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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predelava pravnega okvira telekomunikacijskega sektorja mora stremeti k spodbujanju 
konkurence, zagotavljanju investicij in usklajevanju notranjega trga za elektronske 
komunikacije, s čimer bo omogočeno nadaljevanje postopka liberalizacije. Pri tem je treba 
upoštevati vprašanja varstva potrošnikov in varnosti mrež, pa tudi kulturne interese. 

Z ozirom na izjemno dinamične trge in hiter razvoj na področju telekomunikacij je treba 
izbrati prožen pristop, ki bo omogočal spremljanje razvoja v prihodnosti. 

Poleg tega je treba oblikovati v prihodnost usmerjeno perspektivo glede ustreznosti 
predlaganega zakonodajnega okvira za omrežja naslednje generacije. V zvezi s tem 
vzpostavitev infrastrukture širokopasovnih omrežij naslednje generacije trenutno predstavlja 
lokacijski in politični izziv, pri katerem so podjetja v veliki meri odvisna od pravne varnosti 
in varnosti načrtovanja. Ker imajo nacionalni regulativni organi možnost, da odredijo 
souporabo infrastrukture, na primer dostop do drogov, vodov in zgradb, so naložbe v optična 
omrežja mikavnejše in vstop novih udeležencev lažji. Pri sprejemanju odločitev je treba 
upoštevati načelo sorazmernosti in gospodarnosti ukrepov. Širjenje omrežij je mogoče 
spodbujati tudi z delitvijo tveganja in stroškov. Pri opredelitvi trga je treba ugotoviti, ali so 
zemljepisna območja,  ki ležijo pod nacionalno ravnjo, konkurenčna in na podlagi rezultatov 
izvesti ustrezno deregulacijo. 

V preteklosti je bilo že večkrat ugotovljeno, da obstaja potreba po uvedbi naprednejših 
usklajevalnih mehanizmov, ki presegajo nacionalno raven. Takšni mehanizmi morajo 
nadgraditi obstoječe in razvite strukture ter omogočiti hitrejšo, učinkovitejšo in doslednejšo 
uporabo njihovih možnosti. V tem oziru je treba vzpostaviti „mrežo nacionalnih regulativnih 
organov“, ki bo opravljala naloge, ki jih ni bilo mogoče rešiti na nacionalni ravni. Močna 
centralizacija na ravni Skupnosti v obliki evropskega organa pa po drugi strani prinaša 
tveganje, da nacionalne posebnosti ne bodo ustrezno upoštevane. Pri tem ni mogoče opaziti 
zadostnega političnega ali gospodarskega razloga, ki bi upravičil takšno okrepitev centralnega 
regulativnega organa v primerjavi z nacionalnimi regulativnimi organi.

Očitno je tudi, da postopek komitologije ni primeren za določanje oziroma spreminjanje 
predpisov, ki se nanašajo na bistvene elemente zakonodaje s področja telekomunikacij. Zato 
je treba ustrezno omejiti število postopkov komitologije, navedenih v predlogu. 

Pri analizi in opredelitvi nacionalnih posebnosti trga morajo imeti nacionalni regulatorji 
možnost, da samostojno sprejmejo s težavo sorazmeren ukrep, s katerim odpravijo težavo s 
konkurenco. Predlog direktive, po katerem bi imela zadnjo besedo pri odločanju Komisija, ki 
bi lahko od regulativnih organov zahtevala, naj podjetjem naložijo posebno zadolžitev, bi 
vpeljal centralno evropsko ureditev. Pri takšni pravici do posredovanja obstaja nevarnost, da 
nacionalne posebnosti ne bodo upoštevane v zadostni meri in da se bo postopalo po načelu 
„one size fits all“. 

Glede na nova merila, ki Komisiji dajejo dodatno pravico do veta, je treba izbrati posredujoč 
pristop, pri čemer mora „mreža nacionalnih regulativnih organov“, sprva v vlogi nadrejenega 
telesa, odločati o ustreznosti ukrepa, ki ga sprejme nacionalni regulativni organ.
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Za uresničitev zadanih ciljev v zvezi z učinkovitimi in tržno usmerjenimi predpisi glede 
frekvenc je treba pri podelitvi pravic za uporabo radijskih frekvenc ubrati pristop nevtralnosti 
tehnologije in storitev.  Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da je podeljevanje pravic do 
uporabe frekvenc – z izjemo nekaterih ozko specializiranih vseevropskih storitev – v izključni 
pristojnosti držav članic in da mora biti pri postavljanju ciljev, ki so v javnem interesu, na 
primer pluralizmu medijev, možna vezava na določene tehnologije. V skladu s tem mora 
predlog direktive državam članicam puščati dovolj manevrskega prostora za odstopanja od 
zahtev glede nevtralnosti tehnologije in storitev, na primer na področju radia. 

Trgovanje s spektrom je ena od možnosti za zagotovitev učinkovite in gospodarne uporabe 
radijskih frekvenc, pri čemer pa morajo pri sprejemanju odločitev v zvezi s tem sodelovati 
tudi nacionalni regulativni organi. Odločitev glede tega, ali pride na področju radijskih 
frekvenc v poštev intenzivnejši tržni pristop, zlasti trgovanje s spektrom, in pod kakšnimi 
pogoji, je v rokah držav članic. 

