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Predlog spremembe 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Členu 3 se doda naslednji odstavek:
„2a. Za globalne telekomunikacijske 
storitve se uporablja samo poenostavljen 
postopek z uradnim obvestilom in 
določeno registracijo dejavnosti 
elektronske komunikacijske storitve kot 
“globalnih telekomunikacijskih storitev“. 
Globalne telekomunikacijske storitve so 
upravljane poslovne podatkovne in 
govorne storitve za multinacionalne 
družbe, locirane v različnih državah in 
pogosto na različnih celinah. Za te 
storitve je značilno, da so čezmejne, v 
Evropi pa vseevropske.“

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sedanjim splošnim okvirom EU za telekomunikacije mora ponudnik globalnih 
telekomunikacijskih storitev ustreči zahtevam nacionalnih regulativnih organov, da bi lahko 
ponujal vseevropske storitve v vseh državah članicah. Te zahteve so lahko v državah članicah 
različne, pogosto pa se precej razlikujejo tudi obveznosti, ki jih je treba izpolniti v skladu s 
posameznimi nacionalnimi sistemi. Glede na posebno naravo in konkurenčnost trga globalnih 
telekomunikacijskih storitev bi bilo upravičeno, da so ponudniki na tem trgu izpostavljeni 
samo omejenemu in usklajenemu postopku odobritve.
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Predlog spremembe 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 3 se doda naslednji odstavek:
„2a. Za globalne telekomunikacijske 
storitve se uporablja samo poenostavljen 
postopek in določeno registracijo 
dejavnosti elektronske komunikacijske 
storitve kot “globalnih 
telekomunikacijskih storitev“. Globalne 
telekomunikacijske storitve so upravljane 
poslovne podatkovne in govorne storitve 
za multinacionalne družbe, locirane v 
različnih državah ali celinah. Za te 
storitve je značilno, da so čezmejne, v 
Evropi pa vseevropske.“

Or. en

Obrazložitev

Under the current EU general telecommunications framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorisation requirements in 
order a pan-European service within each member state to business clients. As such 
requirements very substantially between member states and given the special nature of the 
GTS market is justified to subject GTS providers only to a limited and harmonised 
authorisation process. This would contribute further to the development of pan-European 
services and in particular a corporate cross-border telecommunications market.

Predlog spremembe 719
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2002/20/ES
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 3 se doda naslednji odstavek:
„2a. Za globalne telekomunikacijske 
storitve se uporablja bolj poenostavljen 
postopek z uradnim obvestilom in 
določeno registracijo dejavnosti 
elektronske komunikacijske storitve kot 
“globalnih telekomunikacijskih storitev“. 
Globalne telekomunikacijske storitve so 
upravljane poslovne podatkovne in 
govorne storitve za multinacionalne 
družbe, locirane v različnih državah in 
pogosto na različnih celinah. Za te 
storitve je značilno, da so čezmejne, v 
Evropi pa vseevropske.“

Or. en

Obrazložitev

Vseevropske telekomunikacijske storitve, med katerimi so trenutno v ospredju globalne 
telekomunikacijske storitve, ki se zagotavljajo multinacionalkam s podružnicami v številnih 
evropskih državah, so eno od področij, kjer moramo zagotoviti bolj usklajen regulativni 
pristop v EU.

Predlog spremembe 720
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 3 se doda naslednji odstavek:
„2a. Za globalne telekomunikacijske 
storitve se uporablja samo poenostavljen 
postopek z uradnim obvestilom in 
določeno registracijo dejavnosti 
elektronske komunikacijske storitve kot 
“globalnih telekomunikacijskih storitev“. 
Globalne telekomunikacijske storitve so 
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upravljane poslovne podatkovne in 
govorne storitve za multinacionalne 
družbe, locirane v različnih državah in 
pogosto na različnih celinah. Za te 
storitve je značilno, da so čezmejne, v 
Evropi pa vseevropske.“

Or. en

Obrazložitev

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.

Predlog spremembe 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 3 se doda naslednji odstavek:
„2a. Za ponudnike storitev 
multinacionalnim družbam v več kot eni 
državi članici se uporablja samo 
poenostavljen postopek z uradnim 
obvestilom in določeno registracijo 
dejavnosti elektronske komunikacijske 
storitve kot “globalnih 
telekomunikacijskih storitev.“

Or. en
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Obrazložitev

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.

Predlog spremembe 722
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice pospešujejo uporabo 
radijskih frekvenc v skladu s splošno 
odobritvijo in lahko podelijo individualne 
pravice z namenom:

Or. en

Obrazložitev

Predlagani mehanizem za pregled obstoječih pravic ni realističen, kot je že bilo obrazloženo v 
predlogih sprememb k členu 9a okvirne direktive.
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Predlog spremembe 723
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice spodbujajo uporabo
radijskih frekvenc v skladu s splošno 
odobritvijo, če se na podlagi analize 
potrdi, da je načelo podelitve individualnih 
pravic uporabe nujno zaradi:

Or. en

Obrazložitev

Nujne pogoje je treba ustrezno opredeliti in jih uporabiti za odstopanje od načela 
individualnih pravic. Ti pogoji morajo zajemati učinkovitost temeljite tehnične analize, zlasti 
da se zagotovi zaščita pred škodljivimi motnjami in učinkovita uporaba spektra.

Predlog spremembe 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice podelijo pravice uporabe 
radijskih frekvenc v skladu s splošnimi 
odobritvami in lahko podelijo 
individualne pravice z namenom:

Or. es
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Predlog spremembe 725
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice uporabo radijskih 
frekvenc pogojujejo s podelitvijo 
individualnih pravic uporabe. Za uporabo
radijskih frekvenc vključijo pogoje v 
skladu s splošno odobritvijo v posebnih 
pasovih za ta namen.

Or. en

Obrazložitev

S splošno odobritvijo so povezane ogromne pravne in tehnične težave, zlasti kar zadeva 
upravljanje škodljivih motenj. Poleg tega Komisija ne upošteva pogodb med operaterji in 
suverenimi državami, ki so bile sklenjene in zagotovljene, ter poskuša spremeniti sedanji 
sistem posebne odobritve v sistem splošne odobritve ne glede na škodo, ki jo to povzroči 
uporabnikom spektra po Evropi.

Predlog spremembe 726
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice ne pogojujejo uporabe 
radijskih frekvenc s podelitvijo 
individualnih pravic uporabe, temveč
vključijo pogoje za uporabo takega
radijskih frekvenc v splošno odobritev, 
razen če je podelitev individualnih pravic 

1. Države članice uporabo radijskih 
frekvenc pogojujejo s podelitvijo 
individualnih pravic uporabe. Za uporabo
radijskih frekvenc vključijo pogoje v 
skladu s splošno odobritvijo v posebnih 
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upravičena zaradi: pasovih za ta namen.

Or. en

Obrazložitev

S splošno odobritvijo so povezane ogromne pravne in tehnične težave, zlasti kar zadeva 
upravljanje škodljivih motenj. Poleg tega Komisija ne upošteva pogodb med operaterji in 
suverenimi državami, ki so bile sklenjene in zagotovljene, ter poskuša spremeniti sedanji 
sistem posebne odobritve v sistem splošne odobritve ne glede na škodo, ki jo to povzroči 
uporabnikom spektra po Evropi.

Predlog spremembe 727
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izogibanja resnemu tveganju 
škodljivih motenj; ali

črtano

Or. en

Obrazložitev

S splošno odobritvijo so povezane ogromne pravne in tehnične težave, zlasti kar zadeva 
upravljanje škodljivih motenj. Poleg tega Komisija ne upošteva pogodb med operaterji in 
suverenimi državami, ki so bile sklenjene in zagotovljene, ter poskuša spremeniti sedanji 
sistem posebne odobritve v sistem splošne odobritve ne glede na škodo, ki jo to povzroči 
uporabnikom spektra po Evropi.

Predlog spremembe 728
Paul Rübig

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

(a) izogibanja resnemu tveganju 
škodljivih motenj; ali

črtano

Or. en

Obrazložitev

S splošno odobritvijo so povezane ogromne pravne in tehnične težave, zlasti kar zadeva 
upravljanje škodljivih motenj. Poleg tega Komisija ne upošteva pogodb med operaterji in 
suverenimi državami, ki so bile sklenjene in zagotovljene, ter poskuša spremeniti sedanji 
sistem posebne odobritve v sistem splošne odobritve ne glede na škodo, ki jo to povzroči 
uporabnikom spektra po Evropi.

Predlog spremembe 729
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izogibanja resnemu tveganju škodljivih 
motenj; ali

(a) izogibanja možnosti škodljivih motenj; 
or

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.
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Predlog spremembe 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izogibanja resnemu tveganju škodljivih 
motenj; ali

(a) izogibanja možnosti škodljivih motenj;

Or. es

Predlog spremembe 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izogibanja resnemu tveganju škodljivih 
motenj; ali

(a) izogibanja tveganju škodljivih motenj; 
ali

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 732
Gianni De Michelis

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

(a) izogibanja resnemu tveganju škodljivih 
motenj; ali

(a) izogibanja resnemu tveganju škodljivih 
motenj ob doslednem upoštevanju ocene 
zadevnih tehničnih organizacij in 
organizacij za standardizacijo; ali

Or. en

Obrazložitev

Potrebni so različni zaščitni mehanizmi za zagotovitev kakovosti storitev za potrošnike in 
preprečevanje motenj. Zato je bistveno, da mednarodni organi, kot so Evropska konferenca 
poštnih in telekomunikacijskih uprav, Odbor za elektronske komunikacije in Evropski institut 
za telekomunikacijske standarde, od katerih se institucionalno zahteva, da Komisiji na tem 
tehničnem področju nudi pomoč ter da opravijo oceno tehnične in operacijske izvedljivosti 
rešitev, ki jih načrtuje Komisija.

Predlog spremembe 733
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 1 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zagotavljanja kakovosti storitev;

Or. en

Obrazložitev

Poleg škodljivih motenj mora biti merilo za omejitev tehnološke nevtralnosti tudi kakovost 
storitve. To je pomembno predvsem v primerih, ko je dovoljena skupna uporaba spektra.

Predlog spremembe 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

(aa) zagotavljanja tehnične kakovosti 
storitev;

Or. es

Predlog spremembe 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 1 – točka ab (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) zaščite učinkovite uporabe spektra;

Or. es

Predlog spremembe 736
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega 
interesa.

črtano

Or. en

Obrazložitev

S splošno odobritvijo so povezane ogromne pravne in tehnične težave, zlasti kar zadeva 
upravljanje škodljivih motenj. Poleg tega Komisija ne upošteva pogodb med operaterji in 
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suverenimi državami, ki so bile sklenjene in zagotovljene, ter poskuša spremeniti sedanji 
sistem posebne odobritve v sistem splošne odobritve ne glede na škodo, ki jo to povzroči 
uporabnikom spektra po Evropi.

Predlog spremembe 737
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega 
interesa.

črtano

Or. en

Obrazložitev

S splošno odobritvijo so povezane ogromne pravne in tehnične težave, zlasti kar zadeva 
upravljanje škodljivih motenj. Poleg tega Komisija ne upošteva pogodb med operaterji in 
suverenimi državami, ki so bile sklenjene in zagotovljene, ter poskuša spremeniti sedanji 
sistem posebne odobritve v sistem splošne odobritve ne glede na škodo, ki jo to povzroči 
uporabnikom spektra po Evropi.

Predlog spremembe 738
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega 
interesa.

(b) zagotavljanja učinkovite uporabe 
spektra. 

Or. en
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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 739
Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega 
interesa.

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega 
interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti, 
kot jih opredelijo države članice.

Or. en

Obrazložitev

Namen je preprosto doseči, da bi bile države članice še naprej pristojne za opredelitev ciljev 
splošnega interesa.

Predlog spremembe 740
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 1 – točka ba (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zagotavljanja tehnične kakovosti 
storitev.

Or. en
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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 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 1 – točka ba (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zaščite učinkovite uporabe spektra.

Or. en

Obrazložitev

Splošna filozofija politike spektra mora biti usmerjena k zagotavljanju učinkovite uporabe 
spektra.

Predlog spremembe 742
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 1 – točka bb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega 
interesa.

Or. en
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Predlog spremembe 743
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Države članice uskladijo frekvenčne 
pasove na podlagi skupnih splošnih meril. 
Za te frekvenčne pasove uporabijo 
usklajena pravila o izdaji dovoljenj. Za 
izdajo dovoljenj in njihovo opredelitev so 
pristojni nacionalni regulativni organi.

Or. en

Obrazložitev

S splošno odobritvijo so povezane ogromne pravne in tehnične težave, zlasti kar zadeva 
upravljanje škodljivih motenj. Poleg tega Komisija ne upošteva pogodb med operaterji in 
suverenimi državami, ki so bile sklenjene in zagotovljene, ter poskuša spremeniti sedanji 
sistem posebne odobritve v sistem splošne odobritve ne glede na škodo, ki jo to povzroči 
uporabnikom spektra po Evropi.

Predlog spremembe 744
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Države članice uskladijo frekvenčne 
pasove na podlagi skupnih splošnih meril. 
Za te frekvenčne pasove uporabijo 
usklajena pravila o izdaji dovoljenj. Za 
izdajo dovoljenj in njihovo opredelitev so 
pristojni nacionalni regulativni organi.

Or. en
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Obrazložitev

S splošno odobritvijo so povezane ogromne pravne in tehnične težave, zlasti kar zadeva 
upravljanje škodljivih motenj. Poleg tega Komisija ne upošteva pogodb med operaterji in 
suverenimi državami, ki so bile sklenjene in zagotovljene, ter poskuša spremeniti sedanji 
sistem posebne odobritve v sistem splošne odobritve ne glede na škodo, ki jo to povzroči 
uporabnikom spektra po Evropi.

Predlog spremembe 745
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je treba podeliti individualne pravice 
uporabe za radijske frekvence in številke,
države članice take pravice na zahtevo 
podelijo vsakemu podjetju, ki zagotavlja 
ali uporablja omrežja ali storitve na 
podlagi splošne odobritve, vendar ob 
upoštevanju določb členov 6, 6a, 7 in 
11(1)(c) te direktive in vseh drugih 
predpisov, ki zagotavljajo učinkovito 
uporabo teh virov v skladu z Direktivo 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).

2. Države članice individualne pravice na 
zahtevo podelijo vsakemu podjetju, vendar 
ob upoštevanju določb členov 6, 6a, 7 in 
11(1)(c) te direktive in vseh drugih 
predpisov, ki zagotavljajo učinkovito 
uporabo teh virov v skladu z Direktivo 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Or. en

Obrazložitev

S splošno odobritvijo so povezane ogromne pravne in tehnične težave, zlasti kar zadeva 
upravljanje škodljivih motenj. Poleg tega Komisija ne upošteva pogodb med operaterji in 
suverenimi državami, ki so bile sklenjene in zagotovljene, ter poskuša spremeniti sedanji 
sistem posebne odobritve v sistem splošne odobritve ne glede na škodo, ki jo to povzroči 
uporabnikom spektra po Evropi.
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Predlog spremembe 746
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je treba podeliti individualne pravice 
uporabe za radijske frekvence in številke,
države članice take pravice na zahtevo 
podelijo vsakemu podjetju, ki zagotavlja 
ali uporablja omrežja ali storitve na 
podlagi splošne odobritve, vendar ob 
upoštevanju določb členov 6, 6a, 7 in 
11(1)(c) te direktive in vseh drugih 
predpisov, ki zagotavljajo učinkovito 
uporabo teh virov v skladu z Direktivo 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).

2. Države članice individualne pravice na 
zahtevo podelijo vsakemu podjetju, vendar 
ob upoštevanju določb členov 6, 6a, 7 in 
11(1)(c) te direktive in vseh drugih 
predpisov, ki zagotavljajo učinkovito 
uporabo teh virov v skladu z Direktivo 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Or. en

Obrazložitev

S splošno odobritvijo so povezane ogromne pravne in tehnične težave, zlasti kar zadeva 
upravljanje škodljivih motenj. Poleg tega Komisija ne upošteva pogodb med operaterji in 
suverenimi državami, ki so bile sklenjene in zagotovljene, ter poskuša spremeniti sedanji 
sistem posebne odobritve v sistem splošne odobritve ne glede na škodo, ki jo to povzroči 
uporabnikom spektra po Evropi.

Predlog spremembe 747
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v posebna merila, ki jih 
države vnaprej opredelijo za podelitev 
pravic uporabe radijskih frekvenc 
ponudnikom storitev radijskih ali 

Brez poseganja v posebna merila in 
postopke, ki jih države sprejmejo za 
podelitev pravic uporabe radijskih frekvenc 
ponudnikom storitev radijskih ali 
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televizijskih radiodifuzijskih vsebin za 
izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, se take 
pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, 
preglednimi, nediskriminacijskimi in 
sorazmernimi postopki, v primeru radijskih 
frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Postopki so tudi odprti, razen v primerih, 
ko je podelitev individualnih pravic 
uporabe radijskih frekvenc ponudnikom 
storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin bistvena za 
izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo 
država članica vnaprej opredeli in je 
potrebna za doseganje cilja splošnega 
interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti. 

televizijskih radiodifuzijskih vsebin za 
izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, se take 
pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, 
preglednimi, nediskriminacijskimi in 
sorazmernimi postopki, v primeru radijskih 
frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Or. en

Predlog spremembe 748
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v posebna merila, ki jih 
države vnaprej opredelijo za podelitev 
pravic uporabe radijskih frekvenc 
ponudnikom storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin za 
izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, se take 
pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, 
preglednimi, nediskriminatornimi in 
sorazmernimi postopki, v primeru radijskih 
frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Postopki so tudi odprti, razen v primerih, 

Brez poseganja v posebna merila, ki jih 
države vnaprej opredelijo za podelitev 
pravic uporabe radijskih frekvenc 
ponudnikom storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin za 
izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, se take 
pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, 
preglednimi, nediskriminatornimi in 
sorazmernimi postopki, v primeru radijskih 
frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Postopki so tudi odprti.
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ko je podelitev individualnih pravic 
uporabe radijskih frekvenc ponudnikom 
storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin bistvena za 
izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo 
država članica vnaprej opredeli in je 
potrebna za doseganje cilja splošnega 
interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 749
Gianni De Michelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v posebna merila, ki jih 
države vnaprej opredelijo za podelitev 
pravic uporabe radijskih frekvenc 
ponudnikom storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin za 
izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, se take 
pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, 
preglednimi, nediskriminatornimi in 
sorazmernimi postopki, v primeru radijskih 
frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Postopki so tudi odprti, razen v primerih, 
ko je podelitev individualnih pravic 
uporabe radijskih frekvenc ponudnikom 
storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin bistvena za 
izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo 
država članica vnaprej opredeli in je 
potrebna za doseganje cilja splošnega 
interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Brez poseganja v posebna merila, ki jih 
države vnaprej opredelijo za podelitev 
pravic uporabe radijskih frekvenc 
ponudnikom storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin za 
izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, se take 
pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, 
preglednimi, nediskriminatornimi in 
sorazmernimi postopki, v primeru radijskih 
frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Postopki so tudi odprti, razen v primerih, 
ko je podelitev individualnih pravic 
uporabe radijskih frekvenc bistvena za 
izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo 
država članica vnaprej opredeli in utemelji 
ob upoštevanju tehnološkega in tržnega 
razvoja ter je potrebna za doseganje cilja 
splošnega interesa v skladu z zakonodajo 
Skupnosti.



AM\727532SL.doc 23/72 PE407.807v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Predlog spremembe 750
Pilar del Castillo Vera

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v posebna merila, ki jih 
države vnaprej opredelijo za podelitev 
pravic uporabe radijskih frekvenc 
ponudnikom storitev radijskih ali
televizijskih radiodifuzijskih vsebin za 
izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, se take 
pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, 
preglednimi, nediskriminatornimi in 
sorazmernimi postopki, v primeru radijskih 
frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Postopki so tudi odprti, razen v primerih, 
ko je podelitev individualnih pravic 
uporabe radijskih frekvenc ponudnikom 
storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin bistvena za 
izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo 
država članica vnaprej opredeli in je 
potrebna za doseganje cilja splošnega 
interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Brez poseganja v posebna merila, ki jih 
države vnaprej opredelijo za podelitev 
pravic uporabe radijskih frekvenc 
ponudnikom storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin za 
izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, se take 
pravice uporabe podeljujejo z odprtimi, 
objektivnimi, preglednimi, 
nediskriminatornimi in sorazmernimi 
postopki, v primeru radijskih frekvenc pa v 
skladu z določbami člena 9 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva). Postopki 
so odprti, razen v primerih, ko je podelitev 
individualnih pravic uporabe radijskih 
frekvenc ponudnikom storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin 
bistvena za izpolnjevanje določene 
obveznosti, ki jo država članica vnaprej 
opredeli in utemelji ter je potrebna za 
doseganje cilja splošnega interesa v skladu 
z zakonodajo Skupnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v posebna merila, ki jih 
države vnaprej opredelijo za podelitev 
pravic uporabe radijskih frekvenc 
ponudnikom storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin za 
izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, se take 
pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, 
preglednimi, nediskriminatornimi in 
sorazmernimi postopki, v primeru radijskih 
frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Postopki so tudi odprti, razen v primerih, 
ko je podelitev individualnih pravic 
uporabe radijskih frekvenc ponudnikom 
storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin bistvena za 
izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo 
država članica vnaprej opredeli in je 
potrebna za doseganje cilja splošnega 
interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Brez poseganja v posebna merila in 
postopke, ki jih države sprejmejo za 
podelitev pravic uporabe radijskih frekvenc 
ponudnikom storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin za 
izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, se take 
pravice uporabe podeljujejo z objektivnimi, 
preglednimi, nediskriminacijskimi in 
sorazmernimi postopki, v primeru radijskih 
frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Postopki so tudi odprti, razen v primerih, 
ko je podelitev individualnih pravic 
uporabe radijskih frekvenc ponudnikom 
storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin bistvena za 
izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo 
država članica vnaprej opredeli in je 
potrebna za doseganje cilja splošnega 
interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 752
Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri podeljevanju pravice uporabe države 
članice opredelijo, ali lahko imetnik pravic 
te pravice prenese in pod kakšnimi pogoji. 
V primeru radijskih frekvenc so te določbe 
skladne s členom 9b Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva).

Pri podeljevanju pravice uporabe države 
članice opredelijo, ali lahko imetnik pravic 
te pravice prenese in pod kakšnimi pogoji. 
V primeru radijskih frekvenc so te določbe 
skladne s členom 9 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva).

Or. en

Predlog spremembe 753
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar države članice podelijo pravice 
uporabe za določeno časovno obdobje, je 
trajanje primerno za zadevno storitev z 
vidika cilja, ki je vnaprej določen in 
opredeljen.

Kadar države članice podelijo pravice 
uporabe za določeno časovno obdobje, je 
trajanje primerno za zadevno storitev z 
vidika cilja, pri čemer se ustrezno 
upošteva potreba po omogočitvi 
ustreznega amortizacijskega obdobja za 
naložbe.

Or. en
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Predlog spremembe 754
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 755
Anne Laperrouze

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka individualna pravica uporabe 
radijskih frekvenc, ki se podeli za deset let 
ali več in ki je podjetja v skladu s členom 

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

Okvirne direktive ne morejo prenesti ali 
dati v zakup, nacionalni regulativni 
organi zagotovijo, da bodo sredstva, na 
podlagi katerih je mogoče preveriti, ali 
merila za podelitev individualnih pravic 
uporabe še veljajo in ali se jih spoštuje v 
času trajanja dovoljenja. Če ta merila ne 
veljajo več, se individualna pravica 
spremeni v splošno odobritev za uporabo 
radijskih frekvenc, ob predhodnem 
obvestilu in po preteku razumnega roka, 
ali pa pravica postane prosto prenosljiva ali 
na voljo za zakup med podjetji. Pri 
sprejemanju take odločitve se ustrezno 
upošteva potrebo po omogočanju ustrezne 
dobe amortizacije za vlaganja.

Or. fr

Obrazložitev

Za številne nove platforme in storitve bo amortizacija vlaganj trajala več kot deset ali vsaj pet 
let. V prvem letu ali v prvih dveh letih uporabe prihaja pogosto do precejšnjih izgub. Ne bi 
bilo primerno uvesti strogo zahtevo, v skladu s katero bi morali nacionalni regulativni organi 
vsakih pet let opraviti uradne ponovne preglede vseh dovoljenj radijskega spektra. 

Predlog spremembe 756
Gianni De Michelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka individualna pravica uporabe 
radijskih frekvenc, ki se podeli za deset let 
ali več in ki je podjetja v skladu s členom 
9b Okvirne direktive ne morejo prenesti ali 
dati v zakup, je vsakih pet let in prvič pet 
let po njeni izdaji predmet pregleda, ob 
upoštevanju meril iz odstavka 1. Če merila 
za podelitev individualnih pravic uporabe 
ne veljajo več, se individualna pravica 

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

odobritev za uporabo radijskih frekvenc, 
ob predhodnem obvestilu najmanj pet let 
po zaključku pregleda, ali pa pravica 
postane prosto prenosljiva ali na voljo za 
zakup med podjetji..

Or. en

Obrazložitev

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Predlog spremembe 757
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vsaka individualna pravica uporabe 
radijskih frekvenc, ki se podeli za deset let 
ali več in ki je podjetja v skladu s členom 
9b Okvirne direktive ne morejo prenesti ali 
dati v zakup je predmet pregleda, ob 
upoštevanju meril iz odstavka 1. Če merila 
za podelitev individualnih pravic uporabe 
ne veljajo več, se individualna pravica 
spremeni v splošno odobritev za uporabo 
radijskih frekvenc, ob predhodnem 
obvestilu v razumljivem roku, ki traja vsaj 
toliko časa kot podeljena individualna 
pravica uporabe, ali pa pravica postane 
prosto prenosljiva ali na voljo za zakup 
med podjetji.
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Or. en

Obrazložitev

S splošno odobritvijo so povezane ogromne pravne in tehnične težave, zlasti kar zadeva 
upravljanje škodljivih motenj. Poleg tega Komisija ne upošteva pogodb med operaterji in 
suverenimi državami, ki so bile sklenjene in zagotovljene, ter poskuša spremeniti sedanji 
sistem posebne odobritve v sistem splošne odobritve ne glede na škodo, ki jo to povzroči 
uporabnikom spektra po Evropi.

Predlog spremembe 758
Catherine Trautmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vsaka individualna pravica uporabe 
radijskih frekvenc, ki se podeli za deset let 
ali več in ki je podjetja v skladu s členom 
9b Okvirne direktive ne morejo prenesti ali 
dati v zakup, je lahko vsakih pet let in 
prvič pet let po njeni izdaji predmet 
pregleda, ob upoštevanju meril iz odstavka 
1. Če individualna pravica ne izpolnjuje 
nobenih od teh meril, se individualna 
pravica spremeni v splošno odobritev za 
uporabo radijskih frekvenc, ob 
predhodnem obvestilu največ pet let po 
zaključku pregleda, ali pa pravica postane 
prosto prenosljiva ali na voljo za zakup 
med podjetji. Pri sprejemanju take 
odločitve se ustrezno upošteva potreba po 
omogočanju ustrezne dobe amortizacije za 
vlaganja.

Or. en

Obrazložitev

Možnost trgovanja ne bi smela voditi v porušenje ravnovesja pri raznovrstnosti storitev ali v 
špekulacijo, zajemati pa bi morala tudi primere, ko je dostop do uporabe spektra prost, 
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vendar povezan z obveznostmi. Prav tako se ne sme prezreti nacionalnih postopkov, saj 
upravljanje spektra ostaja v nacionalni pristojnosti.

Predlog spremembe 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri sprejemanju odločitve v zvezi s pravico 
do uporabe je treba ustrezno upoštevati 
potrebo po omogočitvi ustreznega 
amortizacijskega obdobja za naložbe.

Or. en

Obrazložitev

Za številne nove platforme in storitve se bodo naložena sredstva amortizirala več kot deset, 
ali v vsakem primeru, več kot pet let. Precejšnje izgube v prvih letih delovanja so običajne. 
Uvedba strogih zahtev, v skladu s katerimi bi morali nacionalni regulativni organi vsakih pet 
let uradno pregledati vsa dovoljenja za uporabo spektra, ne bi bila ustrezna.

