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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije je sprememba obstoječega evropskega regulativnega okvira za 
elektronsko komunikacijo, torej okvirne direktive ter direktiv o odobritvi in dostopu, da bi 
dosegli resničen notranji trg telekomunikacij. Osnovni cilji predloga so izboljšanje 
učinkovitosti elektronskih komunikacij, zagotovitev učinkovitejše in preprostejše ureditve za 
operaterje in za nacionalne regulativne organe (NRO) in uskladitev pravil Skupnosti, da bi 
povečali naložbe, inovacije in koristi za potrošnike. Glavne spremembe okvirne direktive ter 
direktiv o odobritvi in dostopu so reforma na področju upravljanja spektra, uvedba 
funkcionalne ločitve in okrepitev pristojnosti Komisije v odnosu do držav članic.

Pripravljavec mnenja predlaga naslednje predloge sprememb:

A) Okvirna direktiva:

 v zadnjem odstavku člena 6 o objavljanju rezultatov postopkov nacionalnih 
regulativnih organov je treba zagotoviti več zaupnosti pri podatkih, ki jih podjetja 
posredujejo;

 v odstavku 2 člena 9(4) o omejitvah, ki prepovedujejo zagotavljanje storitve v 
določenem pasu, je treba dodati, da kot cilj splošnega interesa, ki opravičuje te 
omejitve, šteje tudi preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu;

 v členu 19(1) o usklajevalnih ukrepih, ki jih Komisija sprejme, če nacionalni 
regulativni organi različno izvajajo regulativne naloge, določene v okvirni direktivi in 
posebnih direktivah, lahko Komisija odloča po lastni presoji pri izbiri med sklepom in 
priporočilom, pri tem pa regulativni postopek s pregledom uporabi le pri sklepu;
ustreznost te določbe je dvomljiva, saj bi bilo tako sodelovanje Parlamenta odvisno od 
izbire Komisije;

 v členu 21(2) in (3) o reševanju čezmejnih sporov med strankami v različnih državah 
članicah je treba dodati, da usklajevanje prizadevanj nacionalnih regulativnih organov 
pri reševanju sporov lahko privede do sprejetja skupnega sklepa. 

B) Direktiva o odobritvi:

 v členu 5(2) o podelitvi pravic uporabe za radijske frekvence in številke s strani države 
članice, je ustreznejše sklicevanje na omejitve, ki jih opravičuje cilj splošnega interesa 
v skladu z odstavkom 2 člena 9(4) direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva); 

 v členu 10 o izpolnjevanju pogojev splošne odobritve ali pravic uporabe in posebnih 
obveznosti je treba dodati odstavek 6a (novo), ki bo določal, da morajo države članice 
vedno dovoliti sodni nadzor sankcij iz odstavkov 5 in 6 v skladu z nacionalno
zakonodajo.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog Direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Če ne obstaja druga bolj specifična 
pravna podlaga, se upošteva člen 95 
Pogodbe o ES, ki omogoča sprejetje 
splošnih ukrepov za usklajevanje 
zakonodaje držav članic, katerih namen je 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga, 
s postopkom soodločanja med 
Parlamentom in Svetom. Ta člen je 
pravna podlaga za zakonodajne akte, ki 
jih spreminja ta predlog, in je razmeroma 
horizontalne narave, kar upravičuje 
izbiro. Ustanovitev regulativnega organa 
na evropski ravni pa lahko zahteva 
uporabo člena 308 Pogodbe o ES kot 
splošne klavzule, čeprav v skladu s to 
določbo Evropski parlament izgubi 
pravico soodločanja.

Or. es

Predlog spremembe 2

Predlog Direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 60 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60 a) Kadar v posebnem primeru iz člena 
19 Direktive 2002/21/ES Komisija 
ugotovi, da nacionalni regulativni organi 
različno izvajajo regulativne naloge, 
določene v tej direktivi in posebnih 
direktivah, kar lahko povzroči oviro za 
notranji trg, je treba dati Komisiji 
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pooblastilo za sprejemanje usklajevalnih 
ukrepov, ki bodo ob čimbolj doslednem 
upoštevanju mnenja organa, če to obstaja, 
spodbujali doseganje ciljev iz člena 8. Ti 
ukrepi so lahko resnično učinkoviti le v 
ustrezni zakonodajni obliki, torej v obliki 
sklepov sprejetih z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5 a sklepa 
2006/512/ES, ki izključujejo kakršna koli 
priporočila ali druge nezavezujoče ukrepe.