V določeni meri je treba upoštevati tudi odločitve mednarodnih organov, denimo Evropske 
konference poštnih in telekomunikacijskih uprav, Regionalne konference o telekomunikacijah 
in Svetovne konference o telekomunikacijah, ter tako zagotoviti, da je zakonodaja EU na 
področju telekomunikacij v skladu z drugimi predpisi za usklajevanje frekvenc.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne 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

(3a) Elektronske komunikacije so sektor, 
zaznamovan s hitrim razvojem, visoko 
ravnjo tehnoloških inovacij in izjemno 
dinamičnimi trgi. Pojavlja se potreba po 
rednem pregledovanju natančnosti 
predpisov za spreminjajoče se trge in 
tehnologijo. Pri uporabi te direktive 
morajo biti na prvem mestu inovacije in 
razvoj hitrih omrežij naslednje generacije, 
ki bodo v prihodnosti izpolnjevala zahteve 
potrošnikov po večji pasovni širini in širši 
ponudbi storitev, po zaslugi česar bodo 
lahko državljani EU še naprej 
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enakopravno sodelovali v globalni 
informacijski družbi.  

Or. en

Obrazložitev

Komisija se v svojih predlogih za revizijo ne posveča težavi novih fiksnih in mobilnih hitrih 
dostopnih omrežij, čeprav je zadeva ključnega pomena za telekomunikacijsko industrijo, 
potrošnike in konkurenčnost Evrope. Komisija meni, da je sedanji okvir zmožen kljubovati 
težavam, zato dodatni zakonodajni predlogi niso potrebni.  Vendar zgolj nadaljevanje 
regulativnih konceptov iz preteklosti ne zadošča. 

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Okvir mora biti kos novim 
naložbenim in inovacijskim izzivom ter 
upoštevati potrebo po spodbujanju 
investiranja in konkurence, tako da bo 
izbira potrošnikov zaščitena, ne pa 
spodkopana. 

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev.

(23) Države članice so pristojne, da v 
skladu z lastno nacionalno zakonodajo 
opredelijo obseg in naravo vsake izjeme v 
zvezi s spodbujanjem kulturne in jezikovne 
raznolikosti in pluralnostjo medijev. Pri 
tem lahko države članice upoštevajo 
kulturno relevantnost radiodifuzije in 
profesionalnih mikrofonskih sistemov za 
multimedijsko avdio in video produkcijo 
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ter produkcijo v živo. 

Or. en

Obrazložitev

Radiodifuzijske storitve in medijska produkcija v povezavi s kulturnimi dogodki, tudi dogodki 
mednarodnega obsega, kot so na primer olimpijske igre, so odvisne od zanesljivih prenosnih 
frekvenc. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka e
Direktiva 2002/21/ES
Člen 2 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki 
kako drugače resno ogrožajo, ovirajo ali 
nenehno prekinjajo radiokomunikacijsko 
storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi
predpisi Skupnosti ali nacionalnimi 
predpisi.

(s) ‚škodljive motnje‘ pomenijo motnje, ki 
ogrožajo delovanje radionavigacijske 
storitve ali drugih varnostnih storitev, ki 
tehnično ovirajo skupno uporabo 
frekvenc ali ki lahko kako drugače resno 
ogrožajo, ovirajo ali nenehno prekinjajo 
radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v 
skladu z veljavnimi mednarodnimi 
predpisi, predpisi Skupnosti ali 
nacionalnimi predpisi.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost, da določijo omejitve ne samo za področja, kjer so bile 
zaznane takšne motnje, temveč tudi za področja, kjer obstaja možnost, da se pojavijo. Glede 
na resnost težav z motnjami med enosmernimi in dvosmernimi (prejetimi in oddajanimi) 
storitvami je bistveno, da so zaščitene pred škodljivimi motnjami v skladu z mednarodno 
sprejetimi frekvenčnimi načrti, zlasti z ženevskim načrtom ITU (GE-06). V nacionalnih 
pravnih sistemih se mora najti prostor za skupno uporabo spektra. 
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Predlog spremembe 5

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

3. 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.

3. 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

Če nacionalni regulativni organi ne ukrepajo pravočasno, na primer ko gre za pregled trga, 
lahko s tem ovirajo konkurenco in inovacije na trgu.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Vstavi se naslednji člen:

Člen 3a
Države članice morajo skupaj ustanoviti 
mrežo nacionalnih regulativnih organov v 
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skladu s podrobnostmi, opredeljenimi v 
Uredbi št. [.../.../ES]1. 
1 Uredba, ki vzpostavlja mrežo 
nacionalnih regulativnih organov za trg 
evropskih elektronskih komunikacij.
(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo, ki ga bo treba ustrezno 
spremeniti, če bo predlog sprejet.)

Or. en

Obrazložitev

Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij mora nadomestiti mreža nacionalnih 
regulativnih organov. Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij zahteva veliko mero 
birokracije, kljubuje načelu subsidiarnosti, je v nasprotju z dolgoročnim ciljem zamenjave 
predhodne ureditve s konkurenčnim pravom in vrh vsega ne deluje dovolj neodvisno.   

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da so na 
nacionalni ravni na voljo učinkoviti 
mehanizmi, po katerih ima vsak uporabnik 
ali podjetje, ki zagotavlja elektronska 
komunikacijska omrežja in/ali storitve ter 
je prizadet z odločbo nacionalnega 
regulativnega organa, pravico do pritožbe 
zoper odločbo pri pritožbenem organu, ki 
je neodvisen od udeleženih strank. Ta 
organ, ki je lahko sodišče, mora imeti 
ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da 
lahko izpolni svoje naloge. Države članice 
zagotovijo, da se vsebina same zadeve 
primerno upošteva in da je na voljo 
učinkovit pritožbeni mehanizem.

