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Predlog spremembe 111
Gunnar Hökmark

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(5) Da bi se lahko na spreminjajoče se 
konkurenčne razmere odzivali sorazmerno 
in prilagojeno, lahko nacionalni regulativni 
organi opredelijo trge na podnacionalni 
ravni in/ali odpravijo regulativne 
obveznosti na trgih in/ali geografskih
območjih, na katerih obstaja učinkovita 
infrastrukturna konkurenca.

(5) Pri analizi trga bi morali nacionalni 
regulativni organi zagotoviti, da urejanje 
omogoča široko razporeditev 
infrastrukture, dokler je to izvedljivo z 
ekonomskega vidika in potrošnikom v 
vseh geografskih območjih zagotavlja 
koristi od učinkovite konkurence. Da bi se 
lahko na spreminjajoče se konkurenčne 
razmere odzivali sorazmerno in 
prilagojeno, lahko nacionalni regulativni 
organi opredelijo trge na podnacionalni 
ravni in odpravijo regulativne obveznosti 
na geografskih trgih, na katerih obstaja 
učinkovita infrastrukturna konkurenca.

Pri ocenjevanju, katere obveznosti za 
dostop so najustreznejše za zagotavljanje 
uspešnih naložb in učinkovite 
konkurence, bi morali nacionalni 
regulativni organi, kjer je to izvedljivo, 
upoštevati vse različne pogoje v različnih 
geografskih območjih svoje države 
članice, pri tem pa ščititi interese 
potrošnikov, tudi tistih iz podeželskih 
skupnosti, in enotni trg.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis glede geografske segmentacije, 
skladne z načeli konkurenčnega prava, ki jih morajo nacionalni regulativni organi upoštevati 
v procesu analize trga.
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Predlog spremembe 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(5) Da bi se lahko na spreminjajoče se 
konkurenčne razmere odzivali sorazmerno 
in prilagojeno, lahko nacionalni regulativni 
organi opredelijo trge na podnacionalni 
ravni in/ali odpravijo regulativne 
obveznosti na trgih in/ali geografskih
območjih, na katerih obstaja učinkovita 
infrastrukturna konkurenca.

(5) Pri analizi trga bi morali nacionalni 
regulativni organi zagotoviti, da urejanje 
omogoča široko razporeditev 
infrastrukture, dokler je to izvedljivo z 
ekonomskega vidika in potrošnikom v 
vseh geografskih območjih zagotavlja 
koristi od učinkovite konkurence. Da bi se 
lahko na spreminjajoče se konkurenčne 
razmere odzivali sorazmerno in 
prilagojeno, lahko nacionalni regulativni 
organi opredelijo trge na podnacionalni 
ravni in odpravijo regulativne obveznosti 
na geografskih trgih, na katerih obstaja 
učinkovita infrastrukturna konkurenca.

Pri ocenjevanju, katere obveznosti za 
dostop so najustreznejše za zagotavljanje 
uspešnih naložb in učinkovite 
konkurence, bi morali nacionalni 
regulativni organi, kjer je to izvedljivo, 
upoštevati vse različne pogoje v različnih 
geografskih območjih svoje države 
članice, pri tem pa ščititi interese 
potrošnikov, tudi tistih iz podeželskih 
skupnosti, in enotni trg.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis glede geografske segmentacije, 
skladne z načeli konkurenčnega prava, ki jih morajo nacionalni regulativni organi upoštevati 
v procesu analize trga.
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Predlog spremembe 113
Amalia Sartori

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(5) Da bi se lahko na spreminjajoče se 
konkurenčne razmere odzivali sorazmerno 
in prilagojeno, lahko nacionalni regulativni 
organi opredelijo trge na podnacionalni 
ravni in/ali odpravijo regulativne 
obveznosti na trgih in/ali geografskih
območjih, na katerih obstaja učinkovita 
infrastrukturna konkurenca.

(5) Pri analizi trga bi morali nacionalni 
regulativni organi zagotoviti, da urejanje 
omogoča široko razporeditev 
infrastrukture, dokler je to izvedljivo z 
ekonomskega vidika in potrošnikom v 
vseh geografskih območjih zagotavlja 
koristi od učinkovite konkurence. Da bi se 
lahko na spreminjajoče se konkurenčne 
razmere odzivali sorazmerno in 
prilagojeno, lahko nacionalni regulativni 
organi opredelijo trge na podnacionalni 
ravni in odpravijo regulativne obveznosti 
na geografskih trgih, na katerih obstaja 
učinkovita infrastrukturna konkurenca.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis glede geografske segmentacije, 
skladne z načeli konkurenčnega prava, ki jih morajo nacionalni regulativni organi upoštevati 
v procesu analize trga.

Predlog spremembe 114
Erika Mann

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14a) Naložbe v nove in izboljšane 
infrastrukture pogosto zaznamujejo visoke 
kapitalske zahteve, negotovost 
povpraševanja in dolg gospodarski 
življenjski cikel, kar povzroča večja 
naložbena tveganja. Direktivi 2002/21/ES 
in 2002/19/ES bi morali podpirati 
regulativni pristop, ki spodbuja naložbe v 
takšne infrastrukture, in sicer tako, da bi 
nacionalnim regulativnim organom 
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omogočili določitev pogojev za dostop do 
novozgrajene infrastrukture v zaporednih 
obdobjih pregleda, dokler je na trgu 
prisotna pomembna tržna moč, da bi vsem 
obratovalcem zagotovili gotovost pri 
načrtovanju prek zagotavljanja poštene 
delitve tveganja med vlagateljem in iskalci 
dostopa in s tem zagotovili enake pogoje 
za začetne vlagatelje in obratovalce, ki 
imajo koristi od dostopa do nove 
infrastrukture, ter s podporo tržno 
usmerjenim mehanizmom za določanje 
cen, ki zagotavljajo zadostno stopnjo 
prožnosti pri določanju različnih cen za 
različne proizvode in različno kakovost, 
tako da bodo te odražale vrednost, ki jo 
ima proizvod in/ali storitev za potrošnika.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava nacionalnim regulativnim organom služi kot smernica pri uporabi načel 
urejanja iz člena 8 (4a) Okvirne direktive.

Predlog spremembe 115
Dominique Vlasto

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14b) Pri določanju obveznosti za dostop 
do novih in izboljšanih infrastruktur bi 
morali nacionalni regulativni organi 
zagotoviti, da pogoji dostopa odražajo 
okoliščine, ki so povod za naložbeno 
odločitev, in da so pri tem med drugim 
upoštevani stroški za razvoj, pričakovana 
hitrost uveljavitve novih proizvodov in 
storitev ter pričakovana maloprodajna 
cena. Poleg tega bi morali nacionalni 
regulativni organi imeti možnost, da po 
potrebi določijo pogoje za dostop v dovolj 
dolgem časovnem obdobju, da bi 
zagotovili gotovost načrtovanja za vse 
vlagatelje. Pogoji lahko vključujejo 
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ureditve oblikovanja cen, ki so odvisne od 
obsega ali dolžine pogodbe, pod pogojem, 
da so te ureditve v skladu z zakonodajo 
Skupnosti. Ureditve oblikovanja cen pa ne 
bi smele biti dovoljene, kjer bi delovale 
diskriminatorno v prid obratovalca s 
pomembno tržno močjo, na primer prek 
razkoraka marž, večanja ovir pri vstopu 
na trg ali drugega preprečevanja razvoja 
učinkovite konkurence storitev za 
potrošnike in podjetja.
Kar zadeva velikost potrebne naložbe v 
novo in izboljšano infrastrukturo, lahko 
sporazumi o sodelovanju med akterji na 
trgu pospešijo in okrepijo razvoj naslednje 
generacije omrežij v korist potrošnikov, 
pod pogojem, da je konkurenca varovana, 
tudi s pomočjo uvedbe obveznosti za 
dostop, če je to potrebno. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Parlamentom in Svetom s 
pojasnitvijo predlogov sprememb k členu 8 Okvirne direktive in členu 13 Direktive o dostopu 
ter z izraženo potrebo po poštenem povračilu za vlagatelje v dostop naslednje generacije in 
po zaščiti konkurence. 

Predlog spremembe 116
Amalia Sartori

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14b) Pri določanju obveznosti za dostop 
do novih in izboljšanih infrastruktur bi 
morali nacionalni regulativni organi 
zagotoviti, da pogoji dostopa odražajo 
okoliščine, ki so povod za naložbeno 
odločitev, in da so pri tem med drugim 
upoštevani stroški za razvoj, pričakovana 
hitrost uveljavitve novih proizvodov in 
storitev ter pričakovana maloprodajna
cena. Poleg tega bi morali nacionalni 
regulativni organi imeti možnost, da po 
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potrebi določijo pogoje za dostop v dovolj 
dolgem časovnem obdobju, da bi 
zagotovili gotovost načrtovanja za vse 
vlagatelje, obenem pa bi omogočili redne 
preglede točnosti domnev. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom s 
pojasnitvijo predlogov sprememb k členu 8(4a) glede ciljev regulatorjev v zvezi z dostopom 
naslednje generacije.

