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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta predlog, ki ga je Komisija predložila novembra 2007, spreminja okvirno direktivo,1
direktivo o odobritvi2 in direktivo o dostopu.3 Pripravljavec mnenja pozdravlja predloge v 
smislu boljše priprave zakonodaje iz tega svežnja in jih v splošnem podpira, saj so zelo 
pomembni za izboljšanje delovanja pravega evropskega notranjega trga na področju 
telekomunikacij. Namen svežnja je povečanje naložb, inovacij in koristi za potrošnika na 
področju elektronskih komunikacij, z drugimi besedami podpora in nadaljnji razvoj 
regulativnega okvira za digitalno gospodarstvo, ki je primeren za prihodnost, tržno usmerjen 
in izkorišča prednosti dokončanja notranjega trga, kar odločno podpira tudi pripravljavec 
mnenja.

Čeprav pozdravlja predlog o skupnem regulativnem okviru za omrežja, storitve, dostop, 
medsebojno povezovanje in odobritev elektronskih komunikacij, meni, da so še možnosti za 
izboljšave.

Upravljanje spektra
EU mora čim prej uvesti boljše načine upravljanja spektra, ki bodo odprti, prilagodljivi in 
usklajeni. Zelo sta potrebni tudi prilagodljivost pri uporabi radijskih frekvenc in čim večja 
učinkovitost. 

Usklajen pristop k upravljanju spektra, ki bi približal 27 različnih nacionalnih programov za 
upravljanje radijskih frekvenc, bi izboljšal vseevropske in čezmejne storitve. Enotna ureditev 
spektra bi prednosti tehnologije in storitev usmerila k uporabnikom ter tako prinesla 
gospodarske in socialne koristi (npr. proizvodnja velikega obsega za standardno opremo, nižje 
cene, zmanjšanje ovir za nove uporabnike).
Glede na to bi bilo treba posvetiti pozornost upravljanju frekvenc in načrtovanju omrežij, da 
se bo mogoče čim bolj izogibati motnjam, saj tega problema tehnološko nevtralna uskladitev 
ne odpravlja.

Pripravljavec mnenja odobrava predlog Komisije za prilagodljivost pri dodeljevanju frekvenc 
določeni tehnologiji ali storitvam, saj bo bolj prilagodljiva uporaba privedla do številnejših 
inovacij in prinesla potrošniške koristi. Kljub temu bi morali biti nekateri pasovi rezervirani 
za določene namene po vsej EU (na primer pomoč v sili), zato previdnost pri tehnični in 
storitveni nevtralnosti ne bo odveč.
Torej bi bil bolj kot revolucionarna reforma priporočljiv postopen pristop. Tehnološko 
nevtralnost, ki bo prispevala k inovacijam in tehnološkemu razvoju in tako koristila 
potrošnikom, bi moralo dopolnjevati trgovanje, ki bo zagotovilo konkurenčnost. 

Komisija si prizadeva, da bi tradicionalne načine dopolnila s tržno usmerjenim trgovanjem s 

  
1 Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za 
elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L 108, 24.4.2002).
2 Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev (UL L 108, 24.4.2002).
3 Direktiva 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih 
komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (UL L 108, 
24.4.2002).



PE404.724v01-00 4/10 PA\718014SL.doc

SL

spektrom, sekundarnim trgovanjem in dražbami. Trgovanje s spektrom samo po sebi ne bo 
nujno povečalo prilagodljivosti pri uporabi spektra, vseeno pa bo olajšalo dostop do frekvenc 
in privedlo do intenzivnejše (in zato tudi vrednejše) uporabe spektra. Iz teh razlogov 
pripravljavec mnenja podpira možnosti trgovanja s pravicami do uporabe določenih pasov po 
celotni EU, če so individualne pravice do uporabe podeljene.

Nove pristojnosti za usklajevanje in ureditev
Komisija predlaga, da se nacionalnim regulativnim organom podelijo pristojnosti za uvedbo 
funkcijske ločitve prevladujočih operaterjev, če bi s tem povečali konkurenčnost za potrošnike 
in ustvarili enake pogoje za vse operaterje. Pripravljavec mnenja predlog Komisije podpira v 
celoti in meni, da bi moral biti ta ukrep na voljo nacionalnim regulativnim organom, čeprav 
morda v vseh državah članicah ni primeren.

V obstoječem predlogu so pristojnosti Komisije razširjene. Komisija lahko da veto na 
odločitev nacionalnega regulativnega organa, kateri operater je prevladujoč, izdaja priporočila 
o vseh vprašanjih in sklepe o številkah. Pripravljavec mnenja se ne strinja s trenutnim 
predlogom, ki Komisiji podeljuje pristojnost veta.