1. Države članice poskrbijo, da so na 
nacionalni ravni na voljo učinkoviti 
mehanizmi, po katerih ima vsak uporabnik 
ali podjetje, ki zagotavlja elektronska 
komunikacijska omrežja in/ali storitve ter 
je prizadet z odločbo nacionalnega 
regulativnega organa, pravico do pritožbe 
zoper odločbo pri pritožbenem organu, ki 
je neodvisen od udeleženih strank. Ta 
organ, ki je lahko sodišče, mora imeti 
ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da 
lahko izpolni svoje naloge. Države članice 
zagotovijo, da se vsebina same zadeve 
primerno upošteva in da je na voljo 
učinkovit pritožbeni mehanizem. Države 
članice morajo omejiti rok za obravnavo 
pritožb.
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Or. en

Obrazložitev

Zdaj pritožbeni postopki lahko trajajo več let, in ko so končani, je že prepozno za rešitev 
prvotnega problema.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka a
Direktiva 2002/21/ES
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Med čakanjem na rezultat pritožbe pa velja 
odločba nacionalnega regulativnega 
organa, razen če so sprejeti začasni ukrepi. 
Začasni ukrepi se lahko sprejmejo zaradi 
nujne potrebe po začasnem preklicu učinka 
odločbe, da se prepreči resno in 
nepopravljivo škodo za stranko, ki zahteva 
te ukrepe, in zaradi zahteve po ravnovesju 
interesov.

Med čakanjem na rezultat pritožbe pa velja 
odločba nacionalnega regulativnega 
organa, razen če so sprejeti začasni ukrepi. 
Začasni ukrepi se lahko sprejmejo samo
zaradi nujne potrebe po začasnem preklicu 
učinka odločbe, da se prepreči resno in 
nepopravljivo škodo za stranko, ki zahteva 
te ukrepe, in zaradi zahteve po ravnovesju 
interesov.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da začasnih ukrepov ni mogoče sprejeti tudi za druge zadeve. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2002/21/ES
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zbirajo informacije o 
predmetu pritožb, številu zahtevkov za 
pritožbo, trajanju pritožbenih postopkov, 
številu odločitev za začasne ukrepe, 

3. Države članice zbirajo informacije o 
predmetu pritožb, številu zahtevkov za 
pritožbo, trajanju pritožbenih postopkov, 
številu odločitev za začasne ukrepe, 
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sprejete v skladu z odstavkom 1, in o 
razlogih za takšne odločitve. Države 
članice te informacije vsako leto predložijo 
Komisiji in organu za trg evropskih 
elektronskih komunikacij (v nadaljevanju 
‚organ‛).

sprejete v skladu z odstavkom 1, in o 
razlogih za takšne odločitve. Države 
članice te informacije vsako leto predložijo 
Komisiji in mreži nacionalnih 
regulativnih organov.

Or. en

Obrazložitev

Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij mora nadomestiti mreža nacionalnih 
regulativnih organov. Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij zahteva veliko mero 
birokracije, kljubuje načelu subsidiarnosti, je v nasprotju z dolgoročnim ciljem zamenjave 
predhodne ureditve s konkurenčnim pravom in vrh vsega ne deluje dovolj neodvisno.   

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od 
zadevnega nacionalnega regulativnega 
organa zahteva, da osnutek ukrepa umakne. 
Komisija pred izdajo sklepa dosledno 
upošteva mnenje organa, predloženo v 
skladu s členom 5 Uredbe […/…ES]. 
Temu sklepu mora biti priložena podrobna 
in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija 
meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet, 
skupaj s posebnimi predlogi za njegovo 
spremembo.

5. V zvezi z ukrepi iz odstavkov 4(a) in (b) 
in v roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od 
zadevnega nacionalnega regulativnega 
organa zahteva, da osnutek ukrepa umakne. 
Komisija pred izdajo sklepa dosledno 
upošteva mnenje organa, predloženo v 
skladu s členom 5 Uredbe […/…ES]. 
Temu sklepu mora biti priložena podrobna 
in objektivna analiza o tem, zakaj Komisija 
meni, naj osnutek ukrepa ne bo sprejet, 
skupaj s posebnimi predlogi za njegovo 
spremembo.

Or. en

Obrazložitev

Izbrati je treba bolj uravnoteženo rešitev: namesto da Komisija brez premisleka vloži veto na 
predlagane rešitve, je primerneje vzpostaviti "regulativni dialog" o primernosti in 
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učinkovitosti rešitve, pri katerem bi sodelovali nacionalni regulativni organi, ki predlagajo 
rešitev, in mreža nacionalnih regulativnih organov. Cilj dialoga, pri katerem morajo vsi 
udeleženci upoštevati tudi poglede udeležencev na trgu, je oblikovanje skupnega mnenja o 
najprimernejši in najučinkovitejši rešitvi. 

