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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Če želi Evropa povečati naložbe, inovacije in koristi za potrošnika na področju elektronskih 
komunikacij, potrebuje celovit regulativni okvir, ki bo upošteval potrebo po tesnejšem 
sodelovanju v EU in raznolikost telekomunikacijskih trgov v državah članicah.

Nacionalni regulativni organi bi pri odkrivanju in odpravljanju težav na nacionalnih trgih 
lahko izkoristili tako tesnejše medsebojno sodelovanje kot določeno stopnjo avtonomnosti v 
razmerju so Komisije in nacionalnih vlad. Ker zapletena vprašanja v državah članicah in 
njihovih medsebojnih odnosih zahtevajo temeljito obravnavo in odprt dialog, sta posvetovanje 
in usklajevanje nedvomno učinkovitejša rešitev kot nalaganje obveznosti in veto. Komisija bi 
morala nacionalnim regulativnim organom priporočiti, ali naj posamezne osnutke ukrepov 
sprejmejo ali umaknejo, ti organi pa bi potem lahko te osnutke spremenili ali umaknili v roku 
treh mesecev.

Nacionalni regulativni organi bi morali imeti potrebne instrumente za povečanje konkurence 
na trgu. Ker bodo na posameznih nacionalnih trgih potrebne različne rešitve, bi morali imeti 
nacionalni regulativni organi na voljo funkcionalno ločitev kot možnost za odpravljanje 
regulativnih ozkih grl.

Upravljanje in usklajevanje spektra bodo ob spoštovanju posebnih potreb in tržnih razmer v 
državah članicah najučinkoviteje in najustrezneje izvajali nacionalni regulativni organi v 
posvetovanju s Komisijo. Pri optimalnih odločitvah o dodeljevanju in razporejanju bodo 
upoštevali tehnološko nevtralnost in spoštovali sklepe mednarodnih organizacij v zvezi z
upravljanjem radijskih frekvenc.

Izboljšanje varnosti in celovitosti rastočih evropskih omrežij za elektronsko komunikacijo je 
prav tako velikega pomena. Elektronska omrežja in storitve, ki omogočajo komunikacijo, 
Evropo sicer zbližujejo, vendar kršitve varnosti prinašajo tudi ogromno tveganje. Varnostni 
ukrepi bi morali biti zato sorazmerni z ocenjenim tveganjem in ustrezati okoliščinam, 
Komisija pa bi morala imeti pristojnost za sprejetje tehničnih izvedbenih ukrepov v soglasju z 
nacionalnimi regulativnimi organi. Podjetja bi morala te organe obveščati o resnih varnostnih 
kršitvah, slednje pa bi moral opredeliti posamezen nacionalni organ.

Komisija je predlagala, da bi ureditev prepustili konkurenčni politiki, ko bodo trgi enkrat bolj 
konkurenčni. Ta predlog bi bilo treba nadgraditi s klavzulo o časovni omejitvi veljavnosti 
določb, s čimer bi opredelili roke za nadaljnje delo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 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
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Sektorska predhodna ureditev trga v 
tem okviru je namenjena prehodu od 
nekdanjih monopolov h konkurenčnemu 
trgu elektronskih komunikacijskih 
omrežij in storitev. Ko bodo trgi 
konkurenčni, bo ta predhodna ureditev 
odpravljena, veljala pa bo izključno 
zakonodaja o konkurenci Skupnosti in 
držav članic. Ko se bo dinamika 
konkurence na evropskem trgu 
elektronskih komunikacij povečevala, se 
bodo morebitne koristi sektorske 
predhodne ureditve glede cene in dostopa 
občutno zmanjševale. Dinamika 
konkurence na trgih elektronskih 
komunikacij je bila v zadnjih letih močna, 
v prihodnjih letih pa se bo konkurenca še 
zaostrila. Da bi zagotovili pravočasen 
prehod k izključni veljavi zakonodaje o 
konkurenci Skupnosti in držav članic, 
morajo določbe tega okvira sektorske 
predhodne ureditve prenehati veljati na 
določen datum, razen če Komisija dokaže, 
da je predhodna ureditev upravičena tudi 
po tem datumu. 

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V zvezi s tem je Komisija predstavila 
svoje prvotne ugotovitve v Sporočilu 
Svetu, Evropskemu parlamenti, 

(2) V zvezi s tem je Komisija predstavila 
svoje prvotne ugotovitve v Sporočilu 
Svetu, Evropskemu parlamenti, 
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Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z dne 29. junija 
2006 o pregledu regulativnega okvira EU 
za elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve. Na podlagi teh prvotnih 
ugotovitev je potekalo javno posvetovanje, 
ki je opredelilo trajno pomanjkanje 
notranjega trga za elektronske 
komunikacije kot najpomembnejši vidik, 
ki ga je treba obravnavati. Zlasti za 
regulativno razdrobljenost in neskladja 
med dejavnostmi nacionalnih regulativnih 
organov se zdi, da ogrožajo 
konkurenčnost sektorja, pa tudi znatne 
koristi za potrošnike iz čezmejne 
konkurence.