Olajšanje dostopa
Obstoječi regulativni okvir že predvideva obvezno uvedbo najmanj obremenjujočih 
postopkov odobritve, tj. splošnih odobritev kot priporočenega pristopa. V praksi pa se pravice 
do uporabe frekvenc pogosteje podeljujejo kot individualne pravice do uporabe. Predlog 
potrjuje splošne odobritve kot privzeti način, uvaja pa tudi obveznost utemeljitve v primerih, 
ko se podelijo individualne pravice do uporabe. Takšna utemeljitev je na primer, da je treba 
preprečiti motnje ali izpolniti cilje v splošnem interesu. Osnovni namen tega predloga je 
dvojen: (i) preprečiti, da bi bilo podeljevanje individualnih licenc način odobritve tam, kjer to 
ni potrebno, in tako na splošno zmanjšati ovire pri dostopu do spektra; (ii) s tehnološkim 
napredkom postopoma omogočiti kolektivno uporabo spektra. 

Pripravljavec mnenja je prepričan, da varstvo potrošnikov zahteva okrepljene ukrepe, zato 
predlaga spremembe, ki prinašajo izboljšave na tem področju. V predlogu so opredeljeni 
nadaljnji ukrepi za varstvo potrošnikov ob upoštevanju obveznosti in pristojnosti nacionalnih 
regulativnih organov. Pripravljavec mnenja stremi k povečanju in razjasnitvi vloge pristojnih 
organov, da bi dosegli izboljšave pri vprašanjih varstva potrošnikov.
Poleg tega popolnoma delujoč maloprodajni trg še ni vzpostavljen, kar je ugotovila tudi 
Komisija. Zato so potrebni oprijemljivi predlogi, da bo dosežen resnični notranji trg.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi izvajajo svoja 
pooblastila neodvisno, nepristransko in
pregledno. Nacionalni regulativni organi ne 
prosijo ali sprejemajo navodil od katerega 
koli organa v zvezi z vsakodnevnim 
opravljanjem nalog, ki so jim bile 
dodeljene po nacionalni zakonodaji, s 
katero se izvaja zakonodaja Skupnosti. 
Samo pritožbeni organi, ustanovljeni v 
skladu s členom 4 ali nacionalna sodišča 
imajo pristojnost, da začasno prekličejo ali 
razveljavijo odločitve nacionalnih 
regulativnih organov. 

Države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi izvajajo svoja 
pooblastila neodvisno, nepristransko, 
pregledno in pravočasno. Nacionalni 
regulativni organi ne prosijo ali sprejemajo 
navodil od katerega koli organa v zvezi z 
vsakodnevnim opravljanjem nalog, ki so 
jim bile dodeljene po nacionalni 
zakonodaji, s katero se izvaja zakonodaja 
Skupnosti. Samo pritožbeni organi, 
ustanovljeni v skladu s členom 4 ali 
nacionalna sodišča imajo pristojnost, da 
začasno prekličejo ali razveljavijo 
odločitve nacionalnih regulativnih 
organov. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili konkurenčnost in inovativnost na trgu,morajo nacionalni regulativni organi 
ukrepati pravočasno, na primer v zvezi s pregledi trga.

Predlog spremembe 2

Predlog Direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 4
Direktiva 2002/21/ES
Člen 4 - odstavek 1 - pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo roke za obravnavo 
pritožb.

Or. en
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Obrazložitev

Zdaj pritožbeni postopki lahko trajajo več let, in ko so končani, je že prepozno za rešitev 
prvotnega problema. Zato je treba določiti roke za obravnavo pritožb.

Predlog spremembe 3

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki 
ponujajo elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve, zagotovijo vse 
informacije, vključno s finančnimi podatki, 
ki jih potrebujejo nacionalni regulativni 
organi za zagotovitev skladnosti z 
določbami te direktive in posebnih direktiv 
ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi 
direktivami. Ta podjetja morajo tudi 
predložiti informacije o prihodnjem 
razvoju omrežja ali storitev, ki bi lahko 
vplival na veleprodajne storitve, ki so na 
voljo konkurentom. Ta podjetja takšne 
informacije na zahtevo zagotovijo hitro in 
v roku ter s toliko podrobnostmi, kot 
zahteva nacionalni regulatorni organ. 
Informacije, ki jih zahteva nacionalni 
regulativni organ, morajo biti sorazmerne z 
opravljanjem te naloge. Nacionalni 
regulativni organ navede razloge, ki 
utemeljujejo njegovo zahtevo po 
informacijah.