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. V zvezi z ukrepi iz odstavka 4(c) 
morajo znaki resnih dvomov Komisije 
vzbuditi regulativni dialog med 
regulativnim organom in mrežo 
nacionalnih regulativnih organov, v 
okviru katerega se poskusi poiskati 
najustreznejši in najučinkovitejši ukrep za 
odpravo zadevne težave glede konkurence, 
pri tem pa je treba upoštevati tudi mnenja 
udeležencev na trgu in skladnost takšnih 
ukrepov na notranjem trgu. Regulativni 
dialog ne sme pod nobenim pogojem
trajati dlje od obdobja dveh mesecev, ki je 
določeno v odstavku 4. 
Če mreža nacionalnih regulativnih 
organov po končanem dialogu z 
dvotretjinsko večino potrdi ustreznost 
ukrepa, ga lahko nacionalni regulativni 
organ sprejme. Če mreža nacionalnih 
regulativnih organov ne potrdi 
ustreznosti, lahko Komisija svoje resne 
dvome izrazi z odločitvijo, s katero od 
nacionalnega regulativnega organa 
zahteva umik osnutka ukrepa.
Nacionalni regulativni organ ima pravico, 
da v kateri koli fazi regulativnega dialoga 
umakne osnutek ukrepa.

Or. en
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Obrazložitev

Izbrati je treba bolj uravnoteženo rešitev: namesto da Komisija brez premisleka vloži veto na 
predlagane rešitve, je primerneje vzpostaviti "regulativni dialog" o primernosti in 
učinkovitosti rešitve, pri katerem bi sodelovali nacionalni regulativni organi, ki predlagajo 
rešitev, in mreža nacionalnih regulativnih organov. Cilj dialoga, pri katerem morajo vsi 
udeleženci upoštevati tudi poglede udeležencev na trgu, je oblikovanje skupnega mnenja o 
najprimernejši in najučinkovitejši rešitvi. 

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V roku treh mesecev od sklepa Komisije 
v skladu z odstavkom 5, ki od 
nacionalnega regulativnega organa zahteva 
umik osnutka ukrepa, nacionalni 
regulativni organ osnutek ukrepa spremeni 
ali umakne. Če je osnutek ukrepa 
spremenjen, začne nacionalni regulativni 
organ v skladu s postopki iz člena 6 javno 
posvetovanje in Komisiji v skladu z 
določbami odstavka 3 ponovno priglasi 
spremenjeni osnutek ukrepa.

6. V roku treh mesecev od sklepa Komisije 
v skladu z odstavkom 5 ali 5a, ki od 
nacionalnega regulativnega organa zahteva 
umik osnutka ukrepa, nacionalni 
regulativni organ osnutek ukrepa spremeni 
ali umakne. Če je osnutek ukrepa 
spremenjen, začne nacionalni regulativni 
organ v skladu s postopki iz člena 6 javno 
posvetovanje in Komisiji v skladu z 
določbami odstavka 3 ponovno priglasi 
spremenjeni osnutek ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Izbrati je treba bolj uravnoteženo rešitev: namesto da Komisija brez premisleka vloži veto na 
predlagane rešitve, je primerneje vzpostaviti "regulativni dialog" o primernosti in 
učinkovitosti rešitve, pri katerem bi sodelovali nacionalni regulativni organi, ki predlagajo 
rešitev, in mreža nacionalnih regulativnih organov. Cilj dialoga, pri katerem morajo vsi 
udeleženci upoštevati tudi poglede udeležencev na trgu, je oblikovanje skupnega mnenja o 
najprimernejši in najučinkovitejši rešitvi. 
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Predlog spremembe 13

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). 

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 
obveznosti, ki jo/jih je treba uvesti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije bi v zakonodaji o notranjem trgu ustvaril resen precedenčni primer, saj bi 
organ EU preglasil sklep nacionalnega organa.  To bi povsem spodkopalo sistem zavor in 
ravnovesij, vzpostavljen s Pogodbo EU, po katerem nacionalni organi izvršujejo zakonodajo 
Skupnosti pod nadzorom Sodišča in s pravico Komisije, da sproži postopke za ugotavljanje 
kršitev.

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1, ki so namenjeni črtano
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spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 22(4).

Or. en

Obrazložitev

Ni povsem jasno, kaj je mišljeno z izrazom „nebistveni elementi“ v odstavku 2. Takšni 
predlagani „izvajalni ukrepi“ utegnejo imeti precejšen finančni vpliv na podjetja. Za vse 
morebitne spremembe mora biti pridržana možnost pregleda v okviru zakonodajnega 
postopka na ravni EU ali pa morajo biti  prepuščene državam članicam.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka e a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) V členu 8 se doda naslednji odstavek:

(4a) Nacionalni regulativni organi si 
morajo prizadevati ustvariti ustrezno 
regulativno okolje za konkurenčne 
naložbe v nova dostopna omrežja, ki 
predstavljajo edinstveno priložnost za 
inovacije in na platformi temelječo 
konkurenčnost ter tako utirajo pot 
deregulaciji. Takšno regulativno okolje bi 
moralo med drugim:
(a) biti predvidljivo za obdobje, 
skladno s časom, ki je potreben, da 
postanejo večje naložbe dobičkonosne 
(b) v konkurenco, ki temelji na 
platformi, vključiti čim večji zemljepisni 
obseg;
(c) omogočati ustvarjanje 
konkurenčne prednosti na podlagi 
hitrejšega zemljepisnega razvoja; s tem 
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spodbujati razvoj omrežja;
(d) privabiti vire finančnih trgov za 
visoke vnaprejšnje naložbe v nova 
dostopna omrežja;
(e) omogočati prožne trgovinske 
sporazume glede naložb in delitve 
tveganja med upravljavci novih dostopnih 
omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji regulativni režim je treba prilagoditi izzivom, ki jih prinaša razvoj dostopnih omrežij 
naslednje generacije. Ureditev mora udeležencem na trgu omogočati naložbe v nacionalno 
dopustno površino ter upoštevati tudi s tem povezana tveganja. 

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo za učinkovito 
upravljanje radijskih frekvenc za 
elektronske komunikacijske storitve na 
svojem ozemlju v skladu s členom 8. 
Zagotovijo, da nacionalni regulativni 
organi razporedijo in dodelijo take radijske 
frekvence na podlagi objektivnih, 
preglednih, nediskriminacijskih in 
sorazmernih meril.

1. Države članice poskrbijo za učinkovito 
upravljanje radijskih frekvenc za 
elektronske komunikacijske storitve na 
svojem ozemlju v skladu s členom 8. 
Zagotovijo, da nacionalni regulativni 
organi razporedijo in dodelijo take radijske 
frekvence na podlagi objektivnih, 
preglednih, nediskriminacijskih in 
sorazmernih meril. Pri tem morajo države 
članice spoštovati mednarodne dogovore, 
upoštevajo pa lahko tudi javna politična 
stališča.

Or. en

Obrazložitev

Ker frekvence segajo onstran meja EU, je treba spoštovati mednarodno zavezujoče 
sporazume, da bi se preprečile motnje.
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Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice pospešujejo usklajevanje 
uporabe radijskih frekvenc v Skupnosti 
skladno s potrebo po zagotovitvi njihove 
dejanske in učinkovite uporabe ter na 
podlagi Odločbe št. 676/2002/ES (Odločba 
o radijskem spektru).

2. Države članice pospešujejo usklajevanje 
uporabe radijskih frekvenc v Skupnosti 
skladno s potrebo po zagotovitvi njihove 
dejanske in učinkovite uporabe, ki lahko 
prispeva k uresničitvi gospodarskih meril 
in interoperabilnosti storitev v dobro 
potrošnika, ter na podlagi Odločbe št. 
676/2002/ES (Odločba o radijskem 
spektru).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je samoumeven.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, ki so odprti za elektronske 
komunikacijske storitve, uporabljajo vse 
vrste tehnologije radijskega omrežja ali 
tehnologije za brezžični dostop.

3. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v skladu z nacionalnim 
načrtom dodeljevanja frekvenc in 
pravilnikom o radiokomunikacijah 
Mednarodne zveze za telekomunikacije 
(ITU) v radiofrekvenčnih pasovih, ki so 
odprti za elektronske komunikacijske 
storitve, uporabljajo vse vrste tehnologije 
radijskega omrežja ali tehnologije za 
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brezžični dostop.

Or. en

Obrazložitev

Ker frekvence segajo onstran meja EU, je treba spoštovati mednarodno zavezujoče 
sporazume, da bi se preprečile motnje.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar pa lahko države članice zagotovijo 
sorazmerne in nediskriminatorne omejitve 
za vrste tehnologij radijskega omrežja ali 
tehnologij za brezžični dostop, kjer je to 
potrebno zaradi: 

Vendar pa lahko države članice zagotovijo 
sorazmerne in nediskriminatorne omejitve 
za vrste tehnologij radijskega omrežja ali 
tehnologij za brezžični dostop, kjer je to 
potrebno zaradi:

(a) preprečevanja škodljivih motenj, (a) preprečevanja škodljivih motenj,
(b) varovanja javnega zdravja pred 
elektromagnetnimi polji,

(b) varovanja javnega zdravja pred 
elektromagnetnimi polji,

(c) zagotovitve največje souporabe 
radijskih frekvenc, če je uporaba frekvenc 
predmet splošne odobritve, ali

(c) zagotovitve največje souporabe 
radijskih frekvenc, če je uporaba frekvenc 
predmet splošne odobritve, 

(d) upoštevanja omejitve v skladu s 
spodnjim odstavkom 4.

(d) zaščite učinkovite uporabe spektra 
ali
(e) upoštevanja omejitve v skladu s 
spodnjim odstavkom 4.

Or. en

Obrazložitev

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



PE404.782v01-00 18/34 PA\718727SL.doc

SL

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice 
zagotovijo, da se v radiofrekvenčnih 
pasovih, odprtih za elektronske 
komunikacije, nudijo vse vrste elektronskih 
komunikacijskih storitev. Vendar pa države 
članice zagotovijo sorazmerne in 
nediskriminatorne omejitve za vse vrste 
ponujenih elektronskih komunikacijskih 
storitev.

4. Razen če ni drugače določeno v drugem 
pododstavku ali v ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, države članice v 
skladu z nacionalnim načrtom 
dodeljevanja frekvenc in pravilnikom o 
radiokomunikacijah Mednarodne zveze za 
telekomunikacije (ITU) zagotovijo, da se v 
radiofrekvenčnih pasovih, odprtih za 
elektronske komunikacije, nudijo vse vrste 
elektronskih komunikacijskih storitev. 
Vendar pa države članice zagotovijo 
sorazmerne in nediskriminatorne omejitve 
za vse vrste ponujenih elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ne priznava oziroma se ne posveča pomembnosti zagotavljanja združljivosti s 
predpisi Mednarodne zveze za telekomunikacije ter postopki in mednarodno zavezujočimi 
omejitvami, ki izhajajo iz teh predpisov. Učinkovita uporaba spektra zahteva skladnost s 
postopkom prijave in usklajevanja Mednarodne zveze za telekomunikacije.

Predlog spremembe 21

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 

Omejitve, ki zahtevajo, da se elektronska 
komunikacijska storitev zagotovi v 
določenem pasu, so upravičene z 
namenom, da zagotovijo izpolnitev cilja 
splošnega interesa, kot je opredeljeno v 
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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.

nacionalni zakonodaji 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, vključno z 
radiodifuzijskimi storitvami, kot je 
opredeljeno v nacionalni zakonodaji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Navedba v drugem pododstavku člena 9(4) „spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter 
medijskega pluralizma“ je preveč specifična, zato jo je treba razširiti, tako da se bo nanašala 
izrecno na radiodifuzijske storitve. 

Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje 
katere koli druge storitve v določenem 
pasu, se uporablja samo, če je upravičena s 
potrebo po varstvu človekovega življenja.

Omejitev, ki prepoveduje zagotavljanje 
katere koli druge elektronske 
komunikacijske storitve v določenem pasu, 
se uporablja samo, če je upravičena s 
potrebo po varstvu človekovega življenja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je samoumeven.
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Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim 
podjetjem individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to 
določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c, brez predhodnega 
soglasja nacionalnega regulativnega 
organa.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
podjetja prenesejo ali dajo v zakup drugim 
podjetjem individualne pravice uporabe 
radijskih frekvenc v pasovih, za katere je to 
določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v 
skladu s členom 9c in v skladu z 
nacionalnimi postopki.

V drugih pasovih lahko države članice prav 
tako sprejmejo določbo, ki podjetjem 
omogoča prenos ali dajanje v zakup 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc drugim podjetjem.

V drugih pasovih lahko države članice prav 
tako sprejmejo določbo, ki podjetjem 
omogoča prenos ali dajanje v zakup 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc drugim podjetjem v skladu z 
nacionalnimi postopki.

Or. en

Obrazložitev

Z ozirom na občutljivost telekomunikacijskega sektorja morajo nacionalni regulativni organi 
določiti okvir za prenos.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da je namera 
podjetja, da prenese pravice uporabe 
radijskih frekvenc, priglašena 
nacionalnemu regulativnemu organu, ki je 
odgovoren za razporejanje spektra, ter da 
se ta namera objavi. Če je bila uporaba 

2. Države članice zagotovijo, da sta
namera podjetja, da prenese pravice 
uporabe radijskih frekvenc, in dejanski 
prenos, priglašena pristojnemu
nacionalnemu organu, ki je odgovoren za 
razporejanje spektra, ter da se objavita. Če 
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radijske frekvence usklajena z uporabo 
Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi 
ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z 
usklajeno uporabo.

je bila uporaba radijske frekvence 
usklajena z uporabo Odločbe o radijskem 
spektru ali z drugimi ukrepi Skupnosti, je 
tak prenos skladen z usklajeno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ ni vedno nacionalni regulativni organ, kot je opredeljeno v okvirni direktivi.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi prispevala k razvoju notranjega trga, 
za doseganje načel tega člena, Komisija 
lahko sprejme ustrezne izvedbene ukrepe 
za:

Da bi prispevala k razvoju notranjega trga, 
za doseganje načel tega člena, lahko 
Komisija sprejme ustrezne izvedbene 
ukrepe za:

(a) uskladitev opredelitve pasov, za 
katere je dovoljen prenos ali dajanje v 
zakup pravice uporabe med podjetji;

(a) opredelitev pasov, za katere je 
dovoljen prenos ali dajanje v zakup pravice 
uporabe med podjetji z izjemo frekvenc, ki 
jih države članice načrtujejo za 
radiodifuzijske storitve;

(b) uskladitev pogojev, povezanih s 
takšnimi pravicami, ter pogojev, 
postopkov, rokov, omejitev, umikov in 
prehodnih določb, ki veljajo za takšne 
prenose ali dajanje v zakup;
(c) uskladitev posebnih ukrepov za 
zagotovitev poštene konkurence, kjer so 
individualne pravice prenesene;
(d) določitev izjeme od načela 
nevtralnosti storitev ali tehnološke 
nevtralnosti, pa tudi za uskladitev obsega 
in narave katere koli izjeme od teh načel v 
skladu s členom 9(3) in (4), razen tistih, ki 
so namenjene zagotavljanju spodbujanja 
kulturne in jezikovne raznolikosti ter 

(b) določitev izjeme od načela 
nevtralnosti storitev ali tehnološke 
nevtralnosti, pa tudi za uskladitev obsega 
in narave katere koli izjeme od teh načel v 
skladu s členom 9(3) in (4), razen tistih, ki 
so namenjene zagotavljanju spodbujanja 
kulturne in jezikovne raznolikosti ter 
medijskega pluralizma, vključno z 
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medijskega pluralizma. radiodifuzijskimi storitvami.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
22(4). Komisiji lahko v skladu s členom 
10 Uredbe […/ES] pri izvajanju določb 
tega odstavka pomaga organ.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi, ki bodo predvidoma sprejeti v okviru postopka komitologije, so precej več kot zgolj 
„nebistveni elementi“ direktive. Po drugi strani pa obstajajo možnosti za obširno 
usklajevanje. Veliko usklajevanja je že uspešno opravljenega na podlagi obstoječe Odločbe o 
radijskem spektru (676/2002/ES).  Zaradi tega je treba v členu črtati točki b in c. Oblikovanje 
medijske politike sodi v skladu z Uvodno izjavo 23 med pristojnosti držav članic. 