Or. es

Predlog spremembe 3

Predlog Direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 60 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60 b) Cilj okrepitve pooblastil Komisije in 
ustanovitve organa je razumnejše in 
učinkovitejše upravljanje spektra. Naloge 
Komisije in organa je treba izvrševati 
pazljivo in ob stalnem upoštevanju zahtev 
podjetij in uporabnikov. Jasno je, da 
ustanovitev regulativnega organa na 
evropski ravni ne sme ogroziti 
neposrednega nadzora Evropskega 
parlamenta nad Komisijo in zato mora biti 
Evropski parlament ves čas in v celoti 
obveščen o uporabi te direktive. 

Or. es

Predlog spremembe 4

Predlog Direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 6 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ omogoči, da 
so rezultati posvetovalnega postopka 
dostopni javnosti, razen kadar veljajo 
informacije za zaupne v skladu z 
zakonodajo Skupnosti in nacionalno 
zakonodajo o poslovni tajnosti.

Nacionalni regulativni organ omogoči, da 
so rezultati posvetovalnega postopka 
dostopni javnosti, razen kadar veljajo 
informacije za zaupne v skladu z 
zakonodajo Skupnosti in nacionalno 
zakonodajo o poslovni tajnosti. V primeru 
neupravičenega razširjanja zaupnih 
informacij nacionalni regulativni organi 
na zahtevo zainteresiranih podjetij 
zagotovijo čim hitrejše sprejetje ustreznih 
ukrepov.

Or. es

Predlog spremembe 5

Predlog Direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – točka 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi v določenem pasu, so upravičene 
z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, kot je varstvo človekovega 
življenja, spodbujanje socialne, regionalne 
ali teritorialne kohezije, preprečevanje 
neučinkovite uporabe radijskih frekvenc ali 
spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter medijskega pluralizma, kot 
je opredeljeno v nacionalni zakonodaji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti.

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi v določenem pasu, so upravičene 
z namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, kot je varstvo človekovega 
življenja, predvsem pri preprečevanju in 
boju proti organiziranemu kriminalu in 
terorizmu, spodbujanje socialne, 
regionalne ali teritorialne kohezije, 
preprečevanje neučinkovite uporabe 
radijskih frekvenc ali spodbujanje kulturne 
in jezikovne raznolikosti ter medijskega 
pluralizma, kot je opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji v skladu z zakonodajo 
Skupnosti.

Or. es
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Predlog spremembe 6

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če Komisija izda priporočilo po 
odstavku 1, deluje v skladu s postopkom iz 
člena 22(2). 

črtano

Države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi pri opravljanju svojih 
nalog dosledno upoštevajo navedena 
priporočila. Kadar se nacionalni 
regulativni organ odloči, da ne bo 
upošteval priporočila, o tem obvesti 
Komisijo z navedbo razlogov za svoje 
stališče.
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Or. es

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 9

Predlog Direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 22
Direktiva 2002/21/ES
Člen 21 – točka 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O tem takoj obvestijo stranke. Če spor po 
štirih mesecih ni rešen in če tožeča stranka 
ni predložila zadeve sodišču in če katera 
koli stranka to zahteva, nacionalni 
regulativni organi uskladijo svoja 
prizadevanja za rešitev spora v skladu z 
določbami iz člena 8 in ob doslednem 
upoštevanju priporočila, ki ga izda organ v 
skladu s členom 18 Uredbe […/ES].

O tem takoj obvestijo stranke. Če spor po 
štirih mesecih ni rešen in če stranka, katere 
pravice so bile kršene, ni predložila zadeve 
sodišču in če katera koli stranka to zahteva, 
nacionalni regulativni organi uskladijo 
svoja prizadevanja za sprejem skupnega 
sklepa za čim boljšo rešitev spora v skladu 
z določbami iz člena 8 in ob čim bolj
doslednem upoštevanju priporočila, ki ga 
izda organ v skladu s členom 18 Uredbe 
[…/ES].

Or. es
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Predlog spremembe 10

Predlog Direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – točka 2 – odstavek 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. 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 odstavkom 2 člena 9(4) 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Or. es

Predlog spremembe 11

Predlog Direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES
Člen 5 – točka 2 – odstavek 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). 

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). 
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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.

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 in v vsakem primeru v skladu z 
zakonodajo Skupnosti.

Or. es

Predlog spremembe 12

Predlog Direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 8 – črka d a (novo)
Direktiva 2002/20/ES
Člen 10 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) Doda se naslednji odstavek:
„6 a. Države članice morajo v skladu z 
nacionalno zakonodajo zagotoviti, da so 
sankcije iz odstavkov 5 in 6 pod sodnim 
nadzorom.“

Or. es
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