Predlog spremembe 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14b) Pri določanju obveznosti za dostop 
do novih in izboljšanih infrastruktur bi 
morali nacionalni regulativni organi 
zagotoviti, da pogoji dostopa odražajo 
okoliščine, ki so povod za naložbeno 
odločitev, in da so pri tem med drugim 
upoštevani stroški za razvoj, pričakovana 
hitrost uveljavitve novih proizvodov in 
storitev ter pričakovana maloprodajna 
cena. Poleg tega bi morali nacionalni 
regulativni organi imeti možnost, da po 
potrebi določijo pogoje za dostop v dovolj 
dolgem časovnem obdobju, da bi 
zagotovili gotovost načrtovanja za vse 
vlagatelje. Pogoji lahko vključujejo 
ureditve oblikovanja cen, ki so odvisne od 
obsega ali dolžine pogodbe, pod pogojem, 
da so te ureditve v skladu z zakonodajo 
Skupnosti. Ureditve oblikovanja cen pa ne 
bi smele biti dovoljene, kjer bi delovale 
diskriminatorno v prid obratovalca s 
pomembno tržno močjo, na primer prek 
razkoraka marž, večanja ovir pri vstopu 
na trg ali drugega preprečevanja razvoja 
učinkovite konkurence storitev za 
potrošnike in podjetja.
Kar zadeva velikost potrebne naložbe v 
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novo in izboljšano infrastrukturo, lahko 
sporazumi o sodelovanju med akterji na 
trgu pospešijo in okrepijo razvoj naslednje 
generacije omrežij v korist potrošnikov, 
pod pogojem, da je konkurenca varovana, 
tudi s pomočjo uvedbe obveznosti za 
dostop, če je to potrebno. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Parlamentom in Svetom s 
pojasnitvijo predlogov sprememb k členu 8 Okvirne direktive in členu 13 Direktive o dostopu 
in z izraženo potrebo po poštenem povračilu za vlagatelje v dostop naslednje generacije in po 
zaščiti konkurence. 

Predlog spremembe 118
Gunnar Hökmark

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14b) Pri določanju obveznosti za dostop 
do novih in izboljšanih infrastruktur bi 
morali nacionalni regulativni organi 
zagotoviti, da pogoji dostopa odražajo 
okoliščine, ki so povod za naložbeno 
odločitev, in da so pri tem med drugim 
upoštevani stroški za razvoj, pričakovana 
hitrost uveljavitve novih proizvodov in 
storitev ter pričakovana maloprodajna 
cena. Poleg tega bi morali nacionalni 
regulativni organi imeti možnost, da po 
potrebi določijo pogoje za dostop v dovolj 
dolgem časovnem obdobju, da bi 
zagotovili gotovost načrtovanja za vse 
vlagatelje. Pogoji lahko vključujejo 
ureditve oblikovanja cen, ki so odvisne od 
obsega ali dolžine pogodbe, pod pogojem, 
da so te ureditve v skladu z zakonodajo 
Skupnosti. Ureditve oblikovanja cen pa ne 
bi smele biti dovoljene, kjer bi delovale 
diskriminatorno v prid obratovalca s 
pomembno tržno močjo, na primer prek 
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razkoraka marž, večanja ovir pri vstopu 
na trg ali drugega preprečevanja razvoja 
učinkovite konkurence storitev za 
potrošnike in podjetja.
Kar zadeva velikost potrebne naložbe v 
novo in izboljšano infrastrukturo, lahko 
sporazumi o sodelovanju med akterji na 
trgu pospešijo in okrepijo razvoj naslednje 
generacije omrežij v korist potrošnikov, 
pod pogojem, da je konkurenca varovana, 
tudi s pomočjo uvedbe obveznosti za 
dostop, če je to potrebno. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Parlamentom in Svetom s 
pojasnitvijo predlogov sprememb k členu 8 Okvirne direktive in členu 13 Direktive o dostopu 
in z izraženo potrebo po poštenem povračilu za vlagatelje v dostop naslednje generacije in po 
zaščiti konkurence. 

Predlog spremembe 119
Erika Mann

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14b) Pri določanju obveznosti za dostop 
do novih in izboljšanih infrastruktur ter 
ukrepov za nadzorovanje cen bi morali 
nacionalni regulativni organi zagotoviti, 
da pogoji dostopa odražajo okoliščine, ki 
so povod za naložbeno odločitev, in da so 
pri tem med drugim upoštevani stroški za 
razvoj, pričakovana hitrost uveljavitve 
novih proizvodov in storitev ter 
pričakovana maloprodajna cena. Akterji 
na trgu morajo imeti možnost, da odrazijo 
stopnjo obveze iskalcev dostopa, da 
prevzamejo del naložbenega tveganja, na 
primer z dolgoročnimi pogodbami za 
dostop in/ali najmanjšimi količinami 
dostopa, vključno s ceno. Treba je 
podpreti določanje različnih veleprodajnih 
cen za različne proizvode in različno 
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kakovost, kot je na primer pasovna širina, 
saj se tako odraža vrednost proizvoda 
in/ali storitve. Tak tržni pristop k 
določanju cen krepi blaginjo, odraža 
povpraševanje potrošnikov in omogoča 
podporo cenejšim vstopnim proizvodom in 
dražjim vrhunskim proizvodom na trgu ter 
lahko pospeši razvoj in prodor novih 
proizvodov ter storitev. Zagotavljanja 
maloprodajnih proizvodov po privlačnih 
cenah, ki podpira hiter prodor novih 
masovnih tržnih storitev in torej hitro 
donosnost novih omrežij, ne sme 
preprečiti preozka in neustrezna uporaba 
testa cenovnega razkoraka. Obratovalcem 
omrežij ali ponudnikom storitev, ki so 
pripravljeni na tvegane dolgoročne 
naložbe, se ne preprečuje, da za 
potrošnike pripravijo privlačne, pa vendar 
donosne ponudbe, pod pogojem, da je 
primerljiv obratovalec ali ponudnik 
storitev, ki je pripravljen na enak znesek 
ali tveganje, v ekonomskem smislu 
zmožen odgovoriti na ponudbo. 

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava je smernica za nacionalne regulativne organe pri določanju cen iz člena 13 
Direktive o dostopu.

Predlog spremembe 120
Amalia Sartori

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 c (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14c) Pri nalaganju ukrepov za nadzor 
nad cenami bi si morali nacionalni 
regulativni organi prizadevati za 
omogočanje poštenega povračila za 
vlagatelja, ki je po potrebi lahko 
prilagojeno, da bi se odrazilo tveganje, ki 
je značilno za posamezen naložbeni 
projekt. Pogoji lahko vključujejo ureditve 
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oblikovanja cen, ki so odvisni od obsega 
ali dolžine pogodbe, pod pogojem, da so te 
ureditve v skladu z zakonodajo Skupnosti. 
Ureditve oblikovanja cen pa ne bi smele 
biti dovoljene, kjer bi delovale 
diskriminatorno v prid obratovalca s 
pomembno tržno močjo, na primer prek 
razkoraka marž, večanja ovir pri vstopu 
na trg ali drugega preprečevanja razvoja 
učinkovite konkurence storitev za 
potrošnike in podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Parlamentom in Svetom s 
pojasnitvijo predlogov sprememb k členu 13 Direktive o dostopu in z izraženo potrebo po 
poštenem povračilu za vlagatelje in po zaščiti konkurence. 

Predlog spremembe 121
Amalia Sartori

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 d (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Kar zadeva velikost potrebne naložbe v 
novo in izboljšano infrastrukturo, lahko 
sporazumi o sodelovanju med akterji na 
trgu, kadar je to v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, pospešijo in okrepijo razvoj 
naslednje generacije omrežij v korist 
potrošnikov, pod pogojem, da je 
konkurenca varovana, tudi s pomočjo 
obveznosti za dostop, kot je potrebno v 
skladu s postopkom analize trga. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Parlamentom in Svetom s 
pojasnitvijo predlogov sprememb k členu 12 Okvirne direktive o souporabi naprav ter delitvi 
tveganj in naložb ter pojasniti povezavo med členom 12 Okvirne direktive in obveznostmi 
dostopa, naloženimi v skladu z direktivama. 
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Predlog spremembe 122
Amalia Sartori

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 e (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14e) Pri določanju pravil o dostopu za 
operaterje s pomembno tržno močjo bi 
morali nacionalni regulativni organi 
spodbujati naložbe v arhitekturo, ki bodo 
primerne tudi v prihodnosti in hitro 
omogočijo dostop in inovacije tretjih 
strani. Obratovalcev, ki so opredeljeni kot 
obratovalci s pomembno tržno močjo in 
ne omogočajo dostopa brez oklevanja, pri 
izgradnji arhitekture ne bi smeli 
nagrajevati prek regulativnega režima, na 
primer z manj strogimi obveznostmi, kot 
bi bile običajno uporabljene, ali prek 
dodelitve dela stroškov tretji strani za 
naknadne prilagoditve omrežja, da se jim 
omogoči dostop.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je ugotoviti, kako lahko regulatorji izpolnijo cilje iz člena 8 s 
spodbujanjem naložb, ki so združljive s konkurenco.

Predlog spremembe 123
Mary Honeyball

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 19 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(19b) Da bi prispevali k izpolnitvi ciljev iz 
člena 8a Direktive 2002/21/ES (Okvirna
direktiva), bi bilo treba za leto 2010 
sklicati vrhunsko srečanje, namenjeno 
razpravi o spektru, ki bi ga vodile države 
članice in na katerem bi sodelovali 
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Evropski parlament, Komisija in 
zainteresirane strani. Srečanje bi moralo 
predvsem prispevati k zagotavljanju večje 
skladnosti politik spektra EU. 

Or. en

Obrazložitev

Srečanje, namenjeno razpravi o spektru, je pomemben in uporaben forum, kjer oblikovalci 
politik spektra razpravljajo o bistvenih aktualnih vprašanjih. Glede na časovni okvir pa bo 
leta 2010 žal prepozno za obravnavo vprašanj v zvezi z digitalnim prehodom in digitalno 
dividendo, saj bo večina držav članic že oblikovala svoje načrte.