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z dne 29. junija 
2006 o pregledu regulativnega okvira EU 
za elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve. Na podlagi teh prvotnih 
ugotovitev je potekalo javno posvetovanje,
kjer je bila izražena podpora ohranitvi 
obstoječega okvira. Obstoječi okvir uvaja 
tehnične prilagoditve prehodne narave, da 
se zagotovi popoln in dejanski prehod k 
zakonodaji o konkurenci; ker okvir ostaja 
prehodne narave, ga je treba revidirati do 
31. decembra 2013; takrat bodo določbe te 
direktive prenehale veljati, če bo 
vzpostavljen resnično konkurenčen trg 
telekomunikacij.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Regulativni okvir EU za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve je treba 
zato preoblikovati, da se dokončno 
oblikuje notranji trg za elektronske 
komunikacije z okrepitvijo mehanizma 
Skupnosti za regulacijo operaterjev z 
znatno tržno močjo na ključnih trgih. To 
dopolnjuje ustanovitev organa za trg 
evropskih elektronskih komunikacij (v 
nadaljevanju organ) z Uredbo […/…/ES] 
z dne [datum] Evropskega parlamenta in 
Sveta. Reforma vključuje tudi opredelitev 
učinkovite strategije upravljanja spektra, da 
se doseže enotni evropski informacijski 
prostor in okrepitev določb za uporabnike 
invalide in s tem pridobi vseobsegajočo 
informacijsko družbo.

(3) Regulativni okvir EU za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve je treba 
zato preoblikovati, da se dokončno 
oblikuje notranji trg za elektronske 
komunikacije z okrepitvijo mehanizma 
Skupnosti za regulacijo operaterjev z 
znatno tržno močjo na ključnih trgih. 
Reforma vključuje tudi opredelitev 
učinkovite in usklajene strategije 
upravljanja spektra, da se doseže enotni 
evropski informacijski prostor in okrepitev 
določb za uporabnike invalide in s tem 
pridobi vseobsegajočo informacijsko 
družbo.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Mehanizem Skupnosti, ki Komisiji 
omogoča, da od nacionalnih regulativnih 
organov zahteva umik načrtovanih ukrepov 
v zvezi z opredelitvijo trga in določitvijo 
operaterjev, ki imajo znatno tržno moč, je 
bistveno prispeval k doslednemu pristopu 
pri opredelitvi okoliščin, v katerih je 
mogoče uporabiti predhodno ureditev in v 
katerih ta ureditev velja za operaterje. 
Vendar pa ni enakovrednega mehanizma za 
ukrepe, ki bodo uporabljeni. Spremljanje 
trga s strani Komisije ter zlasti izkušnje s 
postopkom iz člena 7 Okvirne direktive pa 
so pokazali neskladja pri uporabi ukrepov s 
strani nacionalnih regulativnih organov, 
celo pod podobnimi tržnimi pogoji, ki 
ogrožajo notranji trg elektronskih 
komunikacij, ne zagotavljajo enakih 
konkurenčnih pogojev med operaterji s 
sedežem v različnih državah članicah, in 
preprečujejo uresničevanje koristi 
čezmejne konkurence in storitev za 
potrošnika. Komisija bi morala imeti
pravico, da od nacionalnih regulativnih 
organov zahteva umik osnutkov ukrepov o 
sredstvih, ki so jih izbrali nacionalni 
regulativni organi. Da se zagotovi dosledna 
uporaba regulativnega okvira v Skupnosti, 
se mora Komisija, preden sprejme 
odločitev, posvetovati z organom.

(11) Mehanizem Skupnosti, ki Komisiji 
omogoča, da od nacionalnih regulativnih 
organov zahteva umik načrtovanih ukrepov 
v zvezi z opredelitvijo trga in določitvijo 
operaterjev, ki imajo znatno tržno moč, je 
bistveno prispeval k doslednemu pristopu 
pri opredelitvi okoliščin, v katerih je 
mogoče uporabiti predhodno ureditev in v 
katerih ta ureditev velja za operaterje. 
Vendar pa ni enakovrednega mehanizma za 
ukrepe, ki bodo uporabljeni. Spremljanje 
trga s strani Komisije ter zlasti izkušnje s 
postopkom iz člena 7 Okvirne direktive pa 
so pokazali neskladja pri uporabi ukrepov s 
strani nacionalnih regulativnih organov, 
celo pod podobnimi tržnimi pogoji, ki 
ogrožajo notranji trg elektronskih 
komunikacij, ne zagotavljajo enakih 
konkurenčnih pogojev med operaterji s 
sedežem v različnih državah članicah, in 
preprečujejo uresničevanje koristi 
čezmejne konkurence in storitev za 
potrošnika. Komisija bi lahko imela 
pravico, da se z nacionalnimi 
regulativnimi organi pogaja o umiku
osnutkov ukrepov o sredstvih, ki so jih 
izbrali nacionalni regulativni organi. Da se 
zagotovi dosledna uporaba regulativnega 
okvira v Skupnosti, se mora Komisija, 
preden začne pogajanja, posvetovati z 
organom.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podobno, zaradi potrebe po 
preprečevanju regulativne praznine v 
sektorju, za katerega je značilen hiter 
razvoj, bi morala imeti Komisija, če bi 
sprejetje ponovno priglašenega osnutka 
ukrepa še vedno predstavljalo oviro za 
enotni trg ali pa bi bilo nezdružljivo s 
pravom Skupnosti, možnost, po 
posvetovanju z organom, od zadevnega
nacionalnega regulativnega organa 
zahtevati, da v določenem roku uvede 
poseben ukrep.