Predlog spremembe 26

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka b
Direktiva 2002/21/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice podpirajo usklajevanje 
številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja 
delovanje notranjega trga ali podpira razvoj 
vseevropskih storitev. Komisija lahko v 
zvezi s tem sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe, ki lahko vključujejo 
vzpostavitev tarifnih načel za posebne 
številke ali številska območja. Izvedbeni 
ukrepi lahko organu podelijo posebne 
odgovornosti pri uporabi teh ukrepov.

4. Države članice podpirajo usklajevanje 
številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja 
delovanje notranjega trga ali podpira razvoj 
vseevropskih storitev. Komisija lahko v 
zvezi s tem sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe Komisije bi z vzpostavitvijo tarifnih načel povzročil razširitev ureditve na 
maloprodajni ravni. Predstavlja kršitev sistematičnih načel ureditvenega okvira, ki 
predvideva regulacijo cen maloprodajnih storitev samo v primeru odkritja pomembne tržne 
moči na maloprodajnem trgu v skladu s členom 17 Direktive o univerzalnih storitvah. 
Dodelitev nove splošne pristojnosti določanja cen regulatorjem je v nasprotju s ciljem, ki 
stremi k boljši pravni ureditvi, in poglavitnim načelom, da morajo biti predpisi praviloma 
omejeni na veleprodajno raven.  

Predlog spremembe 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar ima podjetje, ki ponuja 
elektronska komunikacijska omrežja, po 
nacionalni zakonodaji pravico vgraditi 
naprave na javnem ali zasebnem zemljišču, 
nad ali pod njim, ali lahko uporabi 
postopek za razlastitev ali uporabo 
zemljišča, nacionalni regulativni organi 
spodbujajo souporabo takih naprav ali 
zemljišč, vključno z vstopi v zgradbe, 
drogovi, antenami, vodi, vstopnimi jaški in 
cestnimi omarami.

1. Kadar ima podjetje, ki ponuja 
elektronska komunikacijska omrežja, po 
nacionalni zakonodaji pravico vgraditi 
naprave na javnem ali zasebnem zemljišču, 
nad ali pod njim, ali lahko uporabi 
postopek za razlastitev ali uporabo 
zemljišča, nacionalni regulativni organi 
lahko določijo souporabo takih naprav ali 
zemljišč, vključno z vstopi v zgradbe, 
drogovi, antenami, vodi, vstopnimi jaški in 
cestnimi omarami, če je souporaba naprav 
gospodarsko smiselna in če ne zahteva 
obsežnih gradbenih posegov. Nacionalni 
regulativni organi lahko, v izjemnih 
primerih in če je to ustrezno, določijo 
souporabo teh naprav z drugimi javnimi 
ali zasebnimi podjetji, pri tem pa 
upoštevajo načelo sorazmernosti.

Or. en

Obrazložitev

Obvezno je treba poskrbeti, da določba ohrani načelo sorazmernosti in razumnosti. Dostop 
do osnovne infrastrukture, kot so jaški in drogovi, lahko dejansko v mnogih primerih 
predstavlja zadnje ozko grlo na področju telekomunikacij. Zato je treba odobriti dostop in 
tako podpreti razvoj infrastrukture tretjih. 
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Predlog spremembe 28

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, 
morajo upoštevati varnostne interese 
podjetja in splošne javnosti, pa tudi 
potrebo po zagotovitvi jasne dodelitve 
odgovornosti vpletenih podjetij, s čimer se 
preprečijo škodljiva nasprotja med 
uporabniki. Ukrepi morajo biti tudi
objektivni, pregledni in sorazmerni.

Kadar nacionalni regulativni organi 
operaterju naložijo obveznosti 
zagotavljanja dostopa v skladu z 
določbami tega člena, lahko, če je treba, 
določijo tehnične ali operativne pogoje, ki 
jih morajo ponudnik in/ali upravičenci do 
takšnega dostopa izpolnjevati, da se 
zagotovi normalno delovanje omrežja. Za 
upravičence do dostopa lahko veljajo 
določeni nediskriminatorni pogoji, ki 
zagotavljajo učinkovito uporabo omejenih 
virov, zlasti v smislu razvoja omrežja.  
Obveznosti upoštevanja posebnih 
tehničnih standardov ali specifikacij 
morajo biti skladne s standardi in 
specifikacijami, določenimi v skladu s 
členom 17(1). 

Or. en

Obrazložitev

Poudarja potrebo po upoštevanju upravičenih varnostnih interesov vpletenih strani. 
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Predlog spremembe 29

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13a – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ vsake tri 
mesece Komisiji predloži kratko poročilo o 
prejetih prijavah in o ukrepih, ki so bili 
sprejeti v skladu s tem odstavkom.

Nacionalni regulativni organ enkrat na leto
Komisiji predloži kratko poročilo o prejetih 
prijavah in o ukrepih, ki so bili sprejeti v 
skladu s tem odstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili nepotrebnim birokratskim postopkom in dodatni upravni obremenitvi, 
morajo nacionalni regulativni organi poročila predložiti samo enkrat na leto.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje 
organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) 
Uredbe […/ES], lahko sprejme ustrezne 
tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z 
ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko 
in postopke, ki se uporabljajo za 
obveznosti prijave.

4. Komisija, ki dosledno upošteva mnenje 
organa, izdano v skladu s členom 4(3)(b) 
Uredbe […/ES], lahko sprejme ustrezne 
tehnične izvedbene ukrepe za uskladitev 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, vključno z 
ukrepi, ki opredeljujejo okoliščine, obliko 
in postopke, ki se uporabljajo za 
obveznosti prijave. Tehnični izvedbeni 
ukrepi držav članic ne smejo odvrniti od 
sprejema dodatnih ukrepov, s katerimi bi 
uresničile cilje iz odstavkov 1 in 2.

Or. en
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Obrazložitev

V posameznih primerih morajo imeti države članice možnost, da za dosego ciljev iz odstavkov 
1 in 2 uporabijo višje standarde od najnižjih usklajenih.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 – točka a a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V členu 17 se pododstavek 3 
nadomesti z naslednjim:

Če ni takšnih standardov in/ali 
specifikacij, morajo države članice 
spodbujati uvedbo mednarodnih 
standardov ali priporočil, ki jih sprejme 
Mednarodna telekomunikacijska zveza 
(ITU), Evropska konferenca poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT), 
Mednarodna organizacija za 
standardizacijo (ISO) ali Mednarodna 
komisija za elektrotehniko (IEC).

Or. en

Obrazložitev

Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav razvija pogoje za uporabo spektra 
v Evropi, ki jih je treba upoštevati, še posebej zato, ker ni standarda Evropskega inštituta za 
telekomunikacijske standarde. 

Predlog spremembe 32

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ocenjevanju sorazmernosti ukrepov, ki 
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bodo uvedeni, morajo nacionalni 
regulativni organi upoštevati razlike v 
konkurenčnih pogojih, ki obstajajo med 
območji v njihovi državi članici. 
Če je geografsko območje konkurenčno, 
morajo nacionalni regulativni organi 
umakniti nepotrebne obveze, da zagotovijo 
prilagoditev deregulacije potrebam trga. V 
tem pogledu morajo nacionalni 
regulativni organi upoštevati potrebo po 
ohranjanju konkurence v infrastrukturi.  

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 33

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V odstavku 1 se točka (f) nadomesti z 
naslednjim:

črtano

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

Or. en

Obrazložitev

Souporabo zmogljivosti že obravnava člen 12 OS. Zato je točka f v prvem odstavku člena 12 
odveč.
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Predlog spremembe 34

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V člen 13 se vstavi naslednji 
odstavek:

1a. Če nacionalni regulativni organ ureja 
dostop do dostopnih omrežij nove 
generacije, lahko iskalcem dostopa naloži 
sprejemljiv delež tveganja, ki ga ima 
operater investitor. Pogodbe o delitvi 
tveganja lahko vključujejo vnaprejšnje 
plačilo, ki pokriva premijo tveganja za  
določeno število dostopov v določenih 
območjih, ali pa se sklenejo v obliki 
pogodb o dolgoročnem dostopu z 
najmanjšimi količinami za dana obdobja.  

Or. en

Obrazložitev

Pri urejanju omrežij nove generacije je mogoče upoštevati tveganje, povezano z odločitvijo v 
zvezi z naložbo. Delitev tveganja je mogoče doseči z omogočitvijo dostopa na podlagi 
vnaprejšnjega plačila ali dolgoročnih pogodb za dostop, v katerih so opredeljene tudi 
najmanjše količine nakupa. Kratkoročne pogodbe brez minimalnih količin lahko vključujejo 
cenovno premijo, ki ob predpostavki, da celotno tveganje naložbe nosi investitor, ščitijo 
naložbeno tveganje investitorja. Dolgoročne pogodbe o dostopu lahko odražajo obdobje, 
potrebno za amortizacijo stroškov za naložbe v nove trge.

Predlog spremembe 35

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zaščite učinkovite uporabe spektra.
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 36

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri sprejemanju odločitve o pravici do 
uporabe je treba ustrezno upoštevati 
potrebo po omogočitvi ustreznega 
amortizacijskega obdobja za naložbe.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 37

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 38

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 39

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 40

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe člena je preširoko. Prav tako besedilo ni v skladu z načelom zavor in 
ravnovesij.  Obvezno je treba zagotoviti, da novi centralizirani postopki na ravni EU ne bodo 
spodkopali pristojnosti držav članic glede frekvenc. V tem primeru je primerno ta člen 
uveljaviti za vseevropske storitve.
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Predlog spremembe 41

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 42

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Področje uporabe člena je preširoko. Prav tako besedilo ni v skladu z načelom zavor in 
ravnovesij.  

Predlog spremembe 43

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 44

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ob doslednem upoštevanju 
mnenja organa sprejme ukrep za izbiro 
podjetja(-ij), ki se mu(jim) izdajo 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc ali številk. Ukrep določa čas, v 

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

pravice uporabe radijskih frekvenc ali 
številk. Ukrep določa čas, v katerem 
nacionalni regulativni organi izdajo takšne 
pravice uporabe. Pri tem Komisija ukrepa v 
skladu s postopkom iz člena 14a(2).

Or. en

Obrazložitev

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