Predlog spremembe 124
Erna Hennicot-Schoepges

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(22) Določbe o upravljanju spektra iz te 
direktive bi morale biti skladne z delom
mednarodnih in regionalnih organizacij, ki 
se ukvarjajo z upravljanjem radijskega 
spektra, kot sta Mednarodna 
telekomunikacijska zveza (ITU) in 
Evropska konferenca poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT), da se 
zagotovi učinkovito upravljanje in 
usklajevanje uporabe spektra v vsej 
Skupnosti in po vsem svetu.

(22) Pri uporabi določb o upravljanju 
spektra iz te direktive bi morale države 
članice ravnati skladno s pravnim 
okvirom mednarodnih in regionalnih 
organizacij, ki se ukvarjajo z upravljanjem 
radijskega spektra, kot sta Mednarodna 
telekomunikacijska zveza (ITU) in 
Evropska konferenca poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT), da se 
zagotovi učinkovito upravljanje in 
usklajevanje uporabe spektra v vsej 
Skupnosti ter med državami članicami in 
drugimi člani Mednarodne 
telekomunikacijske zveze.

Or. en

Obrazložitev

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
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Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Predlog spremembe 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(22) Določbe o upravljanju spektra iz te 
direktive bi morale biti skladne z delom
mednarodnih in regionalnih organizacij, ki 
se ukvarjajo z upravljanjem radijskega 
spektra, kot sta Mednarodna 
telekomunikacijska zveza (ITU) in 
Evropska konferenca poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT), da se 
zagotovi učinkovito upravljanje in 
usklajevanje uporabe spektra v vsej
Skupnosti in po vsem svetu.

(22) Pri uporabi določb o upravljanju 
spektra iz te direktive bi morale države 
članice ravnati skladno s pravnim 
okvirom mednarodnih in regionalnih 
organizacij, ki se ukvarjajo z upravljanjem 
radijskega spektra, na primer Mednarodne 
telekomunikacijske zveze in Evropske 
konference poštnih in telekomunikacijskih 
uprav, da bi se zagotovilo učinkovito 
upravljanje in po potrebi usklajevanje 
uporabe spektra v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom s 
pojasnitvijo izpolnjevanja pravnih obveznosti mednarodnih sporazumov.

Predlog spremembe 126
Herbert Reul

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(22) Določbe o upravljanju spektra iz te 
direktive bi morale biti skladne z delom
mednarodnih in regionalnih organizacij, ki 
se ukvarjajo z upravljanjem radijskega 
spektra, kot sta Mednarodna 
telekomunikacijska zveza (ITU) in 

(22) Pri uporabi določb o upravljanju 
spektra iz te direktive bi morale države 
članice ravnati skladno s pravnim 
okvirom mednarodnih in regionalnih 
organizacij, ki se ukvarjajo z upravljanjem 
radijskega spektra, na primer Mednarodne 
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Evropska konferenca poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT), da se 
zagotovi učinkovito upravljanje in 
usklajevanje uporabe spektra v vsej
Skupnosti in po vsem svetu.

telekomunikacijske zveze in Evropske 
konference poštnih in telekomunikacijskih 
uprav, da bi se zagotovilo učinkovito 
upravljanje in po potrebi usklajevanje 
uporabe spektra v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom s 
pojasnitvijo izpolnjevanja pravnih obveznosti mednarodnih sporazumov.

Predlog spremembe 127
Mary Honeyball

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 26

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(26) Z odobritvijo tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev bi bilo treba 
povečati prožnost upravljanja spektra in 
dostopa do spektra, da bodo lahko 
uporabniki spektra izbrali najboljše 
tehnologije in storitve, ki jih bodo 
uporabljali v frekvenčnih pasovih za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
storitev, kakor so opredeljene v 
nacionalnih tabelah za razporeditev 
frekvenc in Pravilniku o 
radiokomunikacijah ITU ("načeli 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti 
storitev"). Upravna določitev tehnologij in 
storitev bi se morala uporabljati, ko gre za 
cilje splošnega interesa, in morala bi biti 
jasno utemeljena, treba pa bi jo bilo tudi 
redno pregledovati.

(26) Z odobritvijo tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev bi bilo treba 
povečati prožnost upravljanja spektra in 
dostopa do spektra, da bodo lahko 
uporabniki spektra izbrali najboljše 
tehnologije in storitve, ki jih bodo 
uporabljali v frekvenčnih pasovih za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
storitev. Upravna določitev tehnologij in 
storitev bi se morala uporabljati, ko gre za 
cilje splošnega interesa, in morala bi biti 
jasno utemeljena, treba pa bi jo bilo tudi 
redno pregledovati.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko je Evropski parlament predlagal črtanje te uvodne izjave zaradi skladnosti s 
predlaganimi določbami v členu 9(3) in 9(4), menimo, da so nekateri vidiki koristni in jih je 
treba ohraniti.
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Predlog spremembe 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(28) Uporabnikom spektra bi morali 
omogočiti tudi svobodno izbiro storitev, ki 
jih želijo ponuditi prek spektra in za katere 
veljajo prehodni ukrepi zaradi uskladitve s 
predhodno pridobljenimi pravicami. Po
potrebi in, kjer je to sorazmerno, bi 
morale biti dopuščene izjeme od načela 
nevtralnosti storitev, za katere je potrebna 
zagotovitev posebne storitve, da izpolnijo 
jasno opredeljene cilje splošnega interesa, 
kot sta varovanje življenja, potreba po 
spodbujanju socialne, regionalne in 
teritorialne kohezije ali preprečevanje 
neučinkovite uporabe spektra. Med temi 
cilji bi morali biti spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti 
medijev, kot so jih opredelile države 
članice v skladu z zakonodajo Skupnosti. 
Razen kadar je to nujno za varovanje 
življenja ali zaradi izpolnjevanja drugih 
ciljev splošnega interesa, odstopanja ne bi
smela povzročiti izključne uporabe 
nekaterih storitev, temveč bi morala dajati 
prednost, tako da lahko druge storitve ali 
tehnologije hkrati obstajajo v istem pasu, 
če je to mogoče.

(28) Uporabnikom spektra bi morali 
omogočiti tudi svobodno izbiro storitev, ki 
jih želijo ponuditi prek spektra in za katere 
veljajo prehodni ukrepi zaradi uskladitve s 
predhodno pridobljenimi pravicami. Po
drugi strani bi morali biti dopuščeni 
ukrepi, za katere je potrebna zagotovitev 
posebne storitve, da izpolnijo jasno 
opredeljene cilje splošnega interesa, kot sta 
varovanje življenja, potreba po 
spodbujanju socialne, regionalne in 
teritorialne kohezije ali preprečevanje 
neučinkovite uporabe spektra. Med temi 
cilji bi morali biti spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti 
medijev, kot so jih opredelile države 
članice v skladu z zakonodajo Skupnosti. 
Razen kadar je to nujno za varovanje 
življenja ali izjemoma zaradi izpolnjevanja 
drugih ciljev splošnega interesa, ukrepi ne 
bi smeli povzročiti izključne uporabe 
nekaterih storitev, temveč bi morali dajati 
prednost, tako da lahko druge storitve ali 
tehnologije hkrati obstajajo v istem pasu, 
če je to mogoče.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom in obenem 
zagotoviti skladnost z besedilom člena 9(4) Okvirne direktive.
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Predlog spremembe 129
Herbert Reul

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(28) Uporabnikom spektra bi morali 
omogočiti tudi svobodno izbiro storitev, ki 
jih želijo ponuditi prek spektra in za katere 
veljajo prehodni ukrepi zaradi uskladitve s 
predhodno pridobljenimi pravicami. Po
potrebi in, kjer je to sorazmerno, bi 
morale biti dopuščene izjeme od načela 
nevtralnosti storitev, za katere je potrebna 
zagotovitev posebne storitve, da izpolnijo 
jasno opredeljene cilje splošnega interesa, 
kot sta varovanje življenja, potreba po 
spodbujanju socialne, regionalne in 
teritorialne kohezije ali preprečevanje 
neučinkovite uporabe spektra. Med temi 
cilji bi morali biti spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti 
medijev, kot so jih opredelile države 
članice v skladu z zakonodajo Skupnosti. 
Razen kadar je to nujno za varovanje 
življenja ali zaradi izpolnjevanja drugih 
ciljev splošnega interesa, odstopanja ne bi
smela povzročiti izključne uporabe 
nekaterih storitev, temveč bi morala dajati 
prednost, tako da lahko druge storitve ali 
tehnologije hkrati obstajajo v istem pasu, 
če je to mogoče.