(13) Podobno, zaradi potrebe po 
preprečevanju regulativne praznine v 
sektorju, za katerega je značilen hiter 
razvoj, bi morala imeti Komisija, če bi 
sprejetje ponovno priglašenega osnutka 
ukrepa še vedno predstavljalo oviro za 
enotni trg ali pa bi bilo nezdružljivo s 
pravom Skupnosti, možnost po 
posvetovanju z organom zadevnemu 
nacionalnemu regulativnemu organu 
priporočiti, da v določenem roku uvede 
poseben ukrep. Če zadevni nacionalni 
regulativni organ priporočila ne upošteva, 
mora razloge za to objaviti na jasen in 
pregleden način.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ob upoštevanju kratkih časovnih 
omejitev v posvetovalnem mehanizmu 
Skupnosti je treba Komisiji podeliti 
pooblastila za izvajanje ukrepov za 
poenostavitev postopkov izmenjave 
informacij med Komisijo in nacionalnimi 
regulativnimi organi – npr. v zadevah v 
zvezi s stabilnimi trgi ali pri vključevanju 
le manjših sprememb v predhodno 
sporočene ukrepe – ali za uvajanje 
oprostitve do uradnega obvestila, da bi se v 
nekaterih primerih racionalizirali postopki.

(14) Ob upoštevanju kratkih časovnih 
omejitev v posvetovalnem mehanizmu 
Skupnosti lahko Komisija v posvetovanju z 
nacionalnimi regulativnimi organi 
sprejme izvedbene ukrepe za poenostavitev 
postopkov izmenjave informacij med 
Komisijo in nacionalnimi regulativnimi 
organi – npr. v zadevah v zvezi s stabilnimi 
trgi ali pri vključevanju le manjših 
sprememb v predhodno sporočene ukrepe –
ali za uvajanje oprostitve do uradnega 
obvestila, da bi se v nekaterih primerih 
racionalizirali postopki.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s cilji Listine o temeljnih 
pravicah EU in Konvencijo Združenih 
narodov o pravicah invalidov mora 
regulativni okvir zagotoviti, da imajo vsi 
uporabniki, vključno s končnimi 
uporabniki invalidi, starejšimi uporabniki 
in uporabniki s posebnimi socialnimi 
potrebami, enostaven dostop do cenovno 
ugodnih visokokakovostnih storitev. 
Izjava 22, priložena k sklepni listini iz 
Amsterdama, določa, da institucije 
Skupnosti upoštevajo potrebe invalidnih 
oseb pri sestavljanju ukrepov iz člena 95 
Pogodbe.

V skladu s cilji Listine o temeljnih 
pravicah EU in Konvencijo Združenih 
narodov o pravicah invalidov mora 
regulativni okvir zagotoviti, da imajo vsi 
uporabniki, vključno s končnimi 
uporabniki invalidi, starejšimi uporabniki 
in uporabniki s posebnimi socialnimi 
potrebami, enostaven dostop do
elektronskih komunikacijskih storitev. 
Izjava 22, priložena k sklepni listini iz 
Amsterdama, določa, da institucije 
Skupnosti upoštevajo potrebe invalidnih 
oseb pri sestavljanju ukrepov iz člena 95 
Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Nacionalne meje so vedno manj 
pomembne pri določanju optimalne 
uporabe radijskega spektra. Razdrobljenost 
upravljanja dostopa do pravic do spektra 
omejuje naložbe in inovacije ter 
operaterjem in proizvajalcem opreme ne 
omogoča uresničitve ekonomije obsega, s 
tem pa je oviran razvoj notranjega trga za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve, ki uporabljajo radijski spekter.

(19) Nacionalne meje so vedno manj 
pomembne pri določanju optimalne 
uporabe radijskega spektra. Razdrobljenost 
upravljanja dostopa do pravic do spektra 
omejuje naložbe in inovacije ter 
operaterjem in proizvajalcem opreme 
morda ne omogoča uresničitve ekonomije 
obsega, s tem pa je oviran razvoj 
notranjega trga za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve, ki 
uporabljajo radijski spekter.
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Predlog spremembe 9

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, če to 
ni v nasprotju z načelom države izvora.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Glede na vpliv izjem na razvoj 
notranjega trga za elektronske 
komunikacijske storitve mora Komisija 
imeti možnost, da uskladi obseg in naravo 
vseh izjem od načel tehnološke nevtralnosti 
in nevtralnosti storitev, razen tistih, ki so 
namenjene zagotavljanju spodbujanja 
kulturne in jezikovne raznolikosti ter 
pluralnosti medijev ob upoštevanju 
usklajenih tehničnih pogojev za 
razpoložljivost in učinkovito uporabo 
radijskih frekvenc iz Odločbe št. 
676/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 7. marca 2002 o pravnem 
okviru za politiko radijskega spektra v 
Evropski skupnosti (Odločba o radijskem 
spektru).

(26) Glede na vpliv izjem na razvoj 
notranjega trga za elektronske 
komunikacijske storitve bi morala 
Komisija imeti možnost, da v dogovoru z 
nacionalnimi regulativnimi organi uskladi 
obseg in naravo vseh izjem od načel 
tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti 
storitev, razen tistih, ki so namenjene 
zagotavljanju spodbujanja kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter pluralnosti 
medijev ob upoštevanju usklajenih 
tehničnih pogojev za razpoložljivost in 
učinkovito uporabo radijskih frekvenc iz 
Odločbe št. 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
pravnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o 
radijskem spektru).
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za namene notranjega trga je morda 
na ravni Skupnosti potrebno tudi 
usklajevanje opredelitev frekvenčnih 
pasov, s katerimi je mogoče trgovati, 
pogojev za tržnost ali za prehod na pravice, 
s katerimi je mogoče trgovati v 
posameznih pasovih, najmanjši delež 
pravic, s katerimi je mogoče trgovati, 
zahtev za zagotovitev osnovne 
razpoložljivosti, dostopnosti in 
zanesljivosti informacij, potrebnih za 
trgovanje s spektrom, ter zahtev za varstvo 
konkurence in za preprečitev kopičenja 
spektra. Komisiji je zato treba podeliti 
pristojnosti, da sprejme izvedbeni ukrep za 
navedeno usklajevanje. Taki izvedbeni 
ukrepi morajo upoštevati, ali so bile 
individualne pravice uporabe podeljene na 
komercialni ali nekomercialni osnovi.