1. Države članice poskrbijo, da podjetja, ki 
ponujajo elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve, zagotovijo vse 
informacije, vključno s finančnimi podatki, 
ki jih potrebujejo nacionalni regulativni 
organi za zagotovitev skladnosti z 
določbami te direktive in posebnih direktiv 
ali z odločbami, sprejetimi v zvezi s temi 
direktivami. Ta podjetja morajo tudi 
predložiti informacije o prihodnjem 
razvoju omrežja ali storitev, ki bi lahko 
vplival na veleprodajne storitve, ki so na 
voljo konkurentom. Ta podjetja takšne 
informacije na zahtevo zagotovijo hitro in 
v roku ter s toliko podrobnostmi, kot 
zahteva nacionalni regulativni organ. 
Informacije, ki jih zahteva nacionalni 
regulativni organ, morajo biti sorazmerne z 
opravljanjem te naloge. Nacionalni 
regulativni organ navede razloge, ki 
utemeljujejo njegovo zahtevo po 
informacijah, ob tem pa zagotovi zaupnost 
poslovnih podatkov v skladu z zakonodajo 
Skupnosti in nacionalno zakonodajo.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni regulativni organi prispevajo 
k razvoju notranjega trga tako, da 
sodelujejo s Komisijo in z organom, da v 
vseh državah članicah zagotovijo dosledno 
uporabo določb te direktive in posebnih 
direktiv. V ta namen zlasti sodelujejo s 
Komisijo in organom, da opredelijo vse 
vrste instrumentov in sredstev, ki bi bili 
najprimernejši za reševanje posebnih 
razmer na trgu.

2. Nacionalni regulativni organi prispevajo 
k razvoju notranjega trga tako, da na 
pregleden način sodelujejo s Komisijo in z 
organom, da v vseh državah članicah 
zagotovijo dosledno uporabo določb te 
direktive in posebnih direktiv. V ta namen 
zlasti sodelujejo s Komisijo in organom, da 
opredelijo vse vrste instrumentov in 
sredstev, ki bi bili najprimernejši za 
reševanje posebnih razmer na trgu.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 - odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Če se spremeni osnutek ukrepa v 
skladu z odstavkom 6, lahko Komisija v 
določenem roku sprejme sklep, s katerim 
od nacionalnega regulativnega organa 
zahteva naložitev posebne obveznosti po 
členih 9 do 13a Direktive 2002/19/ES 
(Direktiva o dostopu) in členu 17 
Direktive 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah). 

8. črtano 

Pri tem Komisija zasleduje iste cilje 
politike, kot so za nacionalne regulativne 
organe določeni v členu 8. Komisija 
dosledno upošteva mnenje organa, ki je 
predloženo v skladu s členom 6 Uredbe 
[…/ES], zlasti pri oblikovanju podrobnosti 
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obveznosti, ki jo/jih je treba uvesti.

Or. en

Obrazložitev

Da bi povečali doslednost, vendar pri tem ne bi spremenili občutljivega institucionalnega 
razmerja moči ali spodkopali subsidiarnih elementov uredbe, bi morala Komisija igrati vlogo 
razsodnika, ne sodnika.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 8 - točka b a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 - odstavek 2 - točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V odstavku 2 se točka (c) nadomesti z 
naslednjim:
"(c) spodbujajo in olajšujejo učinkovito 
tržno usmerjeno vlaganje v 
infrastrukturo in podpirajo inovacije; 
in"

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 - odstavek 4 - pododstavek 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 

Omejitve, ki zahtevajo, da se storitev 
zagotovi v določenem pasu, so upravičene 
z namenom, da zagotovijo:
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spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter medijskega pluralizma, kot 
je opredeljeno v nacionalni zakonodaji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti. 

(a) izpolnitev cilja splošnega interesa v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, kot je 
varstvo človekovega življenja, spodbujanje 
socialne, regionalne ali teritorialne 
kohezije; 
(b) preprečevanje neučinkovite uporabe 
radijskih frekvenc ali
(c) spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti ter medijskega pluralizma, kot 
je opredeljeno v nacionalni zakonodaji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 17
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 - odstavek 5 - pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Da bi povečali doslednost, vendar pri tem ne bi spremenili občutljivega institucionalnega 
razmerja moči ali spodkopali subsidiarnih elementov uredbe, bi morala Komisija igrati vlogo 
razsodnika, ne sodnika.
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