznosti in pogoji, naloženi v skladu 
z odstavkoma 1 in 2, morajo biti 
objektivni, pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni, izvajati pa se morajo v 
skladu s postopki iz členov 6 in 7 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).

2. Obveznosti in pogoji, naloženi v skladu 
z odstavkoma 1 in 2, morajo biti 
objektivni, pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter morajo upoštevati 
razlike v razvoju konkurence v 
posameznih zemljepisnih regijah držav 
članic, izvajati pa se morajo v skladu s 
postopki iz členov 6 in 7 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Or. de

Obrazložitev

Konkurenca se je v posameznih državah članicah razvila na različne načine. Ostra 
konkurenca se odvija predvsem v velemestih. Nacionalni regulativni organi morajo ustrezno 
upoštevati te razlike.

Predlog spremembe 640
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka a a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Doda se naslednji odstavek:
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„2a. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih je 
treba uvesti zaradi razvoja infrastrukturne 
konkurence, nacionalni regulativni 
organi upoštevajo razlike v konkurenčnih 
pogojih, ki obstajajo med različnimi 
geografskimi območji v državah članicah. 
Nacionalni regulativni organi odpravijo 
nepotrebne obveznosti, da se zagotovi 
nemoten in pravočasen prehod od 
sektorske predhodne ureditve h 
konkurenčnemu pravu, če je 
infrastrukturna konkurenca na 
geografskem območju vzpostavljena ali 
skoraj vzpostavljena."

Or. en

Obrazložitev

Namen predlaganega aneksa k členu 5 odstavka 2 direktive o dostopu je uveljavitev 
prehodnega režima, veljavnega za različna geografska območja v državah članicah, ki 
odpravlja sektorsko predhodno ureditev v takšnih območjih, kjer obstaja infrastrukturna 
konkurenca.

Predlog spremembe 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka a a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Doda se naslednji odstavek:
„2a. Pri ocenjevanju sorazmernosti 
ukrepov, ki jih je treba uvesti, nacionalni 
regulativni organi upoštevajo razlike v 
konkurenčnih pogojih, ki obstajajo med 
območji v njihovi državi članici.
Če je geografsko območje konkurenčno, 
nacionalni regulativni organi odpravijo 
nepotrebne obveznosti, da se zagotovi 
prilagoditev deregulacije na potrebe trga. 
V zvezi s tem nacionalni regulativni 
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organi upoštevajo potrebo po varovanju 
infrastrukturne konkurence."

Or. en

Obrazložitev

Predhodni predpisi praviloma veljajo samo za gospodarska ozka grla. Če se torej v določenih 
območjih razvije konkurenca, jih je treba ustrezno umakniti.

Predlog spremembe 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka b
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavka 3 in 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Odstavka 3 in 4 se izbrišeta. črtano

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev medomrežnega povezovanja vključuje tudi možnost, da uporabnik enega omrežja 
dostopa do storitev drugega omrežja. Vendar zmožnosti nacionalnih regulativnih organov, da 
to zagotovijo ali postavijo poštene in razumne pogoje za tovrstno medomrežno povezovanje 
ali dostop, niso jasno opredeljene v besedilu in bi jih črtanje teh določb dodatno ogrozilo. 
Vprašanja o zagotavljanju razpoložljivosti dostopa do storitev lahko postanejo vse bolj 
pomembna v okolju, kjer obstajata določena raven konkurence (na primer na trgu brez 
prevladujočega položaja) in nizka stopnja dejavnosti pri zadovoljevanju potreb potrošnika.

Predlog spremembe 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 6 – točka b – točka ii
Direktiva 2002/19/ES
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) Naslednji stavek se vključi kot drugi 
stavek drugega pododstavka:

črtano

„Komisija v čim večji meri upošteva 
mnenje organa, predloženo v skladu s 
členom 4(3)(m) Uredbe [ /ES].“

Or. es

Predlog spremembe 644
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) V členu 9 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"1. Nacionalni regulativni organi lahko 
obratovalcem v skladu z določbami 
člena 8 naložijo obveznosti za 
preglednost glede na medomrežno 
povezovanje in/ali dostop, tako da od 
njih zahtevajo, da objavijo določene 
informacije, na primer računovodske 
informacije, tehnične specifikacije, 
značilnosti omrežja, omejitve o dostopu 
do storitev in aplikacij, informacije o 
politiki upravljanja prometa, določila in 
pogoje za zagotavljanje in uporabo ter 
cene."

Or. en

Obrazložitev

Treba je jasno opredeliti pristojnost nacionalnih regulatorjev, da naložijo obveznosti v zvezi s 
preglednostjo politike za upravljanje prometa, ki poleg nje zadeva tudi vprašanje omejevanja 
dostopa končnega uporabnika.
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Predlog spremembe 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 6 b (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) V členu 9 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"4. Kadar se ugotovi, da ima obratovalec 
pomembno tržno moč na zadevnem trgu
po členu [15 okvirne direktive] glede
lokalnega dostopa na fiksni lokaciji,
nacionalni regulativni organi ne glede na 
odstavek 3 poskrbijo za objavo 
referenčne ponudbe, ki vsebuje vsaj 
elemente iz Priloge II."

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe posodablja opredelitev dostopa na podlagi dominantnega položaja v 
krajevni zanki iz direktive o dostopu, da se zagotovi tehnološka nevtralnost in opredelitev 
uskladi z novo opredelitvijo Komisije glede zadevnih trgov. Do takrat, ko bo predlog 
spremembe sprejet, se lahko zgodi, da bo veliko zank narejenih iz optičnih vlaken, zato je 
treba s tehnološko nevtralnim pristopom zagotoviti usmerjenost okvira v prihodnost.

Predlog spremembe 646
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 6 b (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) V členu 9 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
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"4. Kadar se ugotovi, da ima obratovalec 
pomembno tržno moč na zadevnem trgu
po členu [15 okvirne direktive] glede
lokalnega dostopa na fiksni lokaciji,
nacionalni regulativni organi ne glede na 
odstavek 3 poskrbijo za objavo 
referenčne ponudbe, ki vsebuje vsaj 
elemente iz Priloge II."

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe posodablja opredelitev dostopa na podlagi dominantnega položaja v 
krajevni zanki iz direktive o dostopu, da se zagotovi tehnološka nevtralnost in opredelitev 
uskladi z novo opredelitvijo Komisije glede zadevnih trgov. Do takrat, ko bo predlog 
spremembe sprejet, se lahko zgodi, da bo veliko zank narejenih iz optičnih vlaken, zato je 
treba s tehnološko nevtralnim pristopom zagotoviti usmerjenost okvira v prihodnost.

Predlog spremembe 647
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 6 b (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) V členu 9 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"4. Kadar se ugotovi, da ima obratovalec 
pomembno tržno moč na zadevnem trgu
po členu [15 okvirne direktive] glede
lokalnega dostopa na fiksni lokaciji,
nacionalni regulativni organi ne glede na 
odstavek 3 poskrbijo za objavo 
referenčne ponudbe, ki vsebuje vsaj 
elemente iz Priloge II."

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe posodablja opredelitev dostopa na podlagi dominantnega položaja v 
krajevni zanki iz direktive o dostopu, da se zagotovi tehnološka nevtralnost in opredelitev 
uskladi z novo opredelitvijo Komisije glede zadevnih trgov. Do takrat, ko bo predlog 
spremembe sprejet, se lahko zgodi, da bo veliko zank narejenih iz optičnih vlaken, zato je 
treba s tehnološko nevtralnim pristopom zagotoviti usmerjenost okvira v prihodnost.