(27) Za namene notranjega trga je morda 
na ravni Skupnosti potrebno tudi 
usklajevanje opredelitev frekvenčnih 
pasov, s katerimi je mogoče trgovati, 
pogojev za tržnost ali za prehod na pravice, 
s katerimi je mogoče trgovati v 
posameznih pasovih, najmanjši delež 
pravic, s katerimi je mogoče trgovati, 
zahtev za zagotovitev osnovne 
razpoložljivosti, dostopnosti in 
zanesljivosti informacij, potrebnih za 
trgovanje s spektrom, ter zahtev za varstvo 
konkurence in za preprečitev kopičenja 
spektra. Komisiji je zato mogoče v 
dogovoru z nacionalnimi regulativnimi 
organi podeliti pristojnosti, da sprejme 
izvedbeni ukrep za navedeno usklajevanje. 
Taki izvedbeni ukrepi morajo upoštevati, 
ali so bile individualne pravice uporabe 
podeljene na komercialni ali nekomercialni 
osnovi. Poslovnim organizacijam, ki so 
prisiljene vrniti dodeljene frekvence pred 
potekom odobritve, bi bilo treba ponuditi 
odškodnino po tržnih cenah ali 
enakovreden frekvenčni pas in ustrezne 
stroške preselitve.

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi se spodbujalo delovanje notranjega 
trga in podpiral razvoj čezmejnih storitev, 
je treba Komisiji podeliti pristojnost, da 
Organu dodeli določene odgovornosti na 
področju številčenja. Da imajo državljani 
držav članic, vključno s potniki in 
uporabniki invalidi, poleg tega dostop do 
določenih storitev z uporabo enakih 
prepoznavnih številk po podobnih cenah v 
vseh državah članicah, morajo pristojnosti 
Komisije za sprejetje tehničnih izvedbenih 
ukrepov po potrebi vključevati tudi 
veljavno tarifno načelo ali mehanizem.

Da bi se spodbujalo delovanje notranjega 
trga in podpiral razvoj čezmejnih storitev, 
je mogoče Komisiji v dogovoru z 
nacionalnimi regulativnimi organi 
podeliti pristojnost, da Organu dodeli 
določene odgovornosti na področju 
številčenja. Da imajo državljani držav 
članic, vključno s potniki in uporabniki 
invalidi, poleg tega dostop do določenih 
storitev z uporabo enakih prepoznavnih 
številk po podobnih cenah v vseh državah 
članicah, morajo pristojnosti Komisije za 
sprejetje tehničnih izvedbenih ukrepov po 
potrebi vključevati tudi veljavno tarifno 
načelo ali mehanizem.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav 
članic nasproti imetnikom pravic poti, da 
se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega 
omrežja na okoljsko odgovoren način 
neodvisno od obveznosti operaterja z 
znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa 
do njegovega elektronskega 
komunikacijskega omrežja. Nacionalni 
regulativni organi morajo biti sposobni 
določiti za vsak primer posebej souporabo 
vodov, drogov in anten, vhod v stavbe in 
boljše usklajevanje javnih del. Izboljšanje 
souporabe infrastrukture lahko občutno 
izboljša konkurenčnost in omogoči nižje 

(31) Treba je okrepiti pristojnosti držav 
članic nasproti imetnikom pravic poti, da 
se zagotovi uvedba ali vzpostavitev novega 
omrežja na okoljsko odgovoren način 
neodvisno od obveznosti operaterja z 
znatno tržno močjo za zagotovitev dostopa 
do njegovega elektronskega 
komunikacijskega omrežja. Nacionalni 
regulativni organi morajo biti sposobni 
določiti za vsak primer posebej souporabo 
vodov, drogov in anten, vhod v stavbe in 
boljše usklajevanje javnih del, če pri 
konkurenci na področju infrastrukture 
nastane regulativno ozko grlo. Izboljšanje 
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skupne finančne in okoljske stroške razvoja 
elektronske komunikacijske infrastrukture 
za podjetja.

souporabe infrastrukture lahko občutno 
izboljša konkurenčnost in omogoči nižje 
skupne finančne in okoljske stroške razvoja 
elektronske komunikacijske infrastrukture 
za podjetja. 