(28) Uporabnikom spektra bi morali 
omogočiti tudi svobodno izbiro storitev, ki 
jih želijo ponuditi prek spektra in za katere 
veljajo prehodni ukrepi zaradi uskladitve s 
predhodno pridobljenimi pravicami. Po
drugi strani bi morali biti dopuščeni 
ukrepi, za katere je potrebna zagotovitev 
posebne storitve, da izpolnijo jasno 
opredeljene cilje splošnega interesa, kot sta 
varovanje življenja, potreba po 
spodbujanju socialne, regionalne in 
teritorialne kohezije ali preprečevanje 
neučinkovite uporabe spektra. Med temi 
cilji bi morali biti spodbujanje kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti 
medijev, kot so jih opredelile države 
članice v skladu z zakonodajo Skupnosti. 
Razen kadar je to nujno za varovanje 
življenja ali izjemoma zaradi izpolnjevanja 
drugih ciljev splošnega interesa, ukrepi ne 
bi smeli povzročiti izključne uporabe 
nekaterih storitev, temveč bi morali dajati 
prednost, tako da lahko druge storitve ali 
tehnologije hkrati obstajajo v istem pasu, 
če je to mogoče.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom in obenem 
zagotoviti skladnost z besedilom člena 9(4) Okvirne direktive.
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Predlog spremembe 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 60

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(60) Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastila za sprejetje priporočil in/ali 
izvedbenih ukrepov v povezavi z uradnimi 
obvestili iz člena 7 Okvirne direktive; za 
usklajevanje na področju spektra in
oštevilčenja ter zadev v zvezi z varnostjo 
omrežij in storitev; za opredelitev 
upoštevnih trgov izdelkov in storitev; za 
opredelitev nadnacionalnih trgov; za 
izvajanje standardov in usklajeno uporabo 
določb regulativnega okvira. Komisiji bi 
bilo prav tako treba podeliti pooblastila za 
sprejetje izvedbenih ukrepov za 
posodobitev prilog I in II k Direktivi o 
dostopu tržnemu in tehničnemu napredku. 
Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
teh direktiv, med drugim z njihovim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES –

(60) Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastila za sprejetje priporočil in/ali 
izvedbenih ukrepov za usklajevanje na 
področju oštevilčenja in splošnih odobritev 
za uporabo spektra ter zadev v zvezi z 
varnostjo omrežij in storitev; za opredelitev 
upoštevnih trgov izdelkov in storitev; za 
opredelitev nadnacionalnih trgov; za 
izvajanje standardov in usklajeno uporabo 
določb regulativnega okvira. Komisiji bi 
bilo prav tako treba podeliti pooblastila za 
sprejetje izvedbenih ukrepov za 
posodobitev prilog I in II k Direktivi o 
dostopu tržnemu in tehničnemu napredku. 
Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
teh direktiv, med drugim z njihovim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES. 

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom z 
upoštevanjem sklepa s prve obravnave, da je treba o usklajevanju posamezne rabe spektra 
odločati z zakonodajnim aktom in ne s postopkom komitologije.

Predlog spremembe 131
Herbert Reul

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 60

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(60) Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti (60) Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti 
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pooblastila za sprejetje priporočil in/ali 
izvedbenih ukrepov v povezavi z uradnimi 
obvestili iz člena 7 Okvirne direktive; za 
usklajevanje na področju spektra in
oštevilčenja ter zadev v zvezi z varnostjo 
omrežij in storitev; za opredelitev 
upoštevnih trgov izdelkov in storitev; za 
opredelitev nadnacionalnih trgov; za 
izvajanje standardov in usklajeno uporabo 
določb regulativnega okvira. Komisiji bi 
bilo prav tako treba podeliti pooblastila za 
sprejetje izvedbenih ukrepov za 
posodobitev prilog I in II k Direktivi o 
dostopu tržnemu in tehničnemu napredku. 
Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
teh direktiv, med drugim z njihovim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES –

pooblastila za sprejetje priporočil in/ali 
izvedbenih ukrepov za usklajevanje na 
področju oštevilčenja in splošnih odobritev 
za uporabo spektra ter zadev v zvezi z 
varnostjo omrežij in storitev; za opredelitev 
upoštevnih trgov izdelkov in storitev; za 
opredelitev nadnacionalnih trgov; za 
izvajanje standardov in usklajeno uporabo 
določb regulativnega okvira. Komisiji bi 
bilo prav tako treba podeliti pooblastila za 
sprejetje izvedbenih ukrepov za 
posodobitev prilog I in II k Direktivi o 
dostopu tržnemu in tehničnemu napredku. 
Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
teh direktiv, med drugim z njihovim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES. 

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom z 
upoštevanjem sklepa s prve obravnave, da je treba o usklajevanju posamezne rabe spektra 
odločati z zakonodajnim aktom in ne s postopkom komitologije.

Predlog spremembe 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(ba) V odstavku 2 se točka (b) nadomesti z 
naslednjim:
„(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij in informacijske družbe ni 
izkrivljanja ali omejevanja konkurence, 
zlasti za dostavo vsebin ter elektronskih 
komunikacij in storitev informacijske 
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družbe v vseh omrežjih in dostop do njih.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno uvaja predlog spremembe 58, ki ga je Parlament sprejel v prvi 
obravnavi dne 24. septembra 2008, T6/0449/2008 (člen 62(2)(a)), pri tem pa upošteva načelo 
odprtih omrežjih za zagotovitev, da lahko vsi uporabniki v celoti izkoristijo informacijsko 
družbo in njene inovacije.

Predlog spremembe 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(ba) V odstavku 2 se točka (b) nadomesti z 
naslednjim:
„(b) zagotovijo, da v sektorju elektronskih 
komunikacij in informacijske družbe ni 
izkrivljanja ali omejevanja konkurence, 
zlasti za zagotavljanje vsebin ter 
elektronskih komunikacij in storitev 
informacijske družbe v vseh omrežjih in 
dostop do njih.“

Or. en

Predlog spremembe 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka f (a) (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 4 – točka f (a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(fa) v odstavku 4 se vstavi točka (fa):
„(fa) jih vodi načelo, da morajo imeti 
končni uporabniki pravico do dostopa do 
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katere koli vsebine in do njenega 
razširjanja ter do uporabe katere koli 
aplikacije in/ali storitve po svoji izbiri;“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno delno uvaja predlog spremembe 61, ki ga je Parlament sprejel v 
prvi obravnavi dne 24. septembra 2008, T6/0449/2008 (člen 62(2)(a)).

Predlog spremembe 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka f (b) (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 4 – točka f b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(fb) v odstavku 4 se vstavi točka (fb):
„(fb) jih vodi načelo, da nobeno 
omejevanje temeljnih pravic in svoboščin 
končnih uporabnikov ne sme biti sprejeto 
brez predhodnega sklepa pravosodnega 
organa, zlasti v skladu s členom 11 Listine 
o temeljnih pravicah Evropske unije do 
svobode izražanja in informiranja; v 
primeru ogrožanja javne varnosti pa je 
lahko sklep pravosodnega organa 
naknaden.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno uvaja predlog spremembe 138, ki ga je Parlament sprejel v prvi 
obravnavi dne 24. septembra 2008.
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Predlog spremembe 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka g
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 5 – točka a

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(a) spodbujanjem regulativne 
predvidljivosti;

(a) spodbujanjem regulativne 
predvidljivosti z zagotavljanjem, da se 
regulativni pogoji uporabljajo dovolj časa;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe Evropskega parlamenta bi od nacionalnih regulativnih organov zahteval 
uporabo skladnih regulativnih pristopov v zaporednih obdobjih pregleda in s tem bi prišlo do 
pravne negotovosti, saj morajo nacionalni regulativni organi ob vsakem pregledu trga 
ponovno proučiti svoje regulativne odločitve (in torej ne morejo zagotoviti stalnosti pristopa). 
Besedilo novega predlaganega kompromisa je oblikovano za zagotovitev toliko regulativne 
predvidljivosti, kot je še skladno s pravnim okvirom. 

Predlog spremembe 137
Erika Mann

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka g
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 5 – točka a

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(a) spodbujanjem regulativne 
predvidljivosti;

(a) spodbujanjem regulativne 
predvidljivosti z nizom sredstev v okviru 
zaporednih obdobij pregleda, kjer je to 
primerno;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe omogoča nacionalnim regulativnim organom, da se zavežejo sredstvom, 
tj. dejanskim pogojem za dostop, kar je posebej pomembno za odločitev o naložbah v nove in 
izboljšane infrastrukture. Redni pregledi trga bi se seveda še naprej izvajali.
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Predlog spremembe 138
Angelika Niebler

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka g
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 5 – točka a

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(a) spodbujanjem regulativne 
predvidljivosti;

(a) spodbujanjem regulativne 
predvidljivosti z nizom sredstev v okviru 
rednih pregledov trga, kjer je to primerno;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev besedila iz prve obravnave. Odločitve o naložbah v nove in izboljšane 
infrastrukture je treba sprejeti zdaj. Za to je potreben dosleden regulativni pristop.

Predlog spremembe 139
Erika Mann

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka g
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 5 – točka (d)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(d) spodbujanjem učinkovitega vlaganja in 
inovacij na področju novih in izboljšanih 
infrastruktur, vključno z upoštevanjem 
naložbenih tveganj;

(d) spodbujanjem učinkovitega vlaganja in 
inovacij na področju novih in izboljšanih 
infrastruktur, vključno z zagotavljanjem, 
da se pri pogojih dostopa do naprav 
ustrezno upoštevajo tveganja, ki so jim 
izpostavljena vlagateljska podjetja, tako 
da se, kjer in kadar je potrebno, spodbuja 
porazdelitev tveganj med vlagatelji in 
iskalci dostopa in omogoči prožnost pri 
določanju cen;

Or. en
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Obrazložitev

Namen kompromisnega besedila je nacionalnim regulativnim organom zagotoviti prožna 
orodja za spodbujanje naložb v nova in izboljšana dostopovna omrežja. Poštena delitev 
tveganja pri pogojih dostopa in prožnosti cen za različne proizvode lahko pospeši razvoj 
novih omrežij, obenem pa spodbudi konkurenco s spodbujanjem privlačnih ponudb za končne 
uporabnike.

Predlog spremembe 140
Angelika Niebler

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka g
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 5 – točka (d)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(d) spodbujanjem učinkovitega vlaganja in 
inovacij na področju novih in izboljšanih 
infrastruktur, vključno z upoštevanjem 
naložbenih tveganj;

(d) spodbujanjem učinkovitega vlaganja in 
inovacij na področju novih in izboljšanih 
infrastruktur, vključno s pospeševanjem 
skupnih naložb in zagotavljanjem 
ustrezne delitve tveganja med vlagatelji in 
tistimi podjetji, ki imajo dostop do novih 
naprav;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev besedila iz prve obravnave. Odločitve o naložbah v nove in izboljšane 
infrastrukture je treba sprejeti zdaj. Za to je potreben dosleden regulativni pristop.

Predlog spremembe 141
Gunnar Hökmark

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka g
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 5 – točka (d)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(d) spodbujanjem učinkovitega vlaganja in 
inovacij na področju novih in izboljšanih 
infrastruktur, vključno z upoštevanjem 

(d) spodbujanjem učinkovitega vlaganja in 
inovacij na področju novih in izboljšanih 
infrastruktur, vključno z zagotavljanjem, 
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naložbenih tveganj; da je pri vseh obveznostih dostopa 
ustrezno upoštevano tveganje, ki ga 
prevzamejo vlagateljska podjetja;

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom glede 
ureditve dostopa in oblikovanja cen za dostop naslednje generacije.

Predlog spremembe 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka g
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 5 – točka (d)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(d) spodbujanjem učinkovitega vlaganja in 
inovacij na področju novih in izboljšanih 
infrastruktur, vključno z upoštevanjem 
naložbenih tveganj;

(d) spodbujanjem učinkovitega vlaganja in 
inovacij na področju novih in izboljšanih 
infrastruktur, vključno z zagotavljanjem, 
da je pri vseh obveznostih dostopa 
ustrezno upoštevano tveganje, ki ga 
prevzamejo vlagateljska podjetja;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom pri vprašanjih 
dostopa in ureditve oblikovanja cen za dostop naslednje generacije. 

Predlog spremembe 143
Herbert Reul

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8a

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Strateško načrtovanje in koordinacija Strateško načrtovanje in koordinacija 
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politike radijskega spektra v Evropski uniji politike radijskega spektra

1. Države članice sodelujejo med seboj in s 
Komisijo pri strateškem načrtovanju, 
koordinaciji in usklajevanju uporabe 
radijskega spektra v Evropski uniji. Zato 
med drugim upoštevajo gospodarske vidike 
in vidike varnosti, zdravja, javnega 
interesa, svobode izražanja ter kulturne, 
znanstvene, socialne in tehnične vidike v 
zvezi s politikami EU ter različne interese 
uporabnikov radijskega spektra, da bi 
optimizirali uporabo radijskega spektra in 
se izognili škodljivemu motenju.

1. Države članice sodelujejo med seboj in s 
Komisijo pri strateškem načrtovanju, 
koordinaciji in usklajevanju uporabe 
radijskega spektra v Evropski skupnosti. 
Zato med drugim upoštevajo gospodarske 
vidike in vidike varnosti, zdravja, javnega 
interesa, svobode izražanja ter kulturne, 
znanstvene, socialne in tehnične vidike v 
zvezi s politikami EU ter različne interese 
uporabnikov radijskega spektra, da bi 
optimizirali uporabo radijskega spektra in
se izognili škodljivemu motenju.

2. Države članice spodbujajo koordinacijo 
pristopov na področju politike radijskega 
spektra v Evropski uniji in po potrebi 
usklajene pogoje glede razpoložljivosti in 
učinkovite uporabe radijskega spektra, ki 
so potrebne za vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga na področju elektronskih 
komunikacij.

2. Države članice s sodelovanjem med 
seboj in s Komisijo spodbujajo 
koordinacijo pristopov na področju politike 
radijskega spektra v Evropski skupnosti in 
po potrebi usklajene pogoje glede 
razpoložljivosti in učinkovite uporabe 
radijskega spektra, ki so potrebni za 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga 
elektronskih komunikacij.

3. Države članice spodbujajo učinkovito 
koordinacijo interesov EU v mednarodnih 
organizacijah, pristojnih za vprašanja 
radijskega spektra. Komisija bo, kadar koli 
bo to potrebno za spodbujanje tega 
učinkovite koordinacije, ob kar največjem 
upoštevanju mnenja Skupine za politiko 
radijskega spektra, ustanovljene z Odločbo 
Komisije 622/2002/ES z dne 26. julija 
2002 o ustanovitvi Skupine za politiko 
radijskega spektra* Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlagala skupne 
politične cilje.

3. Komisija bo, kadar bo to potrebno za 
zagotovitev učinkovite koordinacije
interesov Evropske skupnosti v 
mednarodnih organizacijah, pristojnih za 
vprašanja radijskega spektra, ob kar 
največjem upoštevanju mnenja Skupine za 
politiko radijskega spektra Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlagala skupne 
politične cilje.

4. Komisija lahko ob kar največjem 
upoštevanju mnenja Skupine za politiko 
radijskega spektra predloži zakonodajne 
predloge za pripravo večletnih programov 
na področju politike radijskega spektra.

4. Komisija lahko ob kar največjem 
upoštevanju mnenja Skupine za politiko 
radijskega spektra predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu zakonodajne predloge 
za pripravo večletnih programov na 
področju politike radijskega spektra. S 
tovrstnimi programi se določijo politične 
usmeritve in cilji za strateško načrtovanje, 
koordinacijo in usklajevanje uporabe 
radijskega spektra v Skupnosti v skladu z 
določbami te direktive in posebnih 
direktiv.
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Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom z 
upoštevanjem, da je cilj te direktive in posebnih direktiv ustvariti notranji trg za elektronske 
komunikacije.

Predlog spremembe 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8a

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Strateško načrtovanje in koordinacija 
politike radijskega spektra v Evropski uniji 

Strateško načrtovanje in koordinacija 
politike radijskega spektra

1. Države članice sodelujejo med seboj in s 
Komisijo pri strateškem načrtovanju, 
koordinaciji in usklajevanju uporabe 
radijskega spektra v Evropski uniji. Zato 
med drugim upoštevajo gospodarske vidike 
in vidike varnosti, zdravja, javnega 
interesa, svobode izražanja ter kulturne, 
znanstvene, socialne in tehnične vidike v 
zvezi s politikami EU ter različne interese 
uporabnikov radijskega spektra, da bi 
optimizirali uporabo radijskega spektra in 
se izognili škodljivemu motenju.

1. Države članice sodelujejo med seboj in s 
Komisijo pri strateškem načrtovanju, 
koordinaciji in usklajevanju uporabe 
radijskega spektra v Evropski skupnosti. 
Zato med drugim upoštevajo gospodarske 
vidike in vidike varnosti, zdravja, javnega 
interesa, svobode izražanja ter kulturne, 
znanstvene, socialne in tehnične vidike v 
zvezi s politikami EU ter različne interese 
uporabnikov radijskega spektra, da bi 
optimizirali uporabo radijskega spektra in 
se izognili škodljivemu motenju.

2. Države članice spodbujajo koordinacijo 
pristopov na področju politike radijskega 
spektra v Evropski uniji in po potrebi 
usklajene pogoje glede razpoložljivosti in 
učinkovite uporabe radijskega spektra, ki 
so potrebne za vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga na področju elektronskih 
komunikacij.

2. Države članice s sodelovanjem med 
seboj in s Komisijo spodbujajo 
koordinacijo pristopov na področju politike 
radijskega spektra v Evropski skupnosti in 
po potrebi usklajene pogoje glede 
razpoložljivosti in učinkovite uporabe 
radijskega spektra, ki so potrebni za 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga 
elektronskih komunikacij.

3. Države članice spodbujajo učinkovito 
koordinacijo interesov EU v mednarodnih 
organizacijah, pristojnih za vprašanja 
radijskega spektra. Komisija bo, kadar koli 
bo to potrebno za spodbujanje tega 

3. Komisija bo, kadar bo to potrebno za 
zagotavljanje učinkovite koordinacije
interesov Evropske skupnosti v 
mednarodnih organizacijah, pristojnih za 
vprašanja radijskega spektra, ob kar 
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učinkovite koordinacije, ob kar največjem 
upoštevanju mnenja Skupine za politiko 
radijskega spektra, ustanovljene z Odločbo 
Komisije 622/2002/ES z dne 26. julija 
2002 o ustanovitvi Skupine za politiko 
radijskega spektra* Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlagala skupne 
politične cilje.

največjem upoštevanju mnenja Skupine za 
politiko radijskega spektra Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlagala skupne 
politične cilje.

4. Komisija lahko ob kar največjem 
upoštevanju mnenja Skupine za politiko 
radijskega spektra predloži zakonodajne 
predloge za pripravo večletnih programov 
na področju politike radijskega spektra.

4. Komisija lahko ob kar največjem 
upoštevanju mnenja Skupine za politiko 
radijskega spektra predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu zakonodajne predloge 
za pripravo večletnih programov na 
področju politike radijskega spektra. S 
tovrstnimi programi se določijo politične 
usmeritve in cilji za strateško načrtovanje, 
koordinacijo in usklajevanje uporabe 
radijskega spektra v Skupnosti v skladu z 
določbami te direktive in posebnih 
direktiv.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom z 
upoštevanjem, da je cilj te direktive in posebnih direktiv ustvariti notranji trg za elektronske 
komunikacije.

Predlog spremembe 145
Herbert Reul

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 b – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Komisija lahko sprejme ustrezne 
izvedbene ukrepe za opredelitev pasov, za 
katere je dovoljen prenos ali dajanje 
pravic uporabe v zakup med podjetji. 
Ukrepi ne zajemajo frekvenc, ki se 
uporabljajo za razširjanje programskih 
vsebin.
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Ti tehnični izvedbeni ukrepi, namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom s 
spoštovanjem hierarhije pristojnosti iz člena 8 te direktive. Poleg tega zagotavlja, da ne bi 
bili nujno izključeni celotni pasovi, ki se zdaj uporabljajo za razširjanje programskih vsebin –
na primer kar zadeva digitalno dividendo.

Predlog spremembe 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 b – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Komisija lahko sprejme ustrezne 
izvedbene ukrepe za opredelitev pasov, za 
katere je dovoljen prenos ali dajanje 
pravic uporabe v zakup med podjetji. 
Ukrepi ne zajemajo frekvenc, ki se 
uporabljajo za razširjanje programskih 
vsebin.
Ti tehnični izvedbeni ukrepi, namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom s 
spoštovanjem hierarhije pristojnosti iz člena 8 te direktive. Poleg tega zagotavlja, da ne bi 
bili nujno izključeni celotni pasovi, ki se zdaj uporabljajo za razširjanje programskih vsebin –
na primer kar zadeva digitalno dividendo.
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Predlog spremembe 147
Herbert Reul, Werner Langen

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2002/21/ES
Člen 14 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar ima podjetje na določenem trgu 
pomembno tržno moč, se lahko to podjetje 
šteje za podjetje s pomembno tržno močjo 
tudi na trgu, ki je tesno povezan s prvim 
trgom, če povezave med obema trgoma 
omogočajo, da se tržna moč z enega trga
prenese na drugega in se s tem krepi tržna 
moč podjetja. Na povezanem trgu se lahko 
tako uporabijo sredstva za preprečevanje 
takega prenosa v skladu s členi 9, 10, 11 
in 13 Direktive 2002/19/ES (Direktiva o 
dostopu), če pa ta ne zadoščajo, se lahko 
uveljavijo sredstva ukrepi iz člena 17 
Direktive 2002/22/ES (Direktiva o
univerzalni storitvi).

3. Kadar ima podjetje na določenem trgu
(prvi trg) pomembno tržno moč, se lahko 
to podjetje šteje za podjetje s pomembno 
tržno močjo tudi na trgu, ki je tesno 
povezan s prvim trgom (drugi trg), če 
povezave med obema trgoma omogočajo, 
da se tržna moč s prvega trga prenese na 
drugega in se s tem krepi tržna moč 
podjetja. Na drugem trgu se lahko tako 
uporabijo sredstva v skladu s členi od 8 do
13 Direktive 2002/19/ES (Direktiva o 
dostopu), ali člena 17 Direktive 
2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih 
storitvah), če sredstva s prvega trga ne 
zadoščajo za preprečitev takega prenosa.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da je poseganje na povezan trg primerno le, če so sredstva na 
originalnem trgu s pomembno tržno močjo ne zadostujejo za preprečitev tako imenovanega 
preusmerjanja tržne moči. 

Predlog spremembe 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka (a) (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(aa) v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z:
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„(a) obveznosti za podjetja, ki nadzorujejo 
dostop do končnih uporabnikov, v 
utemeljenih primerih vključno z 
obveznostjo medomrežnega povezovanja 
svojih omrežij in zagotavljanja dostopa, če 
to še ni bilo storjeno, ali omogočitve 
medobratovalnosti svojih storitev pod 
pravičnimi, preglednimi in razumnimi 
pogoji v obsegu, ki je potreben za 
zagotovitev povezljivosti med obema 
koncema ali poštenega in razumnega 
dostopa do storitev in aplikacij;“

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom ob 
krepitvi dobro uveljavljenega načela „med koncema“, tako da se ga s storitev razširi tudi na 
aplikacije. 

Predlog spremembe 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka (a a) (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(aa) v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z:
„(a) obveznosti za podjetja, ki nadzorujejo 
dostop do končnih uporabnikov, v 
utemeljenih primerih vključno z 
obveznostjo medomrežnega povezovanja 
svojih omrežij in zagotavljanja dostopa, če 
to še ni bilo storjeno, ali omogočitve 
medobratovalnosti svojih storitev pod 
pravičnimi, preglednimi in razumnimi 
pogoji v obsegu, ki je potreben za 
zagotovitev povezljivosti med obema 
koncema ali poštenega in razumnega 
dostopa do storitev in aplikacij;“

Or. en
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Obrazložitev

Okrepiti je treba določbe, ki jih je predlagal Parlament in podpirajo dobro uveljavljeno 
načelo „med koncema“, tako da se ga s storitev razširi tudi na aplikacije.

Predlog spremembe 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 7 – točka (a)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 9 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi lahko 
obratovalcem v skladu z določbami člena 8 
naložijo obveznosti za preglednost glede na 
medomrežno povezovanje in/ali dostop, 
tako da od njih zahtevajo, da objavijo 
določene informacije, na primer 
računovodske informacije, tehnične 
specifikacije, značilnosti omrežja, določila 
in pogoje za zagotavljanje in uporabo, 
vključno s politikami upravljanja prometa, 
ter cene.

1. Nacionalni regulativni organi lahko 
obratovalcem v skladu z določbami člena 8 
naložijo obveznosti za preglednost glede na 
medomrežno povezovanje in/ali dostop, 
tako da od njih zahtevajo, da objavijo 
določene informacije, na primer 
računovodske informacije, tehnične 
specifikacije, značilnosti omrežja, določila 
in pogoje za zagotavljanje in uporabo, 
vključno z namenom in učinkom politik
upravljanja prometa, ter cene.

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabniški izbiri storitev in aplikacij ne bi smelo biti omejitev. Uvedba omejitev z 
ureditvijo veleprodajnega dostopa in medomrežnega povezovanja je treba preprečiti. 
Namesto tega pa je treba okrepiti preglednost politik upravljanja prometa, saj je to 
pomembno za zagotovitev povezljivosti za končnega uporabnika. 

Predlog spremembe 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 7 – točka (a)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 9 – odstavek 1
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Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi lahko 
obratovalcem v skladu z določbami člena 8 
naložijo obveznosti za preglednost glede na 
medomrežno povezovanje in/ali dostop, 
tako da od njih zahtevajo, da objavijo 
določene informacije, na primer 
računovodske informacije, tehnične 
specifikacije, značilnosti omrežja, določila 
in pogoje za zagotavljanje in uporabo, 
vključno s politikami upravljanja prometa, 
ter cene.

1. Nacionalni regulativni organi lahko 
obratovalcem v skladu z določbami člena 8 
naložijo obveznosti za preglednost glede na 
medomrežno povezovanje in/ali dostop, 
tako da od njih zahtevajo, da objavijo 
določene informacije, na primer 
računovodske informacije, tehnične 
specifikacije, značilnosti omrežja, določila 
in pogoje za zagotavljanje in uporabo, 
vključno z namenom in učinkom politik
upravljanja prometa, ter cene.

Or. en

Obrazložitev

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies. Mention of other types of restricions should therefore 
be removed. 

Predlog spremembe 152
Angelika Niebler

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 9 – točka (a)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni obratovalec 
zadržati cene na previsoki ravni ali 
uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 8 
naloži obveznosti v zvezi s pokrivanjem 
stroškov in cenovnim nadzorom, vključno 

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni obratovalec 
zadržati cene na previsoki ravni ali 
uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 8 
naloži obveznosti v zvezi s pokrivanjem 
stroškov in cenovnim nadzorom, vključno 
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z obveznostmi za stroškovno naravnanost 
cen in obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Da bi 
spodbudili tudi naložbe obratovalcev v 
omrežja naslednje generacije, nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
obratovalca in mu zagotovijo primerno 
stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno 
vložena sredstva, pri čemer se upoštevajo s 
tem povezana tveganja.

z obveznostmi za stroškovno naravnanost 
cen in obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Da bi 
spodbudili tudi naložbe obratovalcev v 
omrežja naslednje generacije, nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
obratovalca in mu zagotovijo primerno 
stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno 
vložena sredstva, pri čemer se upoštevajo s 
tem povezana tveganja, in omogočijo 
ustrezno ureditev delitve tveganja med 
vlagateljem in podjetji, ki koristijo dostop 
do novih in izboljšanih infrastruktur, tudi 
z dolgoročnimi pogodbami o delitvi 
tveganja. Določanje cen dostopa mora biti 
dovolj prožno, pri tem pa se med drugim 
upoštevajo diferencirane ravni kakovosti 
proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva orodja, ki jih nacionalni regulativni organi potrebujejo za 
podporo naložb v nova in izboljšana dostopovna omrežja v kontekstu urejanja cen in dostopa. 
Poštena delitev tveganja in prožnost cen za različne proizvode in ravni kakovosti lahko 
pospešita razvoj novih omrežij, obenem pa spodbujata konkurenco. Začetni vlagatelji in 
obratovalci, ki prevzamejo del tveganja, tekmujejo pri privabljanju končnih uporabnikov 
svojih storitev.

Predlog spremembe 153
Erika Mann

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 9 – točka (a)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni obratovalec 
zadržati cene na previsoki ravni ali 

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni obratovalec 
zadržati cene na previsoki ravni ali 
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uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 8 
naloži obveznosti v zvezi s pokrivanjem 
stroškov in cenovnim nadzorom, vključno 
z obveznostmi za stroškovno naravnanost 
cen in obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Da bi 
spodbudili tudi naložbe obratovalcev v 
omrežja naslednje generacije, nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
obratovalca in mu zagotovijo primerno 
stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno 
vložena sredstva, pri čemer se upoštevajo s 
tem povezana tveganja.

uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 8 
naloži obveznosti v zvezi s pokrivanjem 
stroškov in cenovnim nadzorom, vključno 
z obveznostmi za stroškovno naravnanost 
cen in obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Da bi 
spodbudili tudi naložbe obratovalcev v 
omrežja naslednje generacije, nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
obratovalca in mu zagotovijo primerno 
stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno 
vložena sredstva, pri čemer se upoštevajo s 
tem povezana tveganja, in omogočijo 
ustrezno ureditev delitve tveganja med 
vlagateljem in podjetji, ki koristijo dostop 
do novih in izboljšanih infrastruktur, tudi 
z dolgoročnimi pogodbami o delitvi 
tveganja. Določanje cen dostopa mora biti 
dovolj prožno, pri tem pa se med drugim 
upoštevajo diferencirane ravni kakovosti 
proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva orodja, ki jih nacionalni regulativni organi potrebujejo za 
podporo naložb v nova in izboljšana dostopovna omrežja v kontekstu urejanja cen in dostopa. 
Poštena delitev tveganja in prožnost cen za različne proizvode in kakovostne ravni lahko 
pospešita razvoj novih omrežij, obenem pa spodbujata konkurenco. Začetni vlagatelji in 
obratovalci, ki prevzamejo del tveganja, tekmujejo pri privabljanju končnih uporabnikov 
svojih storitev.

Predlog spremembe 154
Gunnar Hökmark

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 9 – točka (a)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
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primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni obratovalec 
zadržati cene na previsoki ravni ali 
uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 8 
naloži obveznosti v zvezi s pokrivanjem 
stroškov in cenovnim nadzorom, vključno 
z obveznostmi za stroškovno naravnanost 
cen in obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Da bi 
spodbudili tudi naložbe obratovalcev v 
omrežja naslednje generacije, nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
obratovalca in mu zagotovijo primerno 
stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno 
vložena sredstva, pri čemer se upoštevajo s 
tem povezana tveganja.

primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni obratovalec 
zadržati cene na previsoki ravni ali 
uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 8 
naloži obveznosti v zvezi s pokrivanjem 
stroškov in cenovnim nadzorom, vključno 
z obveznostmi za stroškovno naravnanost 
cen in obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Da bi 
spodbudili tudi naložbe obratovalcev v 
omrežja naslednje generacije, nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
obratovalca in mu zagotovijo primerno 
stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno 
vložena sredstva, pri čemer se upoštevajo
specifična tveganja, povezana z določenim 
projektom novih naložb v omrežje, hkrati 
pa se zagotovi, da je ureditev oblikovanja 
cen v skladu z zaščito učinkovite 
konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom glede iskanja 
ravnovesja med potrebo po spodbujanju naložb in konkurenco pri dostopu naslednje 
generacije.

Predlog spremembe 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 9 – točka (a)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni obratovalec 

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni obratovalec 
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zadržati cene na previsoki ravni ali 
uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 8 
naloži obveznosti v zvezi s pokrivanjem 
stroškov in cenovnim nadzorom, vključno 
z obveznostmi za stroškovno naravnanost 
cen in obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Da bi 
spodbudili tudi naložbe obratovalcev v 
omrežja naslednje generacije, nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
obratovalca in mu zagotovijo primerno 
stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno 
vložena sredstva, pri čemer se upoštevajo s 
tem povezana tveganja.

zadržati cene na previsoki ravni ali 
uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 8 
naloži obveznosti v zvezi s pokrivanjem 
stroškov in cenovnim nadzorom, vključno 
z obveznostmi za stroškovno naravnanost 
cen in obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Da bi 
spodbudili tudi naložbe obratovalcev v 
omrežja naslednje generacije, nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
obratovalca in mu zagotovijo primerno 
stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno 
vložena sredstva, pri čemer se upoštevajo
specifična tveganja, povezana z določenim 
projektom novih naložb v omrežje, hkrati 
pa se zagotovi, da je ureditev oblikovanja 
cen v skladu z zaščito učinkovite 
konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom glede iskanja 
ravnovesja med potrebo po spodbujanju naložb in konkurenco pri dostopu naslednje 
generacije.

Predlog spremembe 156
Dominique Vlasto

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 9 – točka (a)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni obratovalec 
zadržati cene na previsoki ravni ali 
uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 8 

1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni obratovalec 
zadržati cene na previsoki ravni ali 
uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 8 
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naloži obveznosti v zvezi s pokrivanjem 
stroškov in cenovnim nadzorom, vključno 
z obveznostmi za stroškovno naravnanost 
cen in obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Da bi 
spodbudili tudi naložbe obratovalcev v 
omrežja naslednje generacije, nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
obratovalca in mu zagotovijo primerno 
stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno 
vložena sredstva, pri čemer se upoštevajo s 
tem povezana tveganja.

naloži obveznosti v zvezi s pokrivanjem 
stroškov in cenovnim nadzorom, vključno 
z obveznostmi za stroškovno naravnanost 
cen in obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Da bi 
spodbudili tudi naložbe obratovalcev v 
omrežja naslednje generacije, nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
obratovalca in mu zagotovijo primerno 
stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno 
vložena sredstva, pri čemer se upoštevajo
specifična tveganja, povezana z določenim 
projektom novih naložb v omrežje, hkrati 
pa se zagotovi, da je ureditev oblikovanja 
cen v skladu z zaščito učinkovite 
konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom glede iskanja 
ravnovesja med potrebo po spodbujanju naložb in konkurenco pri dostopu naslednje 
generacije.

Predlog spremembe 157
Erika Mann

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka a (a) (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(aa) vstavi se odstavek 4a:
„Uporaba testa cenovnega razkoraka ne 
sme ogroziti razvoja novih trgov in 
infrastruktur. Zato nacionalni regulativni 
organi upoštevajo pogoje infrastrukturne 
naložbe in kot referenco pri uporabi testa 
vzamejo pogoje za dolgoročne pogodbe o 
delitvi tveganja.“

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe je kompromis na podlagi besedila odstavka iz prve obravnave 
Parlamenta. Testi cenovnega razkoraka veljajo tudi za nova omrežja, obenem pa ne 
spodkopavajo ureditve dostopa in zmožnosti nudenja privlačnih proizvodov. 

Predlog spremembe 158
Gunnar Hökmark

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 a – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Kadar nacionalni regulativni organ 
ugotovi, da se z ustreznimi obveznostmi, 
naloženimi s členi 9 do 13, ni dosegla 
učinkovita konkurenca in da obstajajo 
pomembni in trajni konkurenčni 
problemi/tržna nepopolnost, ugotovljeni v 
zvezi z veleprodajnim zagotavljanjem
dostopovnih izdelkov, lahko v skladu z 
določbami drugega pododstavka člena 8(3) 
vertikalno integriranemu podjetju 
izjemoma naloži obveznost, da dejavnosti, 
povezane z veleprodajnim zagotavljanjem 
ustreznih dostopovnih izdelkov, prenese na 
neodvisno delujočo poslovno enoto.

1. Kadar nacionalni regulativni organ 
ugotovi, da se z ustreznimi obveznostmi, 
naloženimi s členi 9 do 13, ni dosegla 
učinkovita konkurenca in da obstajajo 
pomembni in trajni konkurenčni 
problemi/tržna nepopolnost, ugotovljeni v 
zvezi z nekaterimi trgi dostopovnih 
izdelkov, lahko v skladu z določbami 
drugega pododstavka člena 8(3) vertikalno 
integriranemu podjetju izjemoma naloži 
obveznost, da dejavnosti, povezane z 
veleprodajnim zagotavljanjem ustreznih 
dostopovnih izdelkov, prenese na 
neodvisno delujočo poslovno enoto.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poiskati kompromis o funkcionalni ločitvi, vključno z 
uskladitvijo procesa odločanja s postopkom analize trga, ki ga izvajajo regulativni organi.

Predlog spremembe 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 a – odstavek 1
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Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Kadar nacionalni regulativni organ 
ugotovi, da se z ustreznimi obveznostmi, 
naloženimi s členi 9 do 13, ni dosegla 
učinkovita konkurenca in da obstajajo 
pomembni in trajni konkurenčni 
problemi/tržna nepopolnost, ugotovljeni v 
zvezi z veleprodajnim zagotavljanjem
dostopovnih izdelkov, lahko v skladu z 
določbami drugega pododstavka člena 8(3) 
vertikalno integriranemu podjetju 
izjemoma naloži obveznost, da dejavnosti, 
povezane z veleprodajnim zagotavljanjem 
ustreznih dostopovnih izdelkov, prenese na 
neodvisno delujočo poslovno enoto.