Predlog spremembe 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 7
Direktiva 2002/19/ES
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5. Komisija lahko sprejme potrebne 
spremembe Priloge II za njeno prilagoditev 
tehnološkemu in tržnemu razvoju. Ti 
ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 14(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 14(4). Komisiji 
lahko pri izvajanju določb tega odstavka 
pomaga organ.“

„5. Komisija lahko sprejme potrebne 
spremembe Priloge II za njeno prilagoditev 
tehnološkemu in tržnemu razvoju. Ti 
ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 14(3). 
Komisiji lahko pri izvajanju določb tega 
odstavka pomaga organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije.“

Or. es

Predlog spremembe 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka -a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Pododstavek 1 odstavka 1 se 
nadomesti z naslednjim besedilom:
"1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
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skladu z določbami člena 8 naloži 
obratovalcem obveznosti, da izpolnijo 
utemeljene zahteve za dostop do 
posebnih omrežnih elementov in 
pripadajočih naprav ter za njihovo 
uporabo, med drugim takrat, kadar 
nacionalni regulativni organ meni, da bi 
zavrnitev dostopa ali neprimerni pogoji 
s podobnim učinkom ovirali razvoj 
trajnostnega konkurenčnega 
maloprodajnega trga ali ne bi bili v 
interesu končnih uporabnikov. V okviru 
dostopovnih omrežij naslednje generacije 
morajo obveznosti dostopa vključevati 
obveznost enotnega dostopa na najnižji 
ravni dodane vrednosti prvotnega ozkega 
grla, vodov in drogov, s čimer se zagotovi 
kar največja konkurenca na področju 
infrastrukture. Nacionalni regulativni 
organi ne smejo prepovedati ali urejevati 
dostopa, če strani sklenejo prostovoljni 
trgovinski sporazum. Če se ne sklene 
prostovoljnih trgovinskih sporazumov, se 
lahko od operaterjev med drugim zahteva 
naslednje:“

Or. de

Obrazložitev

Regulacija ne sme ščititi določenih poslovnih modelov, temveč se mora osredotočiti na ozka 
grla v gospodarstvu. Da bi kar najmanj izkrivila razmere na trgu, mora biti regulacija 
načeloma v vseh primerih omejena na najnižjo raven z dodano vrednostjo.

Predlog spremembe 650
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka -a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 - uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Uvodno besedilo pododstavka 2 
odstavka 1 se nadomesti z naslednjim 
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besedilom:
"Nacionalni regulativni organi ne 
naložijo obveznosti za dostop, če obstajajo 
ustrezni prostovoljni trgovinski sporazumi 
med podjetji. Če pogajanje o prostovoljnih 
trgovinskih sporazumih ni bilo uspešno, 
se od obratovalcev lahko med drugim 
zahteva, da:"

Or. en

Obrazložitev

Obveznost k souporabi zmogljivosti je treba naložiti izključno v primeru nezadostne ponudbe, 
ki ovira nemoteno delovanje tržnih sil.

Predlog spremembe 651
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka a
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zagotovijo kolokacije ali druge oblike 
souporabe zmogljivosti, vključno s 
souporabo vodov, zgradb ali vhodov v 
zgradbe, anten ali drogov, vstopnih jaškov 
in cestnih omar;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Dostop do objektov že obravnava člen 12 okvirne direktive.  Vnovična vključitev v člen 
12(1)(f) direktive o dostopu je zato odveč. Prav tako ni zagotovljeno podaljšanje obveznosti 
dostopa glede identitete uporabnika, lokacije in prisotnosti, saj to ne vključuje ozkih grl v 
gospodarstvu in v skladu s tem doslej upravičeno ni bilo uravnavano s predhodno ureditvijo.
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Predlog spremembe 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka a
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zagotovijo kolokacije ali druge oblike 
souporabe zmogljivosti, vključno s 
souporabo vodov, zgradb ali vhodov v 
zgradbe, anten ali drogov, vstopnih jaškov 
in cestnih omar;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Souporabo zmogljivosti že obravnava člen 12 okvirne direktive. Zato je točka f v prvem 
odstavku člena 12 odveč.

Predlog spremembe 653
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka a
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zagotovijo kolokacije ali druge oblike 
souporabe zmogljivosti, vključno s 
souporabo vodov, zgradb ali vhodov v 
zgradbe, anten ali drogov, vstopnih jaškov 
in cestnih omar;

(f) zagotovijo kolokacije ali druge oblike 
souporabe zmogljivosti, vključno s 
souporabo vodov, zgradb ali vhodov v 
zgradbe, drogov in vstopnih jaškov;

Or. en

Obrazložitev

Cestnih omar ne bi smeli izrecno omeniti v okviru seznama zmogljivosti, ki sodijo na področje 
uporabe regulativnih določb. Razlog za to je dejstvo, da je souporaba cestnih omar izjemno 
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zapletena, kar lahko povzroči težave zaradi prisotnosti elektronske opreme različnih 
operaterjev v istem zabojniku. 

Predlog spremembe 654
Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka a a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka fa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V drugem pododstavku odstavka 1 se 
doda naslednja točka:
"(fa) tretjim osebam zagotovijo 
referenčne ponudbe za omogočanje 
dostopa do vodov;"

Or. en

Obrazložitev

Novi člani morajo imeti dostop do vodov operaterjev s pomembno tržno močjo na pravičen 
način in brez razlikovanja. To bo pospešilo infrastrukturno konkurenco in prehod k celovito 
konkurenčnemu trgu.

Predlog spremembe 655
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) zagotovijo dostop do pripadajočih 
storitev, kot je zmogljivost identitete, 
lokacije in prisotnosti.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Dostop do objektov že obravnava člen 12 okvirne direktive.  Vnovična vključitev v člen 
12(1)(f) direktive o dostopu je zato odveč. Prav tako ni zagotovljeno podaljšanje obveznosti 
dostopa glede identitete uporabnika, lokacije in prisotnosti, saj to ne vključuje ozkih grl v 
gospodarstvu in v skladu s tem doslej upravičeno ni bilo uravnavano s predhodno ureditvijo.

Predlog spremembe 656
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) zagotovijo dostop do pripadajočih 
storitev, kot je zmogljivost identitete, 
lokacije in prisotnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s tem sorazmerna predhodna politika o novih naložbah zahteva osredotočenost 
regulativnega posega na ustrezna ozka grla, pri čemer se je treba izogibati uporabi 
predhodne ureditve, če je možno doseči trgovinski sporazum. Če pa začenja nastajati 
konkurenca z izdelki za dostop do nabavnega trga (na primer z vodi), je treba dodatno 
podaljšanje veljavnosti ureditve tudi za prodajne trge oceniti v skladu z načelom 
sorazmernosti.

Predlog spremembe 657
Gabriele Albertini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka ja (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V drugem pododstavku odstavka 1 se 
doda naslednja točka:
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"(ja) zagotovijo storitve zaračunavanja 
tretjim osebam in dostop do naročniških 
baz podatkov ponudnikom imeniških 
storitev."

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka ja (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V drugem pododstavku odstavka 1 se 
doda naslednja točka:

"(ja) zagotovijo storitve zaračunavanja 
tretjim osebam in dostop do naročniških 
baz podatkov ponudnikom imeniških 
storitev."

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 659
Stefano Zappalà

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka ja (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V drugem pododstavku odstavka 1 se 
doda naslednja točka:
"(ja) zagotovijo storitve zaračunavanja 
tretjim osebam in dostop do naročniških 
baz podatkov ponudnikom imeniških 
storitev."

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b b (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka jb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) V drugem pododstavku odstavka 1 se 
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doda naslednja točka:
"(jb) operaterji omrežja predlagajo in 
ponudijo čezmejno medomrežno 
povezovanje operaterjem, ki to zahtevajo, 
po razumnih in nediskriminatornih 
pogojih ter s tem omogočijo dodatno 
zmanjšanje števila mednarodnih klicev."

Or. en

Obrazložitev

Neupravičene ovire na področju medobratovalnosti je treba odstraniti z medomrežnim 
povezovanjem ali z različnimi možnostmi sledenja. Takšne ovire neposredno vplivajo na 
konkurenčnost in s tem na ponudbe, ki so na razpolago potrošnikom.