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Zanesljivo in varno sporočanje 
informacij po elektronskih 
komunikacijskih omrežjih je vedno bolj 
pomembno za celotno gospodarstvo in 
družbo nasploh. Varnost in celovitost 
komunikacijskih omrežij in informacijskih 
sistemov je zato vedno večja skrb družbe. 
Zapletenost sistema, tehnična okvara ali 
človeška napaka, nesreče ali napadi lahko 
vplivajo na delovanje in razpoložljivost 
fizičnih infrastruktur, ki zagotavljajo 
pomembne storitve za državljane EU, 
vključno s storitvami e-uprave. Nacionalni 
regulativni organi morajo zato zagotoviti 
celovitost in varnost javnih 
komunikacijskih omrežij. Organ mora 
prispevati k višji ravni varnosti 
elektronskih komunikacij, med drugim z 
zagotavljanjem strokovnega znanja in 
nasvetov ter spodbujanjem izmenjave 
dobrih praks. Organ in nacionalni 
regulativni organi morajo imeti potrebna 
sredstva za opravljanje svojih dolžnosti, 
vključno s pooblastili za pridobivanje 
zadostnih informacij, ki omogočajo oceno 
ravni varnosti omrežij in storitev, ter 
izčrpnih in zanesljivih podatkov o 
dejanskih varnostnih incidentih, ki so 
močno vplivali na delovanje omrežij ali 
storitev. Ob upoštevanju, da uspešna 
uporaba ustrezne varnosti ni enkratno 

(32) Zanesljivo in varno sporočanje 
informacij po elektronskih 
komunikacijskih omrežjih je vedno bolj 
pomembno za celotno gospodarstvo in 
družbo nasploh. Varnost in celovitost 
komunikacijskih omrežij in informacijskih 
sistemov je zato vedno večja skrb družbe. 
Zapletenost sistema, tehnična okvara ali 
človeška napaka, nesreče ali napadi lahko 
vplivajo na delovanje in razpoložljivost 
fizičnih infrastruktur, ki zagotavljajo 
pomembne storitve za državljane EU, 
vključno s storitvami e-uprave. Nacionalni 
regulativni organi morajo zato zagotoviti 
celovitost in varnost javnih 
komunikacijskih omrežij. Organ mora 
prispevati k višji ravni varnosti 
elektronskih komunikacij, med drugim z 
zagotavljanjem strokovnega znanja in 
nasvetov ter spodbujanjem izmenjave 
dobrih praks. Organ in nacionalni 
regulativni organi morajo imeti potrebna 
sredstva za opravljanje svojih dolžnosti, 
vključno s pooblastili za pridobivanje 
zadostnih informacij, ki omogočajo oceno 
ravni varnosti omrežij in storitev, ter 
izčrpnih in zanesljivih podatkov o 
dejanskih varnostnih incidentih, ki so 
močno vplivali na delovanje omrežij ali 
storitev. Ob upoštevanju, da uspešna 
uporaba ustrezne varnosti ni enkratno 
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izvajanje, temveč trajen proces izvajanja, 
pregledov in posodabljanja, je treba 
zahtevati, da ponudniki elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev 
sprejmejo ukrepe za varovanje njihove 
celovitosti in varnosti v skladu z 
ocenjenimi tveganji, ob upoštevanju stanja 
takšnih ukrepov.

izvajanje, temveč trajen proces izvajanja, 
pregledov in posodabljanja, je treba 
zahtevati, da ponudniki elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev 
sprejmejo ukrepe za varovanje njihove 
celovitosti in varnosti sorazmerno z 
ocenjenimi tveganji, ob upoštevanju stanja 
takšnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Če obstaja potreba po dogovoru glede
skupnih varnostnih zahtev, je treba
Komisiji podeliti pristojnosti za sprejetje 
tehničnih izvedbenih ukrepov za doseganje 
ustrezne ravni varnosti elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev na 
notranjem trgu. Organ prispeva k 
usklajevanju ustreznih tehničnih in 
organizacijskih varnostnih ukrepov tako, 
da Komisiji nudi strokovne nasvete. 
Nacionalni regulativni organi morajo imeti 
pristojnost za izdajo zavezujočih navodil v 
zvezi s tehničnimi izvedbenimi ukrepi, 
sprejetimi v skladu z Okvirno direktivo. Da 
lahko opravljajo svoje dolžnosti, morajo 
imeti pristojnost za preiskovanje in 
nalaganje kazni v primerih neskladnosti.

(33) Če obstaja potreba po dogovoru glede 
skupnih varnostnih zahtev, je mogoče 
Komisiji v dogovoru z nacionalnimi 
regulativnimi organi podeliti pristojnosti 
za sprejetje tehničnih izvedbenih ukrepov 
za doseganje ustrezne ravni varnosti 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev na notranjem trgu. Organ prispeva 
k usklajevanju ustreznih tehničnih in 
organizacijskih varnostnih ukrepov tako, 
da Komisiji nudi strokovne nasvete. 
Nacionalni regulativni organi morajo imeti 
pristojnost za izdajo zavezujočih navodil v 
zvezi s tehničnimi izvedbenimi ukrepi, 
sprejetimi v skladu z Okvirno direktivo. Da 
lahko opravljajo svoje dolžnosti, morajo 
imeti pristojnost za preiskovanje in 
nalaganje kazni v primerih neskladnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Da se akterjem na trgu zagotovi 
gotovost regulativnih pogojev, je treba 
določiti roke za preglede trga. Pomembno 
je, da se analiza trga izvaja redno ter v 
razumnem in ustreznem časovnem okviru. 
Ta časovni okvir mora upoštevati, ali je bil 
določen trg že predmet analize trga in 
ustrezno priglašen. Če nacionalni 
regulativni organ trga ne uspe analizirati v 
roku, lahko to ogrozi notranji trg, običajni 
postopek za ugotavljanje kršitev pa morda 
ne bo pravočasno prinesel želenega učinka. 
Zato je treba Komisiji omogočiti, da 
organu naloži, da pomaga pri nalogah 
zadevnega nacionalnega regulativnega 
organa, zlasti izdajo mnenja, vključno z 
osnutkom ukrepa, analizo zadevnega trga 
in ustrezne obveznosti, ki jih lahko 
Komisija nato uvede.