Predlog spremembe 760
Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nacionalni regulativni organ sprejme, 
sporoči in objavi odločbe o pravicah 
uporabe čim prej po prejemu popolne 
vloge, in sicer v treh tednih za številke, ki 
so bile razporejene za posebne namene v 
okviru državnega načrta številčenja, v 
šestih tednih pa za radijske frekvence, ki so 

3. Nacionalni regulativni organ sprejme, 
sporoči in objavi odločbe o pravicah 
uporabe čim prej po prejemu popolne 
vloge, in sicer v treh tednih za številke, ki 
so bile razporejene za posebne namene v 
okviru državnega načrta številčenja, v 
šestih tednih pa za radijske frekvence, ki so 



AM\727532SL.doc 31/72 PE407.807v01-00

SL

bile razporejene za elektronske 
komunikacije v okviru državnega 
frekvenčnega načrta. Drugi rok ne posega v 
noben veljavni mednarodni sporazum v 
zvezi z uporabo radijskih frekvenc ali 
orbitalnih leg.

bile razporejene za posebne namene v 
okviru državnega frekvenčnega načrta. 
Drugi rok ne posega v noben veljavni 
mednarodni sporazum v zvezi z uporabo 
radijskih frekvenc ali orbitalnih leg.

Or. en

Predlog spremembe 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar se po posvetovanju z 
zainteresiranimi strankami v skladu s 
členom 6 Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva) sklene, da je treba pravice 
uporabe številk z izrednim gospodarskim 
pomenom podeliti s konkurenčnimi ali 
primerjalnimi izbirnimi postopki, lahko 
države članice podaljšajo najdaljši rok treh 
tednov še za največ tri tedne.

4. Kadar se po posvetovanju z 
zainteresiranimi strankami v skladu s 
členom 6 Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva) sklene, da je treba pravice 
uporabe številk z izrednim gospodarskim 
pomenom podeliti s konkurenčnimi ali 
primerjalnimi izbiralnimi postopki, lahko 
države članice podaljšajo najdaljši rok treh 
tednov še za največ tri dodatne tedne.

Or. en

Predlog spremembe 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice ne omejijo števila pravic 
uporabe, ki se podelijo, razen kadar je to 
potrebno za zagotovitev učinkovite 
uporabe radijskih frekvenc v skladu s 
členom 7.

5. Države članice ne omejijo števila pravic 
uporabe, ki se podelijo, razen kadar je to 
potrebno za zagotovitev učinkovite 
uporabe radijskih frekvenc v skladu s 
členom 7. Države članice upoštevajo 
zapuščinske naložbe in raven konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Zaščita, ki zagotavlja, da bodo upoštevane zapuščinske naložbe. V nasprotnem primeru se 
lahko prejšnje naložbe razvrednotijo. To bi močno razburkalo trg in negativno vplivalo na 
prihodnje odločitve glede naložb.

Predlog spremembe 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da se radijske frekvence 
uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu 
s členom 9(2) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, 
da se konkurenca ne izkrivlja zaradi 
prenosa ali kopičenja pravic uporabe 
radijskih frekvenc. V te namene lahko 
države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
kot so zmanjšanje, umik ali prisilna 
prodaja pravice uporabe radijskih 
frekvenc.

6. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da se radijske frekvence 
uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu 
s členom 9(2) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva).

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog je odveč, saj se z njim podvajajo že obstoječa pravila v konkurenčnem pravu EU, 
ki se uporabljajo tudi za prenos ali kopičenje pravic uporabe spektra.

Predlog spremembe 764
Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da se radijske frekvence 
uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu 
s členom 9(2) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, 
da se konkurenca ne izkrivlja zaradi 
prenosa ali kopičenja pravic uporabe 
radijskih frekvenc. V te namene lahko 
države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
kot so zmanjšanje, umik ali prisilna 
prodaja pravice uporabe radijskih
frekvenc.

6. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da se radijske frekvence 
uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu 
s členom 9(2) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, 
da se konkurenca ne izkrivlja zaradi 
prenosa ali kopičenja pravic uporabe 
radijskih frekvenc.

Or. en

Predlog spremembe 765
Alexander Alvaro

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da se radijske frekvence 

6. Pristojni regulativni organi zagotovijo, 
da se radijske frekvence uporabljajo 
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uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu 
s členom 9(2) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, 
da se konkurenca ne izkrivlja zaradi 
prenosa ali kopičenja pravic uporabe 
radijskih frekvenc. V te namene lahko 
države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
kot so zmanjšanje, umik ali prisilna prodaja 
pravice uporabe radijskih frekvenc.

smotrno in učinkovito v skladu s členom 8 
in členom 9(2) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, 
da se konkurenca ne izkrivlja zaradi 
prenosa ali kopičenja pravic uporabe 
radijskih frekvenc. Prav tako zagotovijo, da 
se konkurenca ne izkrivlja zaradi prenosa 
ali kopičenja pravic uporabe radijskih 
frekvenc. V te namene lahko države 
članice sprejmejo ustrezne ukrepe, kot so 
zmanjšanje, umik ali prisilna prodaja 
pravice uporabe radijskih frekvenc.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, ker nacionalni regulativni organi včasih nimajo potrebne 
pristojnosti za sprejetje takšne odločitve.

Predlog spremembe 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nacionalni regulativni organi
zagotovijo, da se radijske frekvence 
uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu 
s členom 9(2) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, 
da se konkurenca ne izkrivlja zaradi 
prenosa ali kopičenja pravic uporabe 
radijskih frekvenc. V te namene lahko 
države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
kot so zmanjšanje, umik ali prisilna prodaja 
pravice uporabe radijskih frekvenc.

6. Države članice zagotovijo, da se 
radijske frekvence uporabljajo smotrno in 
učinkovito v skladu s členoma 8(2) in 9(2) 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Prav tako zagotovijo, da se konkurenca ne 
izkrivlja zaradi prenosa ali kopičenja 
pravic uporabe radijskih frekvenc. V te 
namene lahko države članice zagotovijo
ustrezne ukrepe, kot so zmanjšanje, umik 
ali prisilna prodaja pravice uporabe 
radijskih frekvenc.

Or. es
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Obrazložitev

Z nadomestitvijo „nacionalnih regulativnih organov“ z „državami članicami“ bi odpravili 
dvome o zahtevah, kot je „neodvisnost“ upravnih organov, pristojnih za upravljanje spektra. 
Poleg tega se z vključitvijo sklicevanja na člen 8(2) opredeli učinkovita in smotrna uporaba 
radijskega spektra ob upoštevanju splošnih ciljev. Člen 9(2) obenem zadeva doseganje istih 
ciljev z usklajevanjem ukrepov, sprejetih na podlagi odločitve o spektru radijskih frekvenc. 

Predlog spremembe 767
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nacionalni regulativni organi
zagotovijo, da se radijske frekvence 
uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu 
s členom 9(2) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, 
da se konkurenca ne izkrivlja zaradi 
prenosa ali kopičenja pravic uporabe 
radijskih frekvenc. V te namene lahko 
države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
kot so zmanjšanje, umik ali prisilna prodaja 
pravice uporabe radijskih frekvenc.

6. Države članice zagotovijo, da se 
radijske frekvence uporabljajo smotrno in 
učinkovito v skladu s členom 9(2) 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Prav tako zagotovijo, da se konkurenca ne 
izkrivlja zaradi prenosa ali kopičenja 
pravic uporabe radijskih frekvenc. V te 
namene lahko države članice sprejmejo 
ustrezne ukrepe, kot so zmanjšanje, umik 
ali prisilna prodaja pravice uporabe 
radijskih frekvenc. 

Or. en

Predlog spremembe 768
Reino Paasilinna

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

6. Nacionalni regulativni organi
zagotovijo, da se radijske frekvence 
uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu 
s členom 9(2) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, 
da se konkurenca ne izkrivlja zaradi 
prenosa ali kopičenja pravic uporabe 
radijskih frekvenc. V te namene lahko 
države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
kot so zmanjšanje, umik ali prisilna prodaja 
pravice uporabe radijskih frekvenc.

6. Države članice zagotovijo, da se 
radijske frekvence uporabljajo smotrno in 
učinkovito v skladu s členom 9(2) 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Prav tako zagotovijo, da se konkurenca ne 
izkrivlja zaradi prenosa ali kopičenja 
pravic uporabe radijskih frekvenc. V te 
namene lahko države članice sprejmejo 
ustrezne ukrepe, kot so zmanjšanje, umik 
ali prisilna prodaja pravice uporabe 
radijskih frekvenc.

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za spekter, pristojni organ ni vedno nacionalni regulativni organ, kot je opredeljeno v 
okvirni direktivi.

Predlog spremembe 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da se radijske frekvence 
uporabljajo smotrno in učinkovito v skladu 
s členom 9(2) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva). Prav tako zagotovijo, 
da se konkurenca ne izkrivlja zaradi 
prenosa ali kopičenja pravic uporabe 
radijskih frekvenc. V te namene lahko 
države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
kot so zmanjšanje, umik ali prisilna prodaja 
pravice uporabe radijskih frekvenc.

6. Nacionalni organi zagotovijo, da se 
radijske frekvence uporabljajo smotrno in 
učinkovito v skladu s členom 9(2) 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Prav tako zagotovijo, da se konkurenca ne 
izkrivlja zaradi prenosa ali kopičenja 
pravic uporabe radijskih frekvenc. V te 
namene lahko države članice sprejmejo 
ustrezne ukrepe, kot so zmanjšanje, umik 
ali prisilna prodaja pravice uporabe 
radijskih frekvenc.

Or. en
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Obrazložitev

Ko gre za spekter, pristojni organ ni vedno nacionalni regulativni organ, kot je opredeljeno v 
okvirni direktivi.