Predlog spremembe 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b c (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka jc (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) V drugem pododstavku odstavka 1 se 
doda naslednja točka:
"(jc) operaterji omrežja predlagajo in 
ponudijo sledenje operaterjem, ki to 
zahtevajo, po razumnih in 
nediskriminatornih pogojih."

Or. en

Obrazložitev

Neupravičene ovire na področju medobratovalnosti je treba odstraniti z medomrežnim 
povezovanjem ali z različnimi možnostmi sledenja. Takšne ovire neposredno vplivajo na 
konkurenčnost in s tem na ponudbe, ki so na razpolago potrošnikom.
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Predlog spremembe 662
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V odstavek 2 se doda naslednja točka 
-a:
„(-a) če veleprodajni dostop na nizki ravni 
dodane vrednosti zadošča za zagotavljanje 
konkurence na trgu končnih strank, se 
obveznosti dostopa na višji ravni dodane 
vrednosti ne dodelijo.“

Or. de

Obrazložitev

Regulacija ne sme ščititi določenih poslovnih modelov, temveč se mora osredotočiti na ozka 
grla v gospodarstvu. Da bi kar najmanj izkrivila razmere na trgu, mora biti regulacija 
načeloma v vseh primerih omejena na najnižjo raven z dodano vrednostjo.

Predlog spremembe 663
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b e (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(be) V odstavku 2 se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:
„(a) tehnično in gospodarsko 
upravičenost uporabe ali namestitve 
konkurenčnih naprav z vidika stopnje 
tržnega razvoja, pri čemer se upoštevata 
narava in vrsta vključenega 
medomrežnega povezovanja in dostopa;
in zlasti kjer so na voljo drugi izdelki za 
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dostop do nabavnega trga, na primer vodi, 
se od tega izdelka za dostop proti koncu 
prodajne verige za veleprodajni izdelek ne 
naložijo dodatne obveznosti dostopa.“

Or. de

Obrazložitev

Regulacija ne sme ščititi določenih poslovnih modelov, temveč se mora osredotočiti na ozka 
grla v gospodarstvu. Da bi kar najmanj izkrivila razmere na trgu, mora biti regulacija 
načeloma v vseh primerih omejena na najnižjo raven z dodano vrednostjo.

Predlog spremembe 664
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b e (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(be) V odstavku 2 se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:
"(a) tehnično in gospodarsko 
upravičenost uporabe ali namestitve 
konkurenčnih naprav z vidika stopnje 
tržnega razvoja, pri čemer se upoštevajo
narava in vrsta vključenega 
medomrežnega povezovanja in dostopa 
ter zlasti razpoložljivost drugih 
veleprodajnih izdelkov za dostop, kot so 
vodi;"

Or. en

Obrazložitev

V skladu s tem sorazmerna predhodna politika o novih naložbah zahteva osredotočenost 
regulativnega posega na ustrezna ozka grla, pri čemer se je treba izogibati uporabi 
predhodne ureditve, če je možno doseči trgovinski sporazum. Če pa začenja nastajati 
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konkurenca z izdelki za dostop do nabavnega trga (na primer z vodi), je treba dodatno 
podaljšanje veljavnosti ureditve tudi za prodajne trge oceniti v skladu z načelom 
sorazmernosti.

Predlog spremembe 665
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b f (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bf) V odstavku 2 se točka (c) nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"(c) začetno vlaganje imetnika naprave, 
pri čemer se upoštevajo tveganja v zvezi 
z vlaganjem, vključno z ustrezno delitvijo 
tveganja med podjetji, ki imajo dostop do 
novih naprav;"

Or. en

Obrazložitev

Nujno je, da nacionalni regulatorji ustrezno upoštevajo naložbena tveganja.

Predlog spremembe 666
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b f (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bf) V odstavku 2 se točka (c) nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"(c) začetno vlaganje imetnika naprave, 
pri čemer se upoštevajo tveganja v zvezi 
z vlaganjem, vključno z ustrezno delitvijo 
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tveganja med podjetji, ki imajo dostop do 
novih naprav;"

Or. en

Obrazložitev

Nujno in koristno je, da nacionalni regulatorji ustrezno upoštevajo naložbena tveganja.

Predlog spremembe 667
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka b g (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bg) V odstavku 2 se točka (d) nadomesti z 
naslednjim besedilom:
„(d) potreba po dolgoročnem varstvu 
konkurence, zlasti infrastrukturne 
konkurence;“

Or. de

Obrazložitev

Regulacija ne sme ščititi določenih poslovnih modelov, temveč se mora osredotočiti na ozka 
grla v gospodarstvu. Da bi kar najmanj izkrivila razmere na trgu, mora biti regulacija 
načeloma v vseh primerih omejena na najnižjo raven z dodano vrednostjo.

Predlog spremembe 668
Gianni De Michelis

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

(bg) V odstavku 2 se točka (d) nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"(d) potreba po dolgoročnem varstvu 
konkurence, zlasti infrastrukturne 
konkurence;"

Or. en

Obrazložitev

V skladu s tem sorazmerna predhodna politika o novih naložbah zahteva osredotočenost 
regulativnega posega na ustrezna ozka grla, pri čemer se je treba izogibati uporabi 
predhodne ureditve, če je možno doseči trgovinski sporazum. Če pa začenja nastajati 
konkurenca z izdelki za dostop do nabavnega trga (na primer z vodi), je treba dodatno 
podaljšanje veljavnosti ureditve tudi za prodajne trge oceniti v skladu z načelom 
sorazmernosti.

Predlog spremembe 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka c
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Kadar nacionalni regulativni organi 
operaterju naložijo obveznosti 
zagotavljanja dostopa v skladu z določbami 
tega člena, lahko določijo tehnične ali 
operativne pogoje, ki jih morajo ponudnik 
in/ali upravičenci do takšnega dostopa 
izpolnjevati, kjer je to potrebno, da se 
zagotovi normalno delovanje omrežja. 
Obveznosti upoštevanja posebnih tehničnih 
standardov ali specifikacij so skladne s 
standardi in specifikacijami, določenimi v 
skladu s členom 17(1) Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).“

„3. Kadar nacionalni regulativni organi 
operaterju naložijo obveznosti 
zagotavljanja dostopa v skladu z določbami 
tega člena, lahko določijo tehnične ali 
operativne pogoje, ki jih morajo ponudnik 
in/ali upravičenci do takšnega dostopa 
izpolnjevati, kjer je to potrebno, da se 
zagotovi normalno delovanje omrežja. 
Obveznosti upoštevanja posebnih tehničnih 
standardov ali specifikacij so skladne s 
standardi in specifikacijami, določenimi v 
skladu s členom 17 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva).“

Or. es
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Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi bi morali imeti pooblastila, da bi ob tehničnih specifikacijah, 
navedenih na seznamu tehničnih standardov, objavljenem v uradnem listu, opredelili tudi 
druge tehnične specifikacije.

Predlog spremembe 670
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen 12a:
„Člen 12a

1. Nacionalni regulativni organ v skladu z 
določbami člena 8 operaterjem, ki so bili 
na trgu dostopa do javnih telefonskih 
omrežij s fiksnih lokacij opredeljeni kot 
operaterji s pomembno tržno močjo, 
naloži, da morajo vsem medsebojno 
povezanim ponudnikom javno dostopnih 
telefonskih storitev ponuditi dostop do 
storitev, prek katerih se lahko klici 
končnih uporabnikov 
(a) na osnovi posameznega klica z izbiro 
klicne številke operaterja ali
(b) s predizbiro operaterja
preusmerijo do povezanega ponudnika.
V primeru predizbire mora obstajati 
možnost, da se z izbiro klicne številke 
operaterja nadomesti vsaka predizbrana 
številka.
Nacionalni regulativni organi poskrbijo, 
da je oblikovanje cen za dostop in 
medsebojno povezovanje v zvezi z 
zagotavljanjem zmogljivosti iz tega 
odstavka stroškovno naravnano in da 
morebitne neposredne pristojbine za 
naročnike nimajo zaviralnega učinka na 
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uporabo teh zmogljivosti.“

Or. de

Obrazložitev

Če iz pravnih razlogov izbira in predizbira operaterja v praksi ne bi bili obvezni, četudi le za 
nekaj časa, bi to konkurente spravilo v nepopravljiv podrejen konkurenčni položaj, ki bi ga 
pospremil bistven upad naložb konkurentov v infrastrukturo.

Predlog spremembe 670
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 12a
1. Nacionalni regulativni organ v skladu z 
določbami člena 8 operaterjem, ki so bili 
na trgu dostopa do javnih telefonskih 
omrežij s fiksnih lokacij opredeljeni kot 
operaterji s pomembno tržno močjo, 
naloži, da morajo vsem medsebojno 
povezanim ponudnikom javno dostopnih 
telefonskih storitev ponuditi dostop do 
storitev, prek katerih se lahko klici 
končnih uporabnikov 
(a) na osnovi posameznega klica z izbiro 
klicne številke operaterja ali
(b) s predizbiro operaterja
preusmerijo do povezanega ponudnika.
V primeru predizbire mora obstajati 
možnost, da se z izbiro klicne številke 
operaterja nadomesti vsaka predizbrana 
številka.
Nacionalni regulativni organi poskrbijo, 
da je oblikovanje cen za dostop in 



AM\726891SL.doc 57/98 PE407.731v01-00

SL

medsebojno povezovanje v zvezi z 
zagotavljanjem zmogljivosti iz tega 
odstavka stroškovno naravnano in da 
morebitne neposredne pristojbine za 
naročnike nimajo zaviralnega učinka na 
uporabo teh zmogljivosti.“

Or. en

Obrazložitev

Če iz pravnih razlogov izbira in predizbira operaterja v praksi ne bi bili obvezni, četudi le za 
nekaj časa, bi to konkurente spravilo v nepopravljiv podrejen konkurenčni položaj, ki bi ga 
pospremil bistven upad naložb konkurentov v infrastrukturo.

Predlog spremembe 671
Astrid Lulling

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 b (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) V členu 13 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni operater 
zadržati cene na previsoki ravni ali 
uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 
8 naloži obveznosti v zvezi s pokrivanjem 
stroškov in cenovnim nadzorom, vključno 
z obveznostmi za stroškovno naravnanost 
cen in obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
operaterja in mu omogočijo primerno 
stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno 
vložen kapital, pri čemer se upoštevajo s 
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tem povezana tveganja in dejstvo, da si 
morajo udeleženci na trgu enakovredno 
deliti naložbeno tveganje."

Or. en

Obrazložitev

Ureditev dostopovnih omrežij naslednje generacije mora upoštevati precejšnje tveganje, 
povezano z odločitvijo o naložbi. To so pretežno za naložbe z visokimi fiksnimi stroški, kapital 
pa je popolnoma izgubljen v primeru propada naložbe. Zato je treba prilagoditi regulativni 
pristop, da se zagotovi zadostna stopnja razdelitve tveganja med vlagateljem in iskalcem 
dostopa, saj bo v nasprotnem primeru vlagatelj edini, ki v celoti prevzame naložbeno 
tveganje, medtem ko bi tretje osebe lahko dostopale do novega omrežja brez nobenega 
tveganja.

Predlog spremembe 672
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 b (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (8b) V členu 13 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
„1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni operater 
zadržati cene na previsoki ravni ali 
uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 
8 naloži obveznosti v zvezi s 
pokrivanjem stroškov in cenovnim 
nadzorom, vključno z obveznostmi za 
stroškovno naravnanost cen in 
obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
obratovalca in mu zagotovijo primerno 
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stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno 
vložena sredstva, pri čemer se 
upoštevajo s tem povezana tveganja ter 
potreba po enakomerni delitvi 
naložbenega tveganja med udeležence na 
trgu.“

Or. de

Obrazložitev

Regulacija dostopovnih omrežij naslednje generacije mora upoštevati precejšnje naložbeno 
tveganje. Sedanji regulativni režim je treba zato ustrezno spremeniti in vanj dodati zlasti 
mehanizme za pošteno delitev tveganja med vlagateljem in iskalcem dostopa.

Predlog spremembe 673
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 c (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) V člen 13 se vstavi naslednji 
odstavek:
"1a. Če ni mogoče skleniti prostovoljnega 
trgovinskega sporazuma in če zaradi 
gospodarskih razlogov ni mogoča 
konkurenca na področju infrastrukture, 
lahko nacionalni regulativni organ uredi 
dostop do dostopovnih omrežij nove 
generacije, v kolikor iskalci dostopa 
sprejmejo razumen delež tveganja nosilca 
naložbe. Pogodbe o delitvi tveganja lahko 
vključujejo vnaprejšnje plačilo, ki pokriva 
premijo tveganja za določeno število 
dostopov v določenih območjih, ali pa se 
sklenejo v obliki dolgoročnih pogodb o 
dostopu z najmanjšimi količinami za dana 
obdobja. Kratkoročne pogodbe brez 
minimalnih količin vključujejo cenovno 
premijo, ki ščiti naložbeno tveganje 
vlagatelja ob predpostavki, da celotno 
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tveganje naložbe nosi on ali ona. Cenovni 
nadzor v zvezi s takimi dolgoročnimi in 
kratkoročnimi pogodbami o dostopu se 
izvaja v skladu s členom 13(6) te direktive. 
Dolgoročne pogodbe o dostopu odražajo 
obdobje, ki je potrebno za amortizacijo 
naložbenih stroškov v nove trge.“

Or. de

Obrazložitev

Regulacija dostopovnih omrežij naslednje generacije mora upoštevati precejšnje naložbeno 
tveganje. Sedanji regulativni režim je treba zato ustrezno spremeniti in vanj dodati zlasti 
mehanizme za pošteno delitev tveganja med vlagateljem in iskalcem dostopa.

Predlog spremembe 674
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 c (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) V člen 13 se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. Če ni mogoče skleniti prostovoljnega 
trgovinskega sporazuma, nacionalni 
regulativni organ lahko uredi dostop do 
nove generacije dostopovnih omrežij in 
hkrati zagotovi, da iskalci dostopa 
sprejmejo razumen delež tveganja 
operaterja, ki je nosilec naložbe. Pogodbe 
o delitvi tveganja lahko vključujejo 
vnaprejšnje plačilo, ki pokriva premijo 
tveganja za določeno število dostopov v 
določenih območjih, ali pa se sklenejo v 
obliki pogodb o dolgoročnem dostopu z 
najmanjšimi količinami za dano obdobje. 
Kratkoročne pogodbe brez minimalnih 
količin vključujejo cenovno premijo, ki 
ščiti naložbeno tveganje vlagatelja ob 
predpostavki, da je ta odgovoren za 
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celotno tveganje naložbe. V dolgoročnih 
pogodbah za dostop se upošteva dolžina 
obdobja, potrebnega za amortizacijo 
naložbenih stroškov v nove trge."

Or. en

Obrazložitev

Ureditev dostopovnih omrežij naslednje generacije mora upoštevati precejšnje tveganje, 
povezano z odločitvijo o naložbi. To so pretežno za naložbe z visokimi fiksnimi stroški, kapital 
pa je popolnoma izgubljen v primeru propada naložbe. Zato je treba prilagoditi regulativni 
pristop, da se zagotovi zadostna stopnja razdelitve tveganja med vlagateljem in iskalcem 
dostopa, saj bo v nasprotnem primeru vlagatelj edini, ki v celoti prevzame naložbeno 
tveganje, medtem ko bi tretje osebe lahko dostopale do novega omrežja brez nobenega 
tveganja.

Predlog spremembe 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 c (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) 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 s tem povezanim 
tveganjem.“

Or. en

Obrazložitev

Ključno vprašanje v naslednjih letih je dajanje primernih spodbud za naložbe v nova 
visokohitrostna omrežja, ki bi podpirale inovacije na področju vsebinsko bogatih internetnih 
storitev. Takšna omrežja imajo ogromen potencial, da lahko koristijo potrošnikom po vsej 
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Evropski uniji. Zato je ključno, da ni ovir za trajnostne naložbe v razvoj teh novih omrežij ob 
hkratni krepitvi konkurence ter povečanju izbire za potrošnike,

Predlog spremembe 676
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 c (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (8c) 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 s tem povezanim 
tveganjem.“

Or. en

Obrazložitev

Ključno vprašanje v naslednjih letih je dajanje primernih spodbud za naložbe v nova 
visokohitrostna omrežja, ki bi podpirale inovacije na področju vsebinsko bogatih internetnih 
storitev.

Predlog spremembe 677
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 c (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) V člen 13 se vstavi naslednji 
odstavek:
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„1a. Pri ureditvi dostopa do nove 
generacije dostopovnih omrežij 
nacionalni regulativni organi zagotovijo. 
da iskalci dostopa nosijo razumen delež 
tveganja operaterja, ki je nosilec naložbe. 
Pogodbe o delitvi tveganja lahko 
vključujejo vnaprejšnje plačilo, ki pokriva 
premijo tveganja za določeno število 
dostopov v določenih območjih, ali pa se 
sklenejo v obliki dolgoročnih pogodb o 
dostopu z najmanjšimi količinami za dano 
obdobje. Kratkoročne pogodbe brez 
minimalnih količin vključujejo cenovno 
premijo, ki ščiti naložbeno tveganje 
vlagatelja ob predpostavki, da je ta 
odgovoren za celotno tveganje naložbe. 
Cene o dostopu za takšne kratkoročne in 
dolgoročne pogodbe o dostopu se lahko 
uredijo v skladu z odstavkom 4a. V 
dolgoročnih pogodbah za dostop se 
upošteva dolžina obdobja, potrebnega za 
amortizacijo naložbenih stroškov v nove 
trge."

Or. en

Obrazložitev

Z odstavkom 1 člena 13 (skupaj z odstavkom 4a) se uvaja model z možnostjo izbire, ki 
razlikuje med pogodbami z delitvijo tveganja in kratkoročnimi pogodbami s premijo za 
tveganje. Namen tega modela je združitev naložbenih spodbud in dostopnih možnosti za 
iskalce dostopa, kar tem operaterjem omogoča, da lahko izberejo ustrezno vrsto pogodbe o 
dostopu, ki je v skladu z njihovim poslovnim modelom. Nov režim dostopa zagotavlja 
stabilnost in predvidljivost za vlagatelje in prožnost za iskalce dostopa.

Predlog spremembe 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 d (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8d) V člen 13 se vstavi naslednji 
odstavek:
„1b. Če nacionalni regulativni organ 
ureja dostop do nove generacije 
dostopovnih omrežij, lahko iskalce 
dostopa zadolži, da sprejmejo razumen 
delež tveganja operaterja, ki je nosilec 
naložbe. Pogodbe o delitvi tveganja lahko 
vključujejo vnaprejšnje plačilo, ki pokriva 
premijo tveganja za določeno število 
dostopov v določenih regijah, ali pa se 
sklenejo v obliki dolgoročnih pogodb o 
dostopu z najmanjšimi količinami za dano 
obdobje."

Or. en

Obrazložitev

Pri ureditvi za omrežja nove generacije je mogoče upoštevati tveganje, povezano z naložbeno 
odločitvijo. Delitev tveganja je mogoče doseči z omogočanjem dostopa na podlagi 
vnaprejšnjega plačila ali dolgoročnih pogodb za dostop, v katerih so opredeljene tudi 
najmanjše količine nakupa. Kratkoročne pogodbe brez minimalnih količin lahko vključujejo 
cenovno premijo, ki ob predpostavki, da celotno tveganje naložbe nosi vlagatelj, ščitijo 
njegovo naložbeno tveganje. V dolgoročnih pogodbah za dostop se lahko upošteva dolžina 
obdobja, potrebnega za amortizacijo stroškov za naložbe v nove trge.

Predlog spremembe 679
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 e (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8e) V člen 13 se vstavi naslednji 
odstavek:
„4a. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da je ureditev cen za dostop v 
okviru dolgoročnih pogodb o delitvi 
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tveganja v skladu z dolgoročnimi 
povečanimi stroški učinkovitega 
operaterja, pri čemer se upošteva njegova 
stopnja preboja na nove trge, ter da cene 
za dostop v kratkoročnih pogodbah 
vključujejo premijo tveganja. Takšna 
premija tveganja se postopno odpravi z 
povečanjem stopnje preboja trga novih 
dostopov. Za kratkoročne pogodbe, kjer se 
plača premija tveganja, se ne opravi 
preizkus pritiska na marže."

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 4a razlikuje med cenami za dostop glede pogodb za delitev stroškov in kratkoročnih 
pogodb. Preizkus pritiska na marže se opravi v primeru pogodb o delitvi tveganja, ki niso 
kratkoročne pogodbe, ker bi v nasprotnem primeru vlagatelj izgubil prožnost, ki je potrebna 
za postavljanje cen za preboj na trg. Takšne cene morajo upoštevati proces učenja, ki je 
potreben za pridobivanje izkušenj o tem, kako trg sprejema nove izdelke; ureditev, ki ne 
dovoljuje prožnosti pri oblikovanju cen za preboj na trg, bi bila protiproduktivna.

Predlog spremembe 680
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 e (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8e) Členu 13 se doda naslednji odstavek:
"4a. Če obstaja regulacija cen dostopa, 
nacionalni regulativni organi 
pooblaščenim operaterjem omogočijo, da 
pri oblikovanju svojih cen upoštevajo tudi 
stroške, ki presegajo okvire dolgoročnih 
povečanih stroškov učinkovitega 
operaterja, v kolikor so ti stroški zakonsko 
predpisani ali ustrezno utemeljeni. Takšni 
stroški vključujejo stroške, potrebne za 
upravljanje prvotnega omrežja vzporedno 
z dostopovnim omrežjem naslednje 
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generacije, če to spodbuja trajnostno 
konkurenco ali poveča koristi 
potrošnikov.“

Or. de

Obrazložitev

Regulacija dostopovnih omrežij naslednje generacije mora upoštevati precejšnje naložbeno 
tveganje. Sedanji regulativni režim je treba zato ustrezno spremeniti in vanj dodati zlasti 
mehanizme za pošteno delitev tveganja med vlagateljem in iskalcem dostopa.

Predlog spremembe 681
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 f (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 4b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8f) V členu 13 se doda naslednji 
odstavek:
"4b. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da je ureditev cen za dostop v 
okviru dolgoročnih pogodb o delitvi 
tveganja v skladu z dolgoročnimi 
povečanimi stroški učinkovitega 
operaterja, pri čemer se upošteva njegova 
stopnja preboja na nove trge, ter da cene 
za dostop v kratkoročnih pogodbah 
vključujejo premijo tveganja. Takšne 
premije tveganja se opustijo po zaslugi 
čedalje večjega prodora na nove trge, tj. 
čedalje večjega prodora s povezavami 
naslednje generacije. V tem obdobju je 
mogoče veleprodajne cene oblikovati na 
podlagi cen za končne uporabnike.“

Or. de
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Obrazložitev

Regulacija dostopovnih omrežij naslednje generacije mora upoštevati precejšnje naložbeno 
tveganje. Sedanji regulativni režim je treba zato ustrezno spremeniti in vanj dodati zlasti 
mehanizme za pošteno delitev tveganja med vlagateljem in iskalcem dostopa.

Predlog spremembe 682
Astrid Lulling

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a črtano
Funkcionalna ločitev

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

Or. en

Predlog spremembe 683
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a črtano
Funkcionalna ločitev

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

Or. de

Obrazložitev

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed, however, if regulation of 
the access markets had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has 
been able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee 
sufficient access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant 
market power. The Commission proposal should therefore be rejected. 

Predlog spremembe 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 9
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a črtano
Funkcionalna ločitev

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

Or. es

Obrazložitev

Člen ni potreben, saj obstoječi okvir že zagotavlja zadostno pravno podlago, da lahko 
nacionalni regulativni organi izvajajo funkcionalno ločitev (člen 8(3) direktive o dostopu). 
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Možnost je vključena tudi v trenutnem konkurenčnem pravu. Gledano s praktičnega vidika in 
z ozirom na to, da možnost že obstaja, utegne vključitev člena 13a industriji poslati 
neustrezno sporočilo, in to v času, ko je treba vzpostaviti omrežja nove generacije ter 
zagotoviti ustrezne naložbe za njihov razvoj.

Predlog spremembe 685
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a črtano
Funkcionalna ločitev

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

Or. de

Obrazložitev

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed, however, if regulation of 
the access markets had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has 
been able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee 
sufficient access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant 
market power. The Commission proposal should therefore be rejected.

Predlog spremembe 686
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a črtano
Funkcionalna ločitev

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

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

2. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti obveznost za funkcionalno 
ločitev, Komisiji predloži zahtevo, ki 
vključuje:
(a) dokaz, da uvedba ustreznih obveznosti 
med tistimi, opredeljenimi v členih 9 do 13 
za doseganje učinkovite konkurence po 
usklajeni analizi upoštevnih trgov v 
skladu s postopkom analize trga iz člena 
16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva), ni bila uspešna in ne bi bila 
uspešna pri doseganju učinkovite 
konkurence in da obstajajo pomembni in 
trajni problemi glede 
konkurence/nepopolnega trga, ki so 
ugotovljeni na mnogih proizvodnih trgih;

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

(c)osnutek predlaganega ukrepa.

3. Osnutek ukrepa vsebuje naslednje 
elemente:

(a) natančno naravo in stopnjo ločitve, 
zlasti s podrobnim opisom pravnega 
statusa ločene poslovne enote;

(b) opredelitev sredstev ločene poslovne 
enote in izdelkov ali storitev, ki se bodo 
dobavljali tej enoti;
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(c) ureditev vodenja za zagotovitev 
neodvisnosti osebja, ki je zaposleno v 
ločeni poslovni enoti, ter ustrezno 
strukturo spodbud;

(d) pravila za zagotovitev skladnosti z 
obveznostmi;

(e) pravila za zagotovitev preglednosti 
operativnih postopkov, zlasti za druge 
zainteresirane strani;

(f) program spremljanja, namenjen 
zagotavljanju skladnosti, vključno z 
objavo letnega poročila.

4. Po odločbi Komisije o osnutku ukrepa, 
sprejetem v skladu s členom 8(3), 
nacionalni regulativni organ izvede 
usklajeno analizo različnih trgov, 
povezanih z dostopovnim omrežjem, v 
skladu s postopkom iz člena 16 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva). Na 
podlagi svoje ocene nacionalni regulativni 
organ naloži, ohrani, spremeni ali 
umakne obveznosti, v skladu s členoma 6 
in 7 Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva).

5. Za podjetje, za katero je bila uvedena 
funkcionalna ločitev, lahko velja katera 
koli obveznost, opredeljena v členih 9 do 
13, na katerem koli posebnem trgu, na 
katerem je bilo podjetje označeno kot 
podjetje s pomembno tržno močjo v skladu 
s členom 16 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva), ali pa katera koli 
obveznost, ki jo Komisija odobri po 
tretjem odstavku člena 8.

Or. en

Obrazložitev

Funkcionalna ločitev je napreden instrument, primeren za zasičene trge. V obravnavanem 
primeru pa lahko ta instrument zavira naložbe vertikalno integriranih podjetij v nova omrežja 
ali v nadgradnjo že obstoječih omrežij in posledično negativno vpliva na razvoj naslednje 
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generacije hitrih dostopovnih omrežij. Namesto funkcionalne ločitve bi morali nacionalni 
regulativni organi v okviru organa BERT pripraviti strožje smernice za večjo preglednost pri 
razvezavi krajevnih zank, kar predvideva tudi sedanji okvir.

Predlog spremembe 687
Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
skladu z določbami člena 8 in zlasti 
drugega pododstavka člena 8(3) vertikalno 
integriranemu podjetju naloži obveznost, 
da dejavnosti, povezane z veleprodajnim 
zagotavljanjem izdelkov z dostopom, 
prenese na neodvisno delujočo poslovno 
enoto. Ta določba velja samo v primeru 
trajnih težav glede konkurence na trgu.
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Or. pl

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se skuša zagotoviti učinkovito izvajanje člena 13a(1).

Predlog spremembe 689
Marian-Jean Marinescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 690
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Obrazložitev

Ločitev funkcij je lahko zgolj izreden ukrep. V območjih, kjer je prodor komunikacijskih 
storitev izjemno nizek, je treba sprejeti ukrepe za spodbujanje naložb. 

Predlog spremembe 691
Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 692
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta poslovna enota izdelke in storitve z 
dostopom dobavlja vsem podjetjem, 
vključno z drugimi poslovnimi enotami v 

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

časovnih okvirih in pod enakimi pogoji, 
vključno v zvezi s cenami in kakovostjo 
storitev, ter s pomočjo enakih sistemov in 
postopkov. Nacionalni regulativni organi 
lahko naložijo obveznost ločitve funkcij 
na trgih, kjer vlada konkurenca glede 
dostopovnih omrežij za končne potrošnike 
in kjer je stopnja prodora storitev fiksne 
telefonije izjemno nizka, vendar le v 
okoliščinah, v katerih so vsi drugi ukrepi 
za spodbujanje konkurence spodleteli.

Or. ro

Obrazložitev

Ločitev funkcij je lahko zgolj izreden ukrep. V območjih, kjer je prodor komunikacijskih 
storitev izjemno nizek, je treba sprejeti ukrepe za spodbujanje naložb. 

Predlog spremembe 693
Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 694
Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) nacionalni regulativni organ je 
sprejel vse potrebne ukrepe za izvrševanje 
ustreznih obveznosti iz členov 9 do 13 ob 
upoštevanju najboljšega ravnanja 
evropskih nacionalnih regulativnih 
organov in je preteklo dovolj časa za 
celovito učinkovanje sprejetih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 695
Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) obstajajo majhne možnosti za razvoj
infrastrukturne konkurence v razumnem 
časovnem okviru ali pa jih sploh ni;

Or. en
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Predlog spremembe 696
Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) regulativni organ lahko dokaže, da so 
stroški zaradi obveznosti, ki jih je treba 
naložiti podjetju, vključno s pričakovanim 
vplivom na regulativni organ, na podjetje 
in njegove spodbude za naložbe v njegovo 
omrežje, na druge zainteresirane strani 
ter zlasti na infrastrukturno konkurenco 
in potencialne posledice za potrošnike, 
precej nižji od končnih koristi;

Or. en

Predlog spremembe 697
Marian-Jean Marinescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ ne naloži 
funkcionalne ločitve kot regulativne 
rešitve na trgu, kjer obstaja 
infrastrukturna konkurenca za 
zagotavljanje maloprodajnih storitev in/ali 
kjer je tržni delež fiksnih 
telekomunikacijskih storitev zelo majhen.

Or. en
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Predlog spremembe 698
Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti obveznost za funkcionalno 
ločitev, Komisiji predloži zahtevo, ki 
vključuje:

2. Ločena poslovna enota dobavlja izdelke 
in storitve z dostopom vsem podjetjem, 
vključno z drugimi poslovnimi enotami v 
okviru matičnega podjetja, v enakih 
časovnih okvirih in pod enakimi pogoji, 
vključno z upoštevanjem cen in kakovosti 
storitev, ter s pomočjo enakih sistemov in 
postopkov.

Or. en

Predlog spremembe 699
Mary Honeyball

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti obveznost za funkcionalno 
ločitev, Komisiji predloži zahtevo, ki 
vključuje:

2. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti obveznost za funkcionalno 
ločitev, Komisiji predloži predlog, ki 
vključuje:

Or. en

Obrazložitev

Funkcionalna ločitev bi morala biti na voljo nacionalnim regulativnim organom kot ukrep v 
primeru resnih težav z ozkimi grli v gospodarstvu, že obstoječe operaterje pa bi morala 
spodbuditi k ponujanju nediskriminatornih pogojev. Vendar zahteva, da morajo nacionalni 
regulativni organi pred predlogom o funkcionalni ločitvi dokazati trajen neuspeh pri 
vzpostavitvi konkurence, lahko povzroči nepotrebne zamude pri vzpostavitvi konkurenčnega 
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trga.  To bi lahko skoraj onemogočilo uporabo funkcionalne ločitve s strani nacionalnih 
regulativnih organov.

Predlog spremembe 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) dokaz, da obstajajo pomembni in trajni 
problemi glede konkurence/nepopolnega 
trga, ki so ugotovljeni na mnogih 
proizvodnih trgih, in da bi bil ta ukrep 
najuspešnejše in najučinkovitejše sredstvo 
za izvrševanje ukrepov za obravnavanje 
takšnih težav/neuspehov;

Or. en

Obrazložitev

Ker lahko funkcionalna ločitev organu in reguliranemu operaterju poenostavi izvrševanje, bi 
bilo treba regulatorjem omogočiti, da ta ukrep uporabijo na dolgoročni osnovi (za resne in 
dolgotrajne zastoje), ne pa šele po dolgoletnih neuspešnih poskusih izvršitve, ki kažejo na to, 
da so bili ukrepi dlje časa neučinkoviti (in se tako ni razvila konkurenca). Treba se je 
sklicevati na »učinkovito« konkurenco, saj bi lahko v določeni meri obstajala infrastrukturna 
konkurenca, ki pa ne bi učinkovito omejevala prevladujočega operaterja (kot v Združenem 
kraljestvu).



AM\726891SL.doc 87/98 PE407.731v01-00

SL

Predlog spremembe 701
Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) dokaz, da so bili pogoji iz odstavka 1 
izpolnjeni;

Or. en

Predlog spremembe 702
Mary Honeyball

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) dokaz, da uvedba ustreznih 
obveznosti med tistimi, opredeljenimi v 
členih 9 do 13 za doseganje učinkovite 
konkurence po usklajeni analizi 
upoštevnih trgov, ni bila uspešna in ne bi 
bila uspešna pri doseganju učinkovite 
konkurence in da bi bil ta ukrep 
najuspešnejše in najučinkovitejše 
sredstvo za izvrševanje ukrepov za 
obravnavanje takšnega neuspeha;
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ugotovljeni na mnogih proizvodnih trgih;

Or. en

Obrazložitev

Funkcionalna ločitev bi morala biti na voljo nacionalnim regulativnim organom kot ukrep v 
primeru resnih težav z ozkimi grli v gospodarstvu, že obstoječe operaterje pa bi morala 
spodbuditi k ponujanju nediskriminatornih pogojev. Vendar zahteva, da morajo nacionalni 
regulativni organi pred predlogom o funkcionalni ločitvi dokazati trajen neuspeh pri 
vzpostavitvi konkurence, lahko povzroči nepotrebne zamude pri vzpostavitvi konkurenčnega 
trga.  To bi lahko skoraj onemogočilo uporabo funkcionalne ločitve s strani nacionalnih 
regulativnih organov.

Predlog spremembe 703
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) dokaz, da uvedba ustreznih obveznosti 
med tistimi, opredeljenimi v členih 9 do 13 
za doseganje učinkovite konkurence po 
analizi upoštevanega trga v skladu s 
postopkom analize trga iz člena 16 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), 
ni bila uspešna in ne bi bila uspešna pri 
reševanju težav na področju konkurence 
na tem trgu.

Or. en

Obrazložitev

Funkcionalne ločitve ne bi smeli obravnavati kot zadnjega možnega ukrepa, ki se uporablja v 
primeru neuspeha vseh ostalih ukrepov, ampak bi jo morali uporabljati zato, ker je uspešna in 
učinkovita rešitev za težave s konkurenco, ki jih obravnavajo nacionalni regulativni organi. 
Razlog za črtanje odstavka b je, da v skladu členoma 6 in 8 okvirne direktive že obstajajo 
določbe o obveznem posvetovalnem postopku z zainteresiranimi stranmi in sprejetju 
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sorazmernih ukrepov na podlagi socialno-ekonomske analize.

Predlog spremembe 704
Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) analizo stroškov in koristi ukrepa, 
vključno z njegovim pričakovanim 
vplivom na regulativni organ, na podjetje in 
naložbe, konkurenco in potrošnike;

Or. en
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Obrazložitev

Ker lahko funkcionalna ločitev organu in reguliranemu operaterju poenostavi izvrševanje, bi 
bilo treba regulatorjem omogočiti, da ta ukrep uporabijo na dolgoročni osnovi (za resne in 
dolgotrajne zastoje), ne pa šele po dolgoletnih neuspešnih poskusih izvršitve, ki kažejo na to, 
da so bili ukrepi dlje časa neučinkoviti (in se tako ni razvila konkurenca). Treba se je 
sklicevati na »učinkovito« konkurenco, saj bi lahko v določeni meri obstajala infrastrukturna 
konkurenca, ki pa ne bi učinkovito omejevala prevladujočega operaterja (kot v Združenem 
kraljestvu).

Predlog spremembe 706
Mary Honeyball

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) analizo stroškov in koristi ukrepa, 
vključno z njegovim pričakovanim 
vplivom na regulativni organ, na podjetje in 
naložbe, konkurenco in potrošnike;

Or. en

Obrazložitev

Funkcionalna ločitev bi morala biti na voljo nacionalnim regulativnim organom kot ukrep v 
primeru resnih težav z ozkimi grli v gospodarstvu, že obstoječe operaterje pa bi morala 
spodbuditi k ponujanju nediskriminatornih pogojev. Vendar zahteva, da morajo nacionalni 
regulativni organi pred predlogom o funkcionalni ločitvi dokazati trajen neuspeh pri 
vzpostavitvi konkurence, lahko povzroči nepotrebne zamude pri vzpostavitvi konkurenčnega 
trga.  To bi lahko skoraj onemogočilo uporabo funkcionalne ločitve s strani nacionalnih 
regulativnih organov.
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Predlog spremembe 707
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Funkcionalne ločitve ne bi smeli obravnavati kot zadnjega možnega ukrepa, ki se uporablja v 
primeru neuspeha vseh ostalih ukrepov, ampak bi jo morali uporabljati zato, ker je uspešna in 
učinkovita rešitev za težave s konkurenco, ki jih obravnavajo nacionalni regulativni organi. 
Razlog za črtanje odstavka b je, da v skladu členoma 6 in 8 okvirne direktive že obstajajo 
določbe o obveznem posvetovalnem postopku z zainteresiranimi stranmi in sprejetju 
sorazmernih ukrepov na podlagi socialno-ekonomske analize.

Predlog spremembe 708
Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) osnutek predlaganega ukrepa. črtano

Or. en
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Predlog spremembe 709
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13b črtano
Prostovoljna ločitev vertikalno 

integriranega podjetja
1. Podjetja, ki so bila označena kot 
operaterji s pomembno tržno močjo na 
enem ali na več upoštevnih trgih v skladu 
s členom 16 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva), nacionalni 
regulativni organ vnaprej obvestijo o tem, 
da nameravajo svoja sredstva krajevnega 
dostopovnega omrežja ali znaten del teh 
sredstev prenesti na ločeno pravno osebo z 
drugim lastnikom ali da nameravajo 
ustanoviti ločen poslovni subjekt, ki bo 
vsem maloprodajnim ponudnikom, 
vključno z njihovimi maloprodajnimi 
oddelki, dobavljal popolnoma 
enakovredne izdelke z dostopom.
2. Nacionalni regulativni organ oceni 
učinek načrtovane transakcije na 
obstoječe regulativne obveznosti po 
Direktivi 2002/21/ES (Okvirna direktiva).
V ta namen nacionalni regulativni organ 
izvede usklajeno analizo različnih trgov, 
povezanih z dostopovnim omrežjem, v 
skladu s postopkom iz člena 16 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).
Na podlagi svoje ocene nacionalni 
regulativni organ naloži, ohrani, 
spremeni ali umakne obveznosti, v skladu 
s členoma 6 in 7 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva).
3. Za pravno in/ali operativno ločen 
poslovni subjekt lahko velja katera koli 
obveznost, opredeljena v členih 9 do 13, 
na katerem koli posebnem trgu, na 
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katerem je bilo podjetje označeno kot 
podjetje s pomembno tržno močjo v skladu 
s členom 16 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva), ali pa katera koli 
obveznost, ki jo Komisija odobri po 
tretjem odstavku člena 8.

Or. de

Obrazložitev

Prostovoljna prodaja omrežij ne sme biti predmet pravne ureditve. Morebiten vpliv na 
konkurenco je treba preučiti v luči obstoječih nacionalnih in evropskih pravil o konkurenci. 
Predlog Komisije v zvezi s tem je treba zavrniti.

Predlog spremembe 710
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10 a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 19a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Vstavi se naslednji člen 19a:
„Člen 19a

Prenehanje veljavnosti
Členi 8 do 13 prenehajo veljati 1. 
januarja 2014.“

Or. de

Obrazložitev

Poskrbeti je treba, da se prehod s predhodne ureditve na uporabo splošnega konkurenčnega 
prava v telekomunikacijskem sektorju pregleda po preteku petletnega obdobja.
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Predlog spremembe 711
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10 b (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Priloga II – uvodni oddelek – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) V uvodnem delu Priloge II se točka 
(a) nadomesti z naslednjim besedilom:

"(a) "krajevna podzanka" pomeni 
delno krajevno zanko, ki povezuje 
omrežno priključno točko [...] na 
koncentracijsko točko ali točno 
določeno vmesno dostopovno točko v 
fiksnem javnem elektronskem 
komunikacijskem omrežju, kjer je 
mogoč tehničen dostop do povezave;"

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe posodablja opredelitev dostopa na podlagi dominantnega položaja s 
krajevno zanko iz direktive o dostopu, da se zagotovi tehnološka nevtralnost in opredelitev 
uskladi z novo opredelitvijo Komisije glede zadevnih trgov. Do takrat, ko bo predlog 
spremembe sprejet, se lahko zgodi, da bo veliko zank narejenih iz optičnih vlaken, zato je 
treba s tehnološko nevtralnim pristopom zagotoviti usmerjenost okvira v prihodnost.

Predlog spremembe 712
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10 c (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Priloga II – uvodni oddelek – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10c) V uvodnem delu Priloge II se točka 
(c) nadomesti z naslednjim besedilom:

"(c) "povsem razvezani dostop do 
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krajevne zanke" pomeni zagotovitev 
dostopa upravičencu do krajevne 
zanke ali krajevne podzanke 
priglašenega obratovalca z odobritvijo 
uporabe celotne zmogljivosti omrežne 
infrastrukture;"

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe, ki ga je vložil poslanec Hökmark k Prilogi II, 
odstavek 1, točka a.

Predlog spremembe 713
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10 d (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Priloga II – uvodni oddelek – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10d) V uvodnem delu Priloge II se točka 
(d) nadomesti z naslednjim besedilom:
"(d) "sodostop do krajevne zanke" 
pomeni zagotovitev dostopa upravičencu 
do krajevne zanke ali krajevne 
podzanke priglašenega obratovalca z 
odobritvijo uporabe posebnega dela 
zmogljivosti omrežne infrastrukture, kot je 
del razpoložljive frekvence ali valovne 
dolžine, na primer frekvenčnega spektra 
posukanega kovinskega para za 
negovorni pas; [...]"

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe, ki ga je vložil poslanec Hökmark k Prilogi II, 
odstavek 1, točka a.
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Predlog spremembe 714
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10 e (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Priloga II – uvodni oddelek – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10e) V uvodnem delu Priloge II se doda 
naslednja točka:

"(da) "veleprodajni širokopasovni 
dostop" pomeni nematerialen ali 
virtualen omrežni dostop do krajevne 
zanke ali krajevne podzanke, ki 
zagotavlja prenos podatkov v obe smeri 
po krajevni zanki ali krajevni podzanki 
do določene dostopovne točke v fiksnem 
javnem elektronskem komunikacijskem 
omrežju;"

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe, ki ga je vložil poslanec Hökmark k Prilogi II, 
odstavek 1, točka a.

Predlog spremembe 715
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10 f (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Priloga II – del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10f) V Prilogi II se del A nadomesti z 
naslednjim besedilom:

"A. Pogoji za razvezani dostop [...]

1. Omrežni elementi, do katerih se 
ponuja dostop, ki vključujejo zlasti 
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naslednje elemente skupaj z ustreznimi 
pripadajočimi napravami:

(a) razvezan dostop do krajevnih zank 
in krajevnih podzank;

(b) dostop do vodov, ki omogoča 
namestitev dostopovnih in zalednih 
omrežij;

(c) veleprodajni širokopasovni dostop 
na ustreznih točkah omrežja, da se 
zagotovi učinkovita konkurenca na 
nacionalni ravni, ki bo omogočila
enakovredno delovanje razvezanega 
dostopa v okoliščinah, kjer takšnega 
dostopa ni mogoče tehnično ali 
ekonomsko vzpostaviti;

2. Informacije v zvezi z lokacijami 
fizičnega dostopa, vključno s cestnimi 
omarami in glavnimi razdelilniki, 
razpoložljivostjo krajevnih zank in 
podzank, vodov in zalednih naprav v 
določenih delih dostopovnega 
omrežja; 

3. Tehnični pogoji v zvezi z dostopom 
in uporabo krajevnih zank, podzank in 
vodov, vključno s tehničnimi 
značilnostmi posukanega [...] para 
in/ali optike, razdelilci za kabel, vodi in 
pripadajočimi napravami;

4. Postopki naročanja in 
zagotavljanja, omejitve uporabe."

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe, ki ga je vložil poslanec Hökmark k Prilogi II, 
odstavek 1, točka a.
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Predlog spremembe 716
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10 g (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Priloga II – del B – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10g) V delu B Priloge II se točka 1 
nadomesti z naslednjim besedilom:

"1. Informacije o ustreznih lokacijah 
ali mest z opremo priglašenega 
operaterja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe posodablja opredelitev dostopa na podlagi dominantnega položaja v 
krajevni zanki iz direktive o dostopu, da se zagotovi tehnološka nevtralnost in opredelitev 
uskladi z novo opredelitvijo Komisije glede zadevnih trgov. Do takrat, ko bo predlog 
spremembe sprejet, se lahko zgodi, da bo veliko zank narejenih iz optičnih vlaken, zato je 
treba s tehnološko nevtralnim pristopom zagotoviti usmerjenost okvira v prihodnost.


	726891sl.doc