(36) Da se akterjem na trgu zagotovi 
gotovost regulativnih pogojev, je treba 
določiti roke za preglede trga. Pomembno 
je, da se analiza trga izvaja redno ter v 
razumnem in ustreznem časovnem okviru. 
Ta časovni okvir mora upoštevati, ali je bil 
določen trg že predmet analize trga in
ustrezno priglašen. Če nacionalni 
regulativni organ trga ne uspe analizirati v 
roku, lahko to ogrozi notranji trg, običajni 
postopek za ugotavljanje kršitev pa morda 
ne bo pravočasno prinesel želenega učinka. 
Zato bi bilo treba Komisiji omogočiti, da v 
dogovoru z nacionalnimi regulativnimi 
organi organu naloži, da pomaga pri 
nalogah zadevnega nacionalnega 
regulativnega organa, zlasti izdajo mnenja, 
vključno z osnutkom ukrepa, analizo 
zadevnega trga in ustrezne obveznosti, ki 
jih lahko Komisija nato uvede.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Odstranitev pravnih in upravnih ovir 
za splošno odobritev ali za pravice uporabe 
spektra ali številk z evropskimi 
posledicami mora koristiti razvoju 
tehnologij in storitev ter prispevati k 
izboljšanju konkurence. Usklajevanje 
tehničnih pogojev za razpoložljivost in 

(53) Odstranitev pravnih in upravnih ovir 
za splošno odobritev ali za pravice uporabe 
spektra ali številk z evropskimi 
posledicami mora koristiti razvoju 
tehnologij in storitev ter prispevati k 
izboljšanju konkurence. Usklajevanje 
tehničnih pogojev za razpoložljivost in 
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učinkovito uporabo radijskega spektra je 
urejeno v skladu z Odločbo o radijskih 
frekvencah, vendar pa bo za doseganje 
ciljev notranjega trga morda potrebno 
tudi,koordinirati ali uskladiti izbirne 
postopke in pogoje, ki se uporabljajo za 
pravice in odobritve v določenih pasovih, s 
pravicami uporabe številk in s splošnimi 
odobritvami. To velja zlasti za elektronske 
komunikacijske storitve, ki imajo po svoji 
naravi razsežnost notranjega trga ali 
čezmejni potencial, kot so satelitske 
storitve, katerih razvoj bi ovirale razlike pri 
dodeljevanju spektra med državami 
članicami. Komisija, ki ji pomaga Odbor 
za komunikacije in ki upošteva mnenje 
organa, mora zato imeti možnost, da 
sprejme tehnične izvedbene ukrepe za 
doseganje teh ciljev. Izvedbeni ukrepi, ki 
jih sprejme Komisija, lahko od držav članic 
zahtevajo, da dajo na voljo pravice uporabe 
spektra in/ali številk po vsem svojem 
ozemlju in da tam, kjer je to potrebno, 
umaknejo obstoječe nacionalne pravice 
uporabe. V takih primerih države članice 
ne podelijo novih pravic uporabe za 
zadevni spektralni pas ali številčno 
območje po nacionalnih postopkih.

učinkovito uporabo radijskega spektra je 
urejeno v skladu z Odločbo o radijskih 
frekvencah, vendar pa bo za doseganje 
ciljev notranjega trga morda potrebno 
tudi,koordinirati ali uskladiti izbirne 
postopke in pogoje, ki se uporabljajo za 
pravice in odobritve v določenih pasovih, s 
pravicami uporabe številk in s splošnimi 
odobritvami. To velja zlasti za elektronske 
komunikacijske storitve, ki imajo po svoji 
naravi razsežnost notranjega trga ali 
čezmejni potencial, kot so satelitske 
storitve, katerih razvoj bi ovirale razlike pri 
dodeljevanju spektra med državami 
članicami ter med EU in tretjimi državami, 
ob upoštevanju sklepov mednarodnih 
organizacij v zvezi z upravljanjem 
radijskega spektra, na primer 
Mednarodne telekomunikacijske zveze 
(ITU) ter Evropske konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT). 
Komisija, ki ji pomaga Odbor za 
komunikacije in ki upošteva mnenje 
organa, mora zato imeti možnost, da 
sprejme tehnične izvedbene ukrepe za 
doseganje teh ciljev. Izvedbeni ukrepi, ki 
jih sprejme Komisija, lahko od držav članic 
zahtevajo, da dajo na voljo pravice uporabe 
spektra in/ali številk po vsem svojem 
ozemlju in da tam, kjer je to potrebno, 
umaknejo obstoječe nacionalne pravice 
uporabe. V takih primerih države članice 
ne podelijo novih pravic uporabe za 
zadevni spektralni pas ali številčno 
območje po nacionalnih postopkih.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to direktivo se vzpostavlja usklajeni 
okvir za zakonsko urejanje elektronskih 
komunikacijskih storitev, elektronskih 
komunikacijskih omrežij, pripadajočih 
naprav in storitev ter nekaterih vidikov 
terminalske opreme. V Direktivi so 
določene naloge nacionalnih regulativnih 
organov in tudi vrsta postopkov za 
zagotovitev usklajene uporabe 
regulativnega okvira v celotni Skupnosti.