1. Kadar nacionalni regulativni organ 
ugotovi, da se z ustreznimi obveznostmi, 
naloženimi s členi 9 do 13, ni dosegla 
učinkovita konkurenca in da obstajajo 
pomembni in trajni konkurenčni 
problemi/tržna nepopolnost, ugotovljeni v 
zvezi z nekaterimi trgi dostopovnih 
izdelkov, lahko v skladu z določbami 
drugega pododstavka člena 8(3) vertikalno 
integriranemu podjetju izjemoma naloži 
obveznost, da dejavnosti, povezane z 
veleprodajnim zagotavljanjem ustreznih 
dostopovnih izdelkov, prenese na 
neodvisno delujočo poslovno enoto.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poiskati kompromis o funkcionalni ločitvi, vključno z 
uskladitvijo procesa odločanja s postopkom analize trga, ki ga izvajajo regulativni organi.

Predlog spremembe 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 12 – točka (e)
Direktiva 2002/19/ES
Priloga II – del A – točka 1 – točka c (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) v okoliščinah, kjer ločen dostop ni 
tehnično ali ekonomsko izvedljiv, ustrezne 
obveznosti, ki zagotavljajo enakovredno 
delovanje.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno delno uvaja predlog spremembe Evropskega parlamenta, ki 
ustreza uvodni izjavi, ki jo je predlagal Svet.
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Predlog spremembe 161
Gunnar Hökmark

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 12 – točka (e)
Direktiva 2002/19/ES
Priloga II – del A – točka 1 – točka c (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) v okoliščinah, kjer ločen dostop ni 
tehnično ali ekonomsko izvedljiv, ustrezne 
obveznosti, ki zagotavljajo enakovredno 
delovanje.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno delno uvaja predlog spremembe Evropskega parlamenta, ki 
ustreza uvodni izjavi, ki jo je predlagal Svet.

Predlog spremembe 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 – točka 1
Direktiva 2002/20/ES
Člen 3 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Uporablja se tudi naslednja opredelitev: 2. Uporabljata se tudi naslednji 
opredelitvi:

"splošna odobritev" pomeni pravni okvir, 
ki ga določi država članica in ki v skladu s 
to direktivo zagotavlja pravice do 
zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih omrežij ali storitev in
določa sektorsko specifične obveznosti, ki 
lahko veljajo za vse ali določene vrste 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev.

"splošna odobritev" pomeni pravni okvir, 
ki ga določi država članica ter se z njim v 
skladu s to direktivo zagotovijo pravice za 
zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih omrežij ali storitev in
določijo obveznosti, značilne za to 
področje, ki utegnejo veljati za vse ali 
določene vrste elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev; 
(aa) "vseevropsko brezžično elektronsko 
komunikacijsko omrežje ali storitev"
pomeni brezžično elektronsko 
komunikacijsko omrežje ali storitev, ki je 
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na voljo v večini držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom z opredelitvijo 
vseevropskih storitev, ki jih je mogoče razlikovati od preproste čezmejne razsežnosti, in 
odraža vseevropsko razsežnost.

Predlog spremembe 163
Herbert Reul

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 – točka 1
Direktiva 2002/20/ES
Člen 3 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Uporablja se tudi naslednja opredelitev: 2. Uporabljata se tudi naslednji 
opredelitvi:

"splošna odobritev" pomeni pravni okvir, 
ki ga določi država članica in ki v skladu s 
to direktivo zagotavlja pravice do 
zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih omrežij ali storitev in
določa sektorsko specifične obveznosti, ki 
lahko veljajo za vse ali določene vrste 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev.

"splošna odobritev" pomeni pravni okvir, 
ki ga določi država članica ter se z njim v 
skladu s to direktivo zagotovijo pravice za 
zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih omrežij ali storitev in
določijo obveznosti, značilne za to 
področje, ki utegnejo veljati za vse ali 
določene vrste elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev;
(aa) "vseevropsko brezžično elektronsko 
komunikacijsko omrežje ali storitev"
pomeni brezžično elektronsko 
komunikacijsko omrežje ali storitev, ki je 
na voljo v večini držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom z opredelitvijo 
vseevropskih storitev, ki jih je mogoče razlikovati od preproste čezmejne razsežnosti, in 
odraža vseevropsko razsežnost.
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Predlog spremembe 164
Herbert Reul

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(3a) Vstavi se člen 6a:
„Člen 6a
Usklajevalni ukrepi
1. Brez poseganja v člen 5(1) in (2) te 
direktive in v člen 9 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva) lahko Komisija 
sprejme izvedbene ukrepe:
(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, 
katerih uporaba mora biti predmet 
splošne odobritve;
(b) za uskladitev postopkov za dodelitev 
splošnih odobritev številk podjetjem, ki
zagotavljajo vseevropska elektronska 
komunikacijska omrežja ali storitve;
(c) za uskladitev pogojev, določenih v 
Prilogi II, v zvezi s splošnimi odobritvami 
za podjetja, ki zagotavljajo vseevropska 
elektronska komunikacijska omrežja ali 
storitve. 
Ti ukrepi, ki so namenjeni spreminjanju 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22 (3) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva).
2. Ukrepi iz odstavka 1 lahko po potrebi 
predvidijo možnost držav članic, da 
podajo utemeljeno zahtevo za delno 
oprostitev in/ali začasno odstopanje od 
navedenih ukrepov.
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 
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zakasnilo izvajanja izvedbenih ukrepov iz 
odstavka 1 ali ustvarilo neupravičenih 
razlik v konkurenčnem ali regulativnem 
okolju med državami članicami.“

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom. Postopek 
komitologije je treba omejiti na radiofrekvenčne pasove, katerih uporaba mora biti predmet 
splošne odobritve.

Predlog spremembe 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(4a) Vstavi se člen 6a:
„Člen 6a
Usklajevalni ukrepi
1. Brez poseganja v člen 5(1) in (2) te 
direktive in v člen 9 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva) lahko Komisija 
sprejme izvedbene ukrepe:
(a) za opredelitev radiofrekvenčnih pasov, 
katerih uporaba mora biti predmet 
splošne odobritve;
(b) za uskladitev postopkov za dodelitev 
splošnih odobritev številk podjetjem, ki 
zagotavljajo vseevropska elektronska 
komunikacijska omrežja ali storitve;
(c) za uskladitev pogojev, določenih v 
Prilogi II, v zvezi s splošnimi odobritvami 
za podjetja, ki zagotavljajo vseevropska 
elektronska komunikacijska omrežja ali 
storitve.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spreminjanju 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
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dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22 (3) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva).
2. Ukrepi iz odstavka 1 lahko po potrebi 
predvidijo možnost držav članic, da 
podajo utemeljeno zahtevo za delno 
oprostitev in/ali začasno odstopanje od 
navedenih ukrepov.
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 
zakasnilo izvajanja izvedbenih ukrepov iz 
odstavka 1 ali ustvarilo neupravičenih 
razlik v konkurenčnem ali regulativnem 
okolju med državami članicami.“

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je doseči kompromis med Svetom in Parlamentom. 
Postopek komitologije je treba omejiti na radiofrekvenčne pasove, katerih uporaba mora biti 
predmet splošne odobritve.

Predlog spremembe 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga – točka 2 – točka h
Direktiva 2002/21/ES
Priloga – del A – točka 19

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

19. Obveznosti podjetij, ki ponujajo 
javnosti dostopne komunikacijske storitve, 
glede preglednosti, da bi zagotovili 
povezljivost med koncema v skladu s cilji 
in načeli iz člena 8 Direktive 2002/21/ES
(Okvirna direktiva), v zvezi s politikami 
upravljanja prometa in, kjer je to potrebno 
in sorazmerno, dostop nacionalnih 
regulativnih organov do takšnih informacij, 

19. Obveznosti podjetij, ki ponujajo 
javnosti dostopne komunikacijske storitve, 
glede preglednosti, da bi zagotovili 
povezljivost med koncema, vključno z 
neomejenim dostopom do vsebin, storitev 
in aplikacij ter njihovim razširjanjem, v 
skladu s cilji in načeli iz člena 8 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), 
v zvezi s politikami upravljanja prometa in, 
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ki so potrebne za preveritev točnosti 
takšnega razkritja.

kjer je to potrebno in sorazmerno, dostop 
nacionalnih regulativnih organov do 
takšnih informacij, ki so potrebne za 
preveritev točnosti takšnega razkritja.

Or. en

Obrazložitev

Treba je ohraniti osnovno načelo povezljivosti med koncema, ki vključuje pravico končnih 
uporabnikov do dostopa ter do razširjanja vsebin, storitev in aplikacij po lastni izbiri na 
spletu.

Predlog spremembe 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga – točka 2 – točka h
Direktiva 2002/21/ES
Priloga – del A – točka 19

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

19. Obveznosti podjetij, ki ponujajo 
javnosti dostopne komunikacijske storitve, 
glede preglednosti, da bi zagotovili 
povezljivost med koncema v skladu s cilji 
in načeli iz člena 8 Direktive 2002/21/ES
(Okvirna direktiva), v zvezi s politikami 
upravljanja prometa in, kjer je to potrebno 
in sorazmerno, dostop nacionalnih 
regulativnih organov do takšnih informacij, 
ki so potrebne za preveritev točnosti 
takšnega razkritja.

19. Obveznosti podjetij, ki ponujajo 
javnosti dostopne komunikacijske storitve, 
glede preglednosti, da bi zagotovili 
povezljivost med koncema, vključno z 
neomejenim dostopom do vsebin, storitev 
in aplikacij ter njihovo razširjanje, v 
skladu s cilji in načeli iz člena 8 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva), 
v zvezi s politikami upravljanja prometa in, 
kjer je to potrebno in sorazmerno, dostop 
nacionalnih regulativnih organov do 
takšnih informacij, ki so potrebne za 
preveritev točnosti takšnega razkritja.

Or. en