Predlog spremembe 770
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 4 – točka a
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za splošno odobritev za zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
storitev ter pravice uporabe radijskih 
frekvenc in pravice uporabe številk lahko
veljajo samo pogoji iz Priloge I. Ti pogoji 
morajo biti nediskriminatorni, sorazmerni 
in pregledni ter, v primeru pravic uporabe 
radijskih frekvenc, skladni s členom 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

1. V primeru splošne odobritve lahko za
splošno odobritev za zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
storitev ter pravice uporabe radijskih 
frekvenc in pravice uporabe številk veljajo 
samo upravljanje škodljivih motenj in 
pogoji iz Priloge I. Ti pogoji morajo biti 
nediskriminatorni, sorazmerni in pregledni 
ter, v primeru pravic uporabe radijskih 
frekvenc, skladni s členom 9 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Or. en

Obrazložitev

Prevladati mora načelo individualne odobritve, splošna odobritev pa naj bo le izjema. 
Komisija mora natančneje opredeliti frekvenčne pasove, katerih uporaba bi lahko bila 
predmet splošnih odobritev. Ta ukrep bi bilo treba vključiti v člen 6(1).

Predlog spremembe 771
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodno besedilo
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za doseganje ciljev iz člena 1 in brez 
poseganja v člen 5(2) te direktive lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe:

1. Brez poseganja v člena 5(1) in (2) te 
direktive ter v člen 8a in člen 9 Direktive 
2002/21/ES (okvirna direktiva) lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe:

Or. en

Predlog spremembe 772
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za doseganje ciljev iz člena 1 in brez 
poseganja v člen 5(2) te direktive lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe:

1. Za doseganje ciljev iz člena 1 in brez 
poseganja v Odločbo Evropskega 
parlamenta in Sveta št. 676/2002/ES z dne 
7. marca 2002 o pravnem okviru za 
politiko radijskega spektra v Evropski 
skupnosti (Odločba o radijskem spektru)1

ter v člen 5(2) te direktive lahko Komisija 
sprejme izvedbene ukrepe:

___________
1 UL L 108, 24.4.2002, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Usklajevanje pogojev za podeljevanje individualnih pravic uporabe spektra in splošnih 
odobritev na ravni EU lahko olajša vzpostavljanje brezžičnih storitev ter spodbuja naložbe in 
inovacije, od katerih bodo imeli koristi končni uporabniki, če je v skladu z Odločbo o 
radijskem spektru. Ni primerno, da ima Komisija pooblastila ali pristojnosti za izbiro 
podjetij, ki bodo imela pravico uporabe spektra.
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Predlog spremembe 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za doseganje ciljev iz člena 1 in brez 
poseganja v člen 5(2) te direktive lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe:

1. Za doseganje ciljev iz člena 1 ter brez 
poseganja v člen 5(2) te direktive in v 
Odločbo Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o 
pravnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o 
radijskem spektru)1 lahko Komisija 
sprejme izvedbene ukrepe:

___________
1 UL L 108, 24.4.2002, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na Odločbo o radijskem spektru je bistvenega pomena za zagotovitev celovitega 
pristopa in skladne obravnave usklajevalnih ukrepov.

Predlog spremembe 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za doseganje ciljev iz člena 1 in brez 
poseganja v člen 5(2) te direktive lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe:

1. Za doseganje ciljev iz člena 1 in brez 
poseganja v člen 5(2) te direktive ali v 
Odločbo o radijskem spektru (Odločba 
676/2002/ES) lahko Komisija sprejme 
izvedbene ukrepe:

Or. es
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Predlog spremembe 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka -a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a) za vseevropske storitve;

Or. es

Predlog spremembe 776
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, 
katerih uporaba mora biti predmet splošnih 
odobritev ali individualnih pravic uporabe 
za radijske frekvence;

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, 
katerih uporaba mora biti predmet splošnih 
odobritev;

Or. en

Predlog spremembe 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, 
katerih uporaba mora biti predmet splošnih 
odobritev ali individualnih pravic uporabe 
za radijske frekvence;

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, 
katerih uporaba mora biti predmet 
odobritev;

Or. es

Predlog spremembe 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, 
katerih uporaba mora biti predmet splošnih 
odobritev ali individualnih pravic uporabe 
za radijske frekvence;

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov 
za zagotavljanje vseevropskih omrežij ali 
elektronskih komunikacijskih storitev, 
katerih uporaba mora biti predmet splošnih 
odobritev ali individualnih pravic uporabe 
za radijske frekvence;

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe člena je preširoko. Poleg tega besedilo ni v skladu z načelom zavor in 
ravnovesij. Obvezno je treba zagotoviti, da novi centralizirani postopki na ravni EU ne bodo 
spodkopali pristojnosti držav članic glede frekvenc. Zato je primerno ta člen uveljaviti za 
vseevropske storitve.
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Predlog spremembe 779
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, 
katerih uporaba mora biti predmet splošnih 
odobritev ali individualnih pravic uporabe 
za radijske frekvence;

(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, 
katerih uporaba je lahko predmet splošnih 
odobritev ali individualnih pravic uporabe 
za radijske frekvence, in

Or. en

Obrazložitev

Usklajevanje pogojev za podeljevanje individualnih pravic uporabe spektra in splošnih 
odobritev na ravni EU lahko olajša vzpostavljanje brezžičnih storitev ter spodbuja naložbe in 
inovacije, od katerih bodo imeli koristi končni uporabniki, če je v skladu z Odločbo o 
radijskem spektru. Ni primerno, da ima Komisija pooblastila ali pristojnosti za izbiro 
podjetij, ki bodo imela pravico uporabe spektra.

Predlog spremembe 780
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Usklajevanje pogojev za podeljevanje individualnih pravic uporabe spektra in splošnih 
odobritev na ravni EU lahko olajša vzpostavljanje brezžičnih storitev ter spodbuja naložbe in 
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inovacije, od katerih bodo imeli koristi končni uporabniki, če je v skladu z Odločbo o 
radijskem spektru. Ni primerno, da ima Komisija pooblastila ali pristojnosti za izbiro 
podjetij, ki bodo imela pravico uporabe spektra.

Predlog spremembe 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. es

Predlog spremembe 782
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe iz člena 6a (usklajevanje) je treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom. Za sprejemanje takšnih ukrepov uporaba nujnega postopka ni 
upravičena.
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Predlog spremembe 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) za uskladitev postopkov za dodelitev 
splošnih odobritev ali individualnih pravic 
uporabe radijskih frekvenc za 
zagotavljanje vseevropskih omrežij ali 
elektronskih komunikacijskih storitev ali 
številk;

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe člena je preširoko. Poleg tega besedilo ni v skladu z načelom zavor in 
ravnovesij. Obvezno je treba zagotoviti, da novi centralizirani postopki na ravni EU ne bodo 
spodkopali pristojnosti držav članic glede frekvenc. Zato je primerno ta člen uveljaviti za 
vseevropske storitve.

Predlog spremembe 784
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za uskladitev pogojev, določenih v 
Prilogi II v zvezi s splošnimi odobritvami 
ali individualnimi pravicami uporabe 
radijskih frekvenc ali številk;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Usklajevanje pogojev za podeljevanje individualnih pravic uporabe spektra in splošnih 
odobritev na ravni EU lahko olajša vzpostavljanje brezžičnih storitev ter spodbuja naložbe in 
inovacije, od katerih bodo imeli koristi končni uporabniki, če je v skladu z Odločbo o 
radijskem spektru. Ni primerno, da ima Komisija pooblastila ali pristojnosti za izbiro 
podjetij, ki bodo imela pravico uporabe spektra.

Predlog spremembe 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za uskladitev pogojev, določenih v 
Prilogi II v zvezi s splošnimi odobritvami 
ali individualnimi pravicami uporabe 
radijskih frekvenc ali številk;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 786
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za uskladitev pogojev, določenih v 
Prilogi II v zvezi s splošnimi odobritvami 
ali individualnimi pravicami uporabe 
radijskih frekvenc ali številk;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za uskladitev pogojev, določenih v 
Prilogi II v zvezi s splošnimi odobritvami 
ali individualnimi pravicami uporabe 
radijskih frekvenc ali številk;

(d) za uskladitev pogojev, določenih v 
Prilogi II, v zvezi s splošnimi odobritvami 
ali individualnimi pravicami uporabe 
radijskih frekvenc za zagotavljanje 
vseevropskih omrežij ali elektronskih 
komunikacijskih storitev ali številk;

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe člena je preširoko. Poleg tega besedilo ni v skladu z načelom zavor in 
ravnovesij. Obvezno je treba zagotoviti, da novi centralizirani postopki na ravni EU ne bodo 
spodkopali pristojnosti držav članic glede frekvenc. Zato je primerno ta člen uveljaviti za 
vseevropske storitve.

Predlog spremembe 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Obrazložitev

Del A Priloge I vsebuje vrsto pogojev, ki se lahko navezujejo na splošne odobritve, kot so 
pogoji za elektronska komunikacijska omrežja za poslovne uporabnike. Za globalne 
telekomunikacijske storitve so nekateri pogoji, kot so prispevki za financiranje univerzalnih 
storitev, upravičeni, medtem ko so drugi nepotrebno regulativno breme. Zato mora biti 
Komisija pristojna za sprejetje usklajevalnih ukrepov na tem področju.

Predlog spremembe 789
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.

Predlog spremembe 790
Erna Hennicot-Schoepges

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

(e) za zagotovitev spremembe ali umika 
odobritev ali pravic uporabe in postopkov, 
ki se nanašajo na točko (d);

črtano

Or. en

Obrazložitev

Usklajevanje pogojev za podeljevanje individualnih pravic uporabe spektra in splošnih 
odobritev na ravni EU lahko olajša vzpostavljanje brezžičnih storitev ter spodbuja naložbe in 
inovacije, od katerih bodo imeli koristi končni uporabniki, če je v skladu z Odločbo o 
radijskem spektru. Ni primerno, da ima Komisija pooblastila ali pristojnosti za izbiro 
podjetij, ki bodo imela pravico uporabe spektra.

Predlog spremembe 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) za zagotovitev spremembe ali umika 
odobritev ali pravic uporabe in postopkov, 
ki se nanašajo na točko (d);

črtano

Or. es

Predlog spremembe 792
Herbert Reul

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

(e) za zagotovitev spremembe ali umika 
odobritev ali pravic uporabe in postopkov, 
ki se nanašajo na točko (d);

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe iz člena 6a (usklajevanje) je treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom. Za sprejemanje takšnih ukrepov uporaba nujnega postopka ni 
upravičena.

Predlog spremembe 793
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) za določitev postopkov izbire podjetij, 
ki jim bodo nacionalni regulativni organi 
podelili individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc ali številk, kjer je to 
primerno v skladu z določbami člena 6b.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Usklajevanje pogojev za podeljevanje individualnih pravic uporabe spektra in splošnih 
odobritev na ravni EU lahko olajša vzpostavljanje brezžičnih storitev ter spodbuja naložbe in 
inovacije, od katerih bodo imeli koristi končni uporabniki, če je v skladu z Odločbo o 
radijskem spektru. Ni primerno, da ima Komisija pooblastila ali pristojnosti za izbiro 
podjetij, ki bodo imela pravico uporabe spektra.
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Predlog spremembe 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) za določitev postopkov izbire podjetij, 
ki jim bodo nacionalni regulativni organi 
podelili individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc ali številk, kjer je to 
primerno v skladu z določbami člena 6b.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 795
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) za določitev postopkov izbire podjetij, 
ki jim bodo nacionalni regulativni organi 
podelili individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc ali številk, kjer je to 
primerno v skladu z določbami člena 6b. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe iz člena 6a (usklajevanje) je treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom. Za sprejemanje takšnih ukrepov uporaba nujnega postopka ni 
upravičena.
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Predlog spremembe 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) za določitev postopkov izbire podjetij, 
ki jim bodo nacionalni regulativni organi 
podelili individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc ali številk, kjer je to 
primerno v skladu z določbami člena 6b.

(f) za določitev postopkov izbire podjetij 
za zagotavljanje vseevropskih omrežij ali 
elektronskih komunikacijskih storitev, ki 
jim bodo nacionalni regulativni organi 
podelili individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc ali številk, kjer je to 
primerno v skladu z določbami člena 6b.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe člena je preširoko. Poleg tega besedilo ni v skladu z načelom zavor in 
ravnovesij.

Predlog spremembe 797
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, navedeni v točkah (a) do (d) in 
(f), ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z 
njihovo dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
14a(4).

Ti ukrepi, navedeni v točkah (a) do (d) in 
(f), ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z 
njihovo dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
14a(4). Komisija sprejme te ukrepe in ob 
tem dosledno upošteva oceno pristojnih 
tehničnih organizacij in organizacij za 
standardizacijo, pred tem pa se posvetuje z 
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zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Predlog spremembe 798
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, navedeni v točkah (a) do (d) in 
(f), ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z 
njihovo dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
14a(4).

Ti ukrepi, navedeni v točkah (a) in (b), ki 
so namenjeni spremembam nebistvenih 
elementov te direktive z njihovo 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(3).

Or. en

Obrazložitev

Usklajevanje pogojev za podeljevanje individualnih pravic uporabe spektra in splošnih 
odobritev na ravni EU lahko olajša vzpostavljanje brezžičnih storitev ter spodbuja naložbe in 
inovacije, od katerih bodo imeli koristi končni uporabniki, če je v skladu z Odločbo o 
radijskem spektru. Ni primerno, da ima Komisija pooblastila ali pristojnosti za izbiro 
podjetij, ki bodo imela pravico uporabe spektra.

Predlog spremembe 799
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, navedeni v točkah (a) do (d) in 
(f), ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z 
njihovo dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
14a(4).

Ti ukrepi, navedeni v prvem pododstavku, 
ki so namenjeni spremembam nebistvenih 
elementov te direktive z njihovo 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(3).

Or. en

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe iz člena 6a (usklajevanje) je treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom. Za sprejemanje takšnih ukrepov uporaba nujnega postopka ni 
upravičena.

Predlog spremembe 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, navedeni v točkah (a) do (d) in 
(f), ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z 
njihovo dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
14a(4).

Ti ukrepi, navedeni v prejšnjem odstavku, 
ki so namenjeni spremembam nebistvenih 
elementov te direktive z njihovo 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
14a(4).

Or. es
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Predlog spremembe 801
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6a – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija oceni utemeljitev te zahteve, 
ob upoštevanju posebnega položaja v 
državi članici, in lahko odobri delno 
oprostitev ali začasno odstopanje ali 
oboje, pod pogojem, da to ne bi po 
nepotrebnem zavlačevalo izvajanja 
izvedbenih ukrepov iz odstavka 1 ali 
ustvarilo neupravičenih razlik v 
konkurenčnem ali regulativnem okolju 
med državami članicami.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 802
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri izvajanju določb tega člena lahko 
Komisiji pomaga organ za trg evropskih 
elektronskih komunikacij (v nadaljevanju 
„organ“). Komisija dosledno upošteva 
mnenje organa, če to obstaja, ki je 
predloženo v skladu s členom 11 Uredbe 
[…].

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 803
Erna Hennicot-Schoepges

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri izvajanju določb tega člena lahko 
Komisiji pomaga organ za trg evropskih 
elektronskih komunikacij (v nadaljevanju 
organ). Komisija dosledno upošteva 
mnenje organa, če to obstaja, ki je 
predloženo v skladu s členom 11 Uredbe 
[…].

3. Pri izvajanju določb tega člena Komisija 
dosledno upošteva nacionalne načrte za 
dodelitev frekvenc in Pravilnik o 
radiokomunikacijah Mednarodne
telekomunikacijske zveze. 

Or. en

Predlog spremembe 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri izvajanju določb tega člena lahko 
Komisiji pomaga organ za trg evropskih 
elektronskih komunikacij (v nadaljevanju 
organ). Komisija dosledno upošteva 
mnenje organa, če to obstaja, ki je 
predloženo v skladu s členom 11 Uredbe 
[…].

3. Pri izvajanju določb tega člena lahko 
Komisiji pomaga organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije. 
Komisija dosledno upošteva mnenje tega 
organa.

Or. es
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Predlog spremembe 805
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 6 b črtano
Skupni izbirni postopek za izdajo pravic

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

Or. en
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Predlog spremembe 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6b – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tehnični izvedbeni ukrep iz odstavka 
6a(1)(f) lahko predvideva, da organ 
predloži predloge za izbiro podjetja(-ij), 
kateremu(-im) je treba podeliti 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc ali številk, v skladu s členom 12 
Uredbe […].

1. Tehnični izvedbeni ukrep iz odstavka 
6a(1)(f) lahko predvideva, da organ 
predloži predloge za izbiro podjetja(-ij) za 
zagotavljanje vseevropskih omrežij ali 
elektronskih komunikacijskih storitev, 
kateremu(-im) je treba podeliti 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc ali številk, v skladu s členom 12 
Uredbe […].

Or. en

Obrazložitev

Člen 6b ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Obvezno je treba zagotoviti, da novi 
centralizirani postopki na ravni EU ne bodo spodkopali pristojnosti držav članic glede 
frekvenc. Zato je primerno ta člen uveljaviti za vseevropske storitve.

Predlog spremembe 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ob doslednem upoštevanju
mnenja organa sprejme ukrep za izbiro 
podjetja(-ij), ki se mu(jim) izdajo 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc ali številk. Ukrep določa čas, v 
katerem nacionalni regulativni organi 
izdajo takšne pravice uporabe. Pri tem 
Komisija ukrepa v skladu s postopkom iz 

2. Komisija ob doslednem upoštevanju 
mnenja organa sprejme ukrep za izbiro 
podjetja(-ij) za zagotavljanje vseevropskih 
omrežij ali elektronskih komunikacijskih 
storitev, ki se mu(jim) izdajo individualne 
pravice uporabe radijskih frekvenc ali 
številk. Ukrep določa čas, v katerem 
nacionalni regulativni organi izdajo takšne 
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člena 14a(2). pravice uporabe. Pri tem Komisija ukrepa v 
skladu s postopkom iz člena 14a(2).

Or. en

Obrazložitev

Člen 6b ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Obvezno je treba zagotoviti, da novi 
centralizirani postopki na ravni EU ne bodo spodkopali pristojnosti držav članic glede 
frekvenc. Zato je primerno ta člen uveljaviti za vseevropske storitve.

Predlog spremembe 808
Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 8 – točka a
Direktiva 2002/20/ES
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s tem lahko države članice 
pooblastijo ustrezne organe, da naložijo 
denarne kazni, kadar je to primerno.
Ukrepi in razlogi zanje se takoj sporočijo 
zadevnemu podjetju, določi pa se tudi 
primeren rok, v katerem podjetje ukrep 
izpolni.

V zvezi s tem lahko države članice 
pooblastijo ustrezne organe, da:

(a) naložijo odvračilne denarne kazni, 
kadar je to primerno, ki lahko vključujejo 
periodične kazni z retroaktivnim učinkom,
in
(b) odredijo ukinitev storitve ali paketa 
storitev, ki bi lahko zelo škodile 
konkurenci, dokler niso izpolnjene 
obveznosti dostopa na podlagi analize trga 
iz člena 16.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe sta predlagani izrecni izvršilni pooblastili, ki sta trenutno na voljo le 
nekaterim regulativnim organom in ki sta se izkazali za koristni pri spodbujanju izvajanja 
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predpisov. Še zlasti je pomembno, da se prevladujočemu operaterju prepreči izvajanje 
storitve, ki bi onemogočila konkurenco, še preden bi imeli vsi operaterji možnost dostopa pod 
enakimi pogoji, ter se tako že na začetku zagotovijo konkurenčni trgi (in ne monopolistični), 
ki spodbujajo razvoj in nižje cene.

Predlog spremembe 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 8 – točka a
Direktiva 2002/20/ES
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s tem lahko države članice 
pooblastijo ustrezne organe, da naložijo 
denarne kazni, kadar je to primerno. 
Ukrepi in razlogi zanje se takoj sporočijo 
zadevnemu podjetju, določi pa se tudi 
primeren rok, v katerem podjetje ukrep 
izpolni.

V zvezi s tem lahko države članice 
pooblastijo ustrezne organe, da:

(a) naložijo odvračilne denarne kazni, 
kadar je to primerno, ki lahko vključujejo 
periodične kazni z retroaktivnim učinkom, 
in
(b) odredijo ukinitev storitve ali paketa 
storitev, ki bi lahko zelo škodile 
konkurenci, dokler niso izpolnjene 
obveznosti dostopa na podlagi analize trga 
iz člena 16.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe sta predlagani izrecni izvršilni pooblastili, ki sta trenutno na voljo le 
nekaterim regulativnim organom in ki sta se izkazali za koristni pri spodbujanju izvajanja 
predpisov. Še zlasti je pomembno, da se prevladujočemu operaterju prepreči izvajanje 
storitve, ki bi onemogočila konkurenco, še preden bi imeli vsi operaterji možnost dostopa pod 
enakimi pogoji, ter se tako že na začetku zagotovijo konkurenčni trgi (in ne monopolistični), 
ki spodbujajo razvoj in nižje cene.
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Predlog spremembe 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 8 – točka c
Direktiva 2002/20/ES
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri resnih in ponavljajočih se kršitvah 
pogojev iz splošne odobritve, pravic 
uporabe ali posebnih obveznosti iz člena 
6(2) lahko nacionalni regulativni organi 
preprečijo podjetju nadaljnje zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
storitev ali začasno ali stalno odvzamejo 
pravice uporabe, če ukrepi, namenjeni 
zagotovitvi skladnosti iz odstavka 3 tega 
člena, niso bili izpolnjeni. Sankcije in 
kazni, ki so učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne, se lahko uporabijo za obdobje 
kršitve, četudi je bila kršitev nato 
odpravljena.

Pri resnih ali ponavljajočih se kršitvah 
pogojev iz splošne odobritve, pravic 
uporabe ali posebnih obveznosti iz člena 
6(2) lahko nacionalni regulativni organi 
preprečijo podjetju nadaljnje zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
storitev ali začasno ali stalno odvzamejo 
pravice uporabe, če ukrepi, namenjeni 
zagotovitvi skladnosti iz odstavka 3 tega 
člena, niso bili izpolnjeni. Sankcije in 
kazni, ki so učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne, se lahko uporabijo za obdobje 
kršitve, četudi je bila kršitev nato 
odpravljena.

Or. en

Predlog spremembe 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 8 – točka d
Direktiva 2002/20/ES
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ne glede na določbe odstavkov 2, 3 in 5 
lahko ustrezni organ, če ima dokaze o 
kršitvi pogojev iz splošne odobritve, pravic 
uporabe ali posebnih obveznosti iz člena 
6(2), ki pomeni takojšnjo in resno grožnjo 
za javni red, javno varnost ali javno 
zdravje ali bo drugim ponudnikom ali 
uporabnikom elektronskih komunikacijskih 
omrežij ali storitev povzročila resne 

6. Ne glede na določbe odstavkov 2, 3 in 5 
lahko ustrezni organ, če ima dokaze o 
kršitvi pogojev iz splošne odobritve, pravic 
uporabe ali posebnih obveznosti iz člena 
6(2), ki pomeni takojšnjo in resno grožnjo 
za javni red, javno varnost ali javno 
zdravje ali bo drugim ponudnikom ali 
uporabnikom elektronskih komunikacijskih 
omrežij ali storitev povzročila resne 
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gospodarske ali obratovalne težave, 
sprejme nujne začasne ukrepe za odpravo 
tega stanja pred sprejetjem končne 
odločitve. Zadevno podjetje potem dobi 
ustrezno priložnost, da izrazi svoje stališče 
in predlaga rešitve. Če je primerno, lahko 
ustrezni organ potrdi začasne ukrepe, ki 
veljajo največ 3 mesece.

gospodarske ali obratovalne težave, 
sprejme nujne začasne ukrepe za odpravo 
tega stanja pred sprejetjem končne 
odločitve. Zadevno podjetje potem dobi 
ustrezno priložnost, da izrazi svoje stališče 
in predlaga rešitve. Če je primerno, lahko 
ustrezni organ potrdi začasne ukrepe, ki 
veljajo največ 3 mesece z možnostjo 
podaljšanja za nadaljnje tri mesece, če se 
postopek izvajanja ne konča.

Or. es

Predlog spremembe 812
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 9a (novo)
Direktiva 2002/20/ES
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka fa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) pododstavku 1 člena 11(1) se doda 
naslednja točka:
„(fa) spodbujanje učinkovite uporabe 
radijskih frekvenc in zagotavljanje 
njihovega učinkovitega upravljanja.“

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje s spektrom spodbuja učinkovitost spektra in bi moralo odpraviti njegovo kopičenje. 
Natačni podatki podjetij o uporabi spektra bi bili evropskim regulatorjem za telekomunikacije 
in nacionalnim regulativnim organom v pomoč pri natančni ocenitvi uporabe spektra.
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Predlog spremembe 813
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 13
Direktiva 2002/20/ES
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 9a Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva) države 
članice uskladijo odobritve, ki že obstajajo 
31. decembra 2009, s členi 5, 6, 7 in 
Prilogo I te direktive najpozneje do 
[31. decembra 2010].

1. Brez poseganja v člen 9a Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva) države 
članice uskladijo odobritve, ki že obstajajo 
31. decembra 2009, s členi 5, 6, 7 in 
Prilogo I te direktive ...*.

___________
* Pet let po datumu prenosa te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Prehod s sedanjega sistema upravljanja spektra na novega je odločilen za številne 
industrijske sektorje in je pri tem potrebna previdnost. Za ustrezno obravnavanje vprašanj, 
povezanih s prvotnim sistemom, kar zadeva imetnike dovoljenj, ki imajo dologoročna 
dovoljenja, katerih veljavnost je znatno daljša od predlaganega datuma, so tako kratki roki za 
pregled neprimerni, saj izpodkopavajo pomembne naložbe, ki se izvajajo v okviru sedanjega 
sistema podeljevanja dovoljenj. Menimo, da je treba obveznost držav članic, da uskladijo 
obstoječa dovoljenja z novim sistemom, časovno uskladiti z datumom regulativnega pregleda.

Predlog spremembe 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 13
Direktiva 2002/20/ES
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 9a Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva) države 
članice uskladijo odobritve, ki že obstajajo 
31. decembra 2009, s členi 5, 6, 7 in 
Prilogo I te direktive najpozneje do 

1. Brez poseganja v člen 9a Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva) države 
članice uskladijo splošne odobritve in 
pravice uporabe, ki že obstajajo [datum 
prenosa], s členi 5, 6, 7 in Prilogo I te 
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[31. decembra 2010]. direktive najpozneje [dve leti po začetku 
veljavnosti].

Or. es

Predlog spremembe 815
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 13
Direktiva 2002/20/ES
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kjer ima uporaba odstavka 1 za 
posledico zmanjšanje pravic ali razširitev 
obveznosti po odobritvah, ki že obstajajo, 
lahko države članice podaljšajo veljavnost 
teh pravic in obveznosti do najpozneje 
[30. septembra 2011], pod pogojem, da to 
ne vpliva na pravice drugih podjetij po 
zakonodaji Skupnosti. Države članice 
takšno podaljšanje veljavnosti sporočijo 
Komisiji in navedejo razlog zanj.

2. Kjer ima uporaba odstavka 1 za 
posledico zmanjšanje pravic ali razširitev 
obveznosti po odobritvah, ki že obstajajo, 
lahko države članice podaljšajo veljavnost 
teh pravic in obveznosti za še eno leto pod 
pogojem, da to ne vpliva na pravice drugih 
podjetij po zakonodaji Skupnosti. Države 
članice obvestijo Komisijo o takih 
podaljšanjih z navedbo razlogov zanje.

Or. en

Obrazložitev

Prehod s sedanjega sistema upravljanja spektra na novega je odločilen za številne 
industrijske sektorje in je pri tem potrebna previdnost. a ustrezno obravnavanje vprašanj, 
povezanih s prvotnim sistemom, kar zadeva imetnike dovoljenj, ki imajo dologoročna 
dovoljenja, katerih veljavnost je znatno daljša od predlaganega datuma, so tako kratki roki za 
pregled neprimerni, saj izpodkopavajo pomembne naložbe, ki se izvajajo v okviru sedanjega 
sistema podeljevanja dovoljenj. Menimo, da je treba obveznost držav članic, da uskladijo 
obstoječa dovoljenja z novim sistemom, časovno uskladiti z datumom regulativnega pregleda.
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Predlog spremembe 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 13
Direktiva 2002/20/ES
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kjer ima uporaba odstavka 1 za 
posledico zmanjšanje pravic ali razširitev 
obveznosti po odobritvah, ki že obstajajo, 
lahko države članice podaljšajo veljavnost 
teh pravic in obveznosti do najpozneje 
[30. septembra 2011], pod pogojem, da to 
ne vpliva na pravice drugih podjetij po 
zakonodaji Skupnosti. Države članice 
takšno podaljšanje veljavnosti sporočijo 
Komisiji in navedejo razlog zanj.

2. Kjer ima uporaba odstavka 1 za 
posledico zmanjšanje pravic ali razširitev 
obveznosti po splošnih odobritvah ali 
pravicah uporabe, ki že obstajajo, lahko 
države članice podaljšajo veljavnost teh 
pravic in obveznosti do najpozneje [datum 
prenosa] pod pogojem, da to ne vpliva na 
pravice drugih podjetij po zakonodaji 
Skupnosti. Države članice takšno 
podaljšanje veljavnosti sporočijo Komisiji 
in navedejo razlog zanj.

Or. es

Predlog spremembe 817
Gianni De Michelis

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka a
Direktiva 2002/20/ES
Priloga I – del A – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Dostopnost številk iz državnega načrta 
številčenja za končne uporabnike, številk iz 
ETNS in UIFN (univerzalna mednarodna 
brezplačna telefonska številka) in pogoji v 
skladu z Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah).

4. Dostopnost številk iz državnega načrta 
številčenja za končne uporabnike in 
svetovnih mednarodnih sistemov 
številčenja, ki jih upravljata ITU-T in
ETNS, vključno s pogoji v skladu z 
Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah).

Or. en
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Obrazložitev

Predlog Komisije mora temeljiti na dejanskem tržnem povpraševanju in dejanskih potrebah 
trga. Glede ETNS je treba poudariti, da so te številke potrebne le pri izvajanju vseevropskih 
storitev na podlagi trgovinskih sporazumov med podjetji, ki imajo sedež v različnih državah 
članicah.

Predlog spremembe 818
Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka a
Direktiva 2002/20/ES
Priloga I – del A – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Dostopnost številk iz državnega načrta
številčenja za končne uporabnike, številk iz 
ETNS in UIFN (univerzalna mednarodna 
brezplačna telefonska številka) in pogoji v 
skladu z Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah).

4. Dostopnost številk iz državnih načrtov
številčenja držav članic za končne
uporabnike, številk iz ETNS in UIFN 
(univerzalna mednarodna brezplačna 
telefonska številka) in pogoji v skladu z 
Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah).

Or. en

Obrazložitev

Čezmejni dostop do številk je potreben za notranji trg.

Predlog spremembe 819
Stefano Zappalà

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka a
Direktiva 2002/20/ES
Priloga I – del A – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Dostopnost številk iz državnega načrta
številčenja za končne uporabnike, številk iz 
ETNS in UIFN (univerzalna mednarodna 

4. Dostopnost številk iz državnih načrtov
številčenja držav članic za končne 
uporabnike, številk iz ETNS in UIFN 
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brezplačna telefonska številka) in pogoji v 
skladu z Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah).

(univerzalna mednarodna brezplačna
telefonska številka) in pogoji v skladu z 
Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah).

Or. en

Obrazložitev

Čezmejni dostop do številk je potreben za notranji trg. Ta sprememba je v skladu s 
predlaganimi spremembami člena 28 direktive o univerzalnih storitvah.

Predlog spremembe 820
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitejše in bolj zaželeno bi bilo, če bi razprava o zaščiti avtorskih pravic in sorodnih 
vprašanjih o elektronskih komunikacijskih omrežjih potekala v okviru posvetovanja prek 
spletnih vsebin. Namen te pobude je ustvariti primerno okolje za dialog, kjer lahko vse 
zainteresirane strani v elektronski vrednostni verigi skupaj iščejo rešitve, ki bodo temeljile na 
samoregulaciji in ki jih bodo podpirale vse zainteresirane strani.
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Predlog spremembe 821
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka ga (novo)
Direktiva 2002/20/ES
Priloga I – del A – točka 19a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) Doda se naslednja točka:
„19a. Obveznosti ponudnikov javnih 
komunikacijskih omrežij glede 
preglednosti za zagotovitev povezljivosti 
med koncema, vključno z neomejenim 
dostopom do vsebin, storitev in aplikacij, v 
skladu s cilji in načeli iz člena 8 Direktive 
2002/21/ES, z razkritjem omejitev dostopa 
do storitev in aplikacij ter politik 
upravljanja prometa, in kjer je to 
potrebno in primerno, z razkritjem 
dostopa nacionalnih regulativnih organov 
do podatkov, ki so potrebni za preverjanje 
natančnosti takšnega razkritja.“

Or. en

Obrazložitev

Obstoječi niz pogojev ne vključuje izrecno obveznosti glede preglednosti za zagotavljanje 
zaščite pravic končnih uporabnikov. Zlasti je pomembno, da imajo nacionalni regulativni 
organi zadosti podatkov, na podlagi katerih bodo lahko ocenili, ali ponudniki javnih 
komunikacijskih omrežij izpolnjujejo obveznosti glede omogočanja dostopa končnim 
uporabnikom do vsebin, storitev in aplikacij po njihovi izbiri. S pogoji splošne odobritve je 
oblikovan mehanizem za zagotavljanje preglednosti med ponudniki komunikacijskih omrežij, 
ki nimajo pomembne tržne moči.

Predlog spremembe 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 – točka a
Direktiva 2002/20/ES
Priloga I – del B – točka 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obveznost zagotavljanja storitve ali 
uporabe vrste tehnologije, za katero so bile 
podeljene pravice uporabe frekvence, 
vključno, kadar je to primerno, z zahtevami 
glede pokritosti.

1. Obveznost zagotavljanja storitve ali 
uporabe vrste tehnologije, za katero so bile 
podeljene pravice uporabe frekvence, 
vključno, kadar je to primerno, z izključno 
uporabo frekvence za razširjanje posebnih 
avdiovizualnih vsebin ali storitev in 
zahtevami glede pokritosti.

Or. fr

Obrazložitev

Izključna uporaba frekvence za radiofuzijsko storitev mora biti še vedno mogoča. Učinkovita 
uporaba frekvenc je lahko pogoj, ki se navezuje na pravice uporabe.

Predlog spremembe 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 – točka a
Direktiva 2002/20/ES
Priloga I – del B – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obveznost zagotavljanja storitve ali 
uporabe vrste tehnologije, za katero so bile 
podeljene pravice uporabe frekvence, 
vključno, kadar je to primerno, z zahtevami 
glede pokritosti.

1. Obveznost zagotavljanja storitve ali 
uporabe vrste tehnologije, za katero so bile 
podeljene pravice uporabe frekvence, 
vključno, kadar je to primerno, z zahtevami 
glede pokritosti in kakovosti.

Or. es

Predlog spremembe 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 – točka c
Direktiva 2002/20/ES
Priloga I – del B – točka 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) V točki 4 se izbriše besedilo „ob 
upoštevanju vseh sprememb v državnem 
frekvenčnem načrtu“.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 825
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 – točka d
Direktiva 2002/20/ES
Priloga I – del B – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Prostovoljne obveze, ki jih je prevzelo 
podjetje, ki pridobiva pravico uporabe, v 
konkurenčnem ali primerjalnem izbirnem 
postopku.

7. Prostovoljne obveze, ki jih je prevzelo 
podjetje, ki pridobiva pravico uporabe, v 
konkurenčnem ali primerjalnem izbirnem 
postopku. Če so takšne obveze v skladu z 
eno ali več obvezami, navedenimi v členih 
9 do 13a Direktive 2002/19/ES, se šteje, da 
prenehajo veljati najkasneje 1. januarja 
2010.

Or. en

Obrazložitev

Regulativne obveznosti se morajo naložiti samo pomembnim podjetjem na trgu, ko je 
upravičena predhodna ureditev. Pred vzpostavitvijo regulativnega okvira leta 2002 so morali 
včasih novi ponudniki za pridobitev pravic uporabe prevzeti prostovoljne obveze, ki so bile v 
skladu z regulaitvnimi obveznostmi (obveznosti nediskriminacije itd.). Da bi se preprečila 
ohranitev ureditve ne glede na tržno moč, se mora za takšne prostovoljne obveze šteti, da po 
prehodnem obdobju prenehajo veljati.
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Predlog spremembe 826
Mary Honeyball

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Posebna številska območja se nanašajo na posebne vrste storitev (brezplačni telefonski klici, 
nacionalna tarifa, lokalna tarifa). Pomembno je, da lahko nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da so stroški, ki jih operaterji zračunavajo za te storitve, v skladu s pričakovanji 
uporabnikov. Uporabniki bi lahko na primer upravičeno pričakovali, da se negeografska 
nacionalna številka zaračuna po običajni nacionalni tarifi.

Predlog spremembe 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2002/20/ES
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslednja Priloga II se doda k Direktivi 
2002/20/ES (Direktiva o odobritvi):

črtano
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Or. es

Obrazložitev

Usklajenost s črtanjem člena 6a(d), kot je navedeno.

Predlog spremembe 828
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2002/20/ES
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslednja Priloga II se doda k Direktivi 
2002/20/ES (Direktiva o odobritvi):

črtano

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s predlogom spremembe predlaganih členov 6a in 6b Direktive o odobritvi.

Predlog spremembe 829
Mary Honeyball

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) metoda določitve pristojbin za uporabo 
za pravico uporabe radijskih frekvenc brez 
poseganja v sisteme držav članic, kjer se 
obveznost plačevanja pristojbin za 
uporabo nadomesti z obveznostjo 
izpolnjevanja posebnih ciljev splošnega 
interesa;
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Or. en

Obrazložitev

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

(d) metoda določitve pristojbin za uporabo 
za pravico uporabe radijskih frekvenc brez 
poseganja v mehanizme držav članic, da 
se obveznost plačevanja pristojbin za 
uporabo nadomesti z obveznostjo 
izpolnjevanja posebnih ciljev splošnega 
interesa; 

Or. fr

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost, da ohranijo ali vzpostavijo mehanizme za nadomestitev 
obveznosti plačevanja pristojbin za uporabo z obveznostjo izpolnjevanja posebnih ciljev 
splošnega interesa. Takšni mehanizmi, ki služijo ciljem medijskega pluralizma, so skladni z 
običajno prakso pri dodeljevanju kopenskih oddajnih frekvenc.
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