1. S to direktivo se vzpostavlja usklajeni 
okvir za zakonsko urejanje elektronskih 
komunikacijskih storitev, elektronskih 
komunikacijskih omrežij, pripadajočih 
naprav in storitev. V njej so določene 
naloge nacionalnih regulativnih organov in 
tudi vrsta postopkov za zagotovitev 
usklajene uporabe regulativnega okvira v 
celotni Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (e)
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
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 ali ki 
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

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 5 – odstavek 1
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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 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, ter spoštuje 
zakonodajo Skupnosti in nacionalno 
zakonodajo o poslovni tajnosti.

Or. en

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice ne smejo postavljati 
pogojev za zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih storitev iz druge države 
članice.

Or. en
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Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
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 roku dveh mesecev iz odstavka 4 
lahko Komisija priporoči, naj zadevni 
nacionalni regulativni organ osnutek 
ukrepa umakne. Komisija pred izdajo 
sklepa dosledno upošteva mnenje organa, 
predloženo v skladu s členom 5 Uredbe 
[…/…ES]. Temu priporočilu 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

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
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 priporočila
Komisije v skladu z odstavkom 5, naj 
nacionalni regulativni organ osnutek
ukrepa umakne, 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
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Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
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). 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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1, 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).

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovijo, da uporabniki, vključno z 
uporabniki invalidi, starejšimi uporabniki 
in uporabniki s posebnimi socialnimi 
potrebami, v celoti izkoristijo ugodnosti v 
smislu izbire, cene in kakovosti;

(a) zagotovijo, da uporabniki, vključno z 
uporabniki invalidi, starejšimi uporabniki 
in uporabniki s posebnimi socialnimi 
potrebami, v celoti izkoristijo ugodnosti v 
smislu izbire, cene in kakovosti, ne glede 
na stroške;

Or. en

Predlog spremembe 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) obravnavajo potrebe posebnih 
družbenih skupin, zlasti uporabnikov 
invalidov, starejših uporabnikov in 
uporabnikov s posebnimi socialnimi 
potrebami;

(e) obravnavajo potrebe posebnih 
družbenih skupin, zlasti uporabnikov 
invalidov, starejših uporabnikov in 
uporabnikov s posebnimi socialnimi 
potrebami, ne glede na stroške;

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 9 – odstavek 1
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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 ter da to storijo tako, da 
zagotavljajo učinkovito konkurenco, ob 
upoštevanju ustreznih državnih 
frekvenčnih načrtov in predhodnih 
sklepov mednarodnih organizacij v zvezi z 
upravljanjem radijskih frekvenc.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
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, 
kjer je to izvedljivo, skladno s potrebo po 
zagotovitvi njihove dejanske in učinkovite 
uporabe ter na podlagi Odločbe št. 
676/2002/ES (Odločba o radijskem 
spektru), ob upoštevanju ustreznih 
državnih frekvenčnih načrtov in 
predhodnih sklepov mednarodnih 
organizacij v zvezi z upravljanjem 
radijskih frekvenc.

Or. en
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 9 – odstavek 3 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) preprečevanja izkrivljanja 
konkurence,

Or. en

Predlog spremembe 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9c. Da bi prispevala k razvoju 
notranjega trga, za doseganje načel tega 
člena, Komisija lahko sprejme ustrezne 
izvedbene ukrepe za:

9c. Da bi prispevala k razvoju 
notranjega trga, za doseganje načel tega 
člena, Komisija lahko v dogovoru z 
nacionalnimi regulativnimi organi 
priporoči ustrezne izvedbene ukrepe za:

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

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

(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;

(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;

(c) uskladitev posebnih ukrepov za 
zagotovitev poštene konkurence, kjer so 
individualne pravice prenesene;
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(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 medijskega 
pluralizma.

(d) (d) določitev izjeme od načela 
nevtralnosti storitev ali tehnološke 
nevtralnosti, pa tudi za uskladitev obsega 
in narave katere koli izjeme od teh načel. 
Vse izjeme so v skladu s členom 9(3) in 
(4).

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.

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

Predlog spremembe 32

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (a)
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. 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.

2. Države članice podpirajo usklajevanje 
številčenja v Skupnosti, kadar to spodbuja 
delovanje notranjega trga ali podpira razvoj 
vseevropskih storitev. Komisija lahko v 
zvezi s tem v dogovoru z nacionalnimi 
regulativnimi organi priporoči ustrezne 
tehnične izvedbene ukrepe.

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 



PE404.823v01-00 24/35 PA\719168SL.doc

SL

22(4).

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
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, pod pogojem, da 
imetniki teh pravic prejmejo ustrezno in 
sorazmerno odškodnino po pošteni tržni 
ceni.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko šele po primerno 
dolgi javni razpravi, v kateri morajo imeti 
vse zainteresirane stranke priložnost 
izraziti svoje stališče, za imetnike pravic iz 
odstavka 1 odredijo souporabo naprav ali 

2. Države članice lahko šele po primerno 
dolgi javni razpravi, v kateri morajo imeti 
stranke z neposrednim interesom 
priložnost izraziti svoje stališče, za 
imetnike pravic iz odstavka 1 odredijo 
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zemljišč (vključno s fizično kolokacijo) ali 
sprejmejo ukrepe, s katerimi omogočijo 
usklajevanje javnih del, zaradi potrebe po 
varstvu okolja, javnem zdravju, javni 
varnosti ali izpolnjevanju ciljev 
prostorskega načrtovanja. Taka souporaba 
ali usklajevanje lahko vključuje pravila za 
razdelitev stroškov za souporabo 
zmogljivosti ali zemljišč.

souporabo naprav ali zemljišč (vključno s 
fizično kolokacijo) ali sprejmejo ukrepe, s 
katerimi omogočijo usklajevanje javnih 
del, zaradi potrebe po varstvu okolja, 
javnem zdravju, javni varnosti ali 
izpolnjevanju ciljev prostorskega 
načrtovanja. Taka souporaba ali 
usklajevanje lahko vključuje pravila za 
razdelitev stroškov za souporabo 
zmogljivosti ali zemljišč.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 13a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da podjetja, 
ki zagotavljajo javna komunikacijska 
omrežja ali javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, nacionalni 
regulativni organ obvestijo o vseh kršitvah 
varnosti ali celovitosti, ki so imele velik 
vpliv na delovanje omrežij ali storitev.

3. Države članice zagotovijo, da podjetja, 
ki zagotavljajo javna komunikacijska 
omrežja ali javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, nacionalni 
regulativni organ obvestijo o hudih
kršitvah varnosti ali celovitosti, ki so imele 
velik vpliv na delovanje omrežij ali 
storitev.

Kjer je to primerno, zadevni nacionalni 
regulativni organ obvesti nacionalne 
regulativne organe v drugih državah 
članicah in organ. Kadar je razkritje kršitve 
v interesu javnosti, lahko nacionalni 
regulativni organ obvesti javnost.

Kjer je to primerno, zadevni nacionalni 
regulativni organ obvesti nacionalne 
regulativne organe v drugih državah 
članicah in organ. Kadar je razkritje kršitve 
v interesu javnosti, lahko nacionalni 
regulativni organ v posvetovanju s 
podjetjem obvesti javnost.

Nacionalni regulativni organ Komisiji 
vsake tri mesece predloži zbirno poročilo o 
prejetih obvestilih in ukrepih, sprejetih v
skladu s tem odstavkom.

Nacionalni regulativni organ Komisiji 
vsake tri mesece predloži zbirno poročilo o 
prejetih obvestilih in ukrepih, sprejetih v 
skladu s tem odstavkom. Nacionalni 
regulativni organi „hudo kršitev“ 
opredelijo v posvetovanju s ponudniki 
elektronskih komunikacijskih storitev.
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Predlog spremembe 36

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 13a – odstavek 4

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. Ti izvedbeni ukrepi, ki 
so namenjeni spremembam nebistvenih 
elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 22(3). V nujnih 
primerih lahko Komisija uporabi nujni 
postopek iz člena 22(4).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 – točka (d)
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko, ob doslednem 
upoštevanju mnenje organa, predloženega 
v skladu s členom 7 Uredbe […/…ES],
sprejme odločbo o opredelitvi 
nadnacionalnih trgov.

4. Komisija lahko po posvetovanju z 
nacionalnimi regulativnimi organi 
sprejme odločbo o opredelitvi 
nadnacionalnih trgov.

Ta odločba, ki je namenjena spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 

Ta odločba, ki je namenjena spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
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dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
22(4).

dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3).

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka (c)
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 16 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če nacionalni regulativni organ ni 
dokončal analize upoštevnega trga, 
opredeljenega v Priporočilu, v roku, 
določenem v členu 16(6), lahko Komisija 
od organa zahteva izdajo mnenja, vključno 
z osnutkom ukrepa, o analizi posebnega 
trga in posebnih obveznostih, ki jih je treba 
naložiti. Organ izvede javno posvetovanje 
o zadevnem osnutku ukrepa.

7. Če nacionalni regulativni organ ni 
dokončal analize upoštevnega trga, 
opredeljenega v priporočilu, v roku, 
določenem v členu 16(6), lahko Komisija 
od organa zahteva izdajo mnenja, vključno 
z osnutkom ukrepa, o analizi posebnega 
trga in posebnih obveznostih, ki jih je treba 
naložiti. Organ izvede javno posvetovanje 
o zadevnem osnutku ukrepa.

Komisija lahko, ob doslednem upoštevanju 
mnenja organa, izdanega v skladu s členom 
6 Uredbe [.../ES], sprejme sklep, s katerim 
od nacionalnega regulativnega organa 
zahteva označitev določenih podjetij kot 
podjetij s pomembno tržno močjo in 
naložitev posebnih obveznosti po členih 8, 
9 do 13a Direktive 2002/19/ES (Direktiva 
o dostopu) in členu 17 Direktive 
2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih 
storitvah) o tako označenih podjetjih. Pri 
tem Komisija zasleduje iste cilje politike, 
kot so za nacionalne regulativne organe 
določeni v členu 8.

Komisija lahko, ob doslednem upoštevanju 
mnenja organa, izdanega v skladu s členom 
6 Uredbe [.../ES], priporoči, naj 
nacionalni regulativni organ določena 
podjetja označi kot podjetja s pomembno 
tržno močjo in predlaga posebne 
obveznosti po členih 8, 9 do 13a Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in členu 
17 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah) o tako označenih 
podjetjih. Pri tem Komisija zasleduje iste 
cilje politike, kot so za nacionalne 
regulativne organe določeni v členu 8.

Or. en
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Predlog spremembe 39

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 19 – odstavek 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 priporočilo o usklajeni uporabi določb 
iz te direktive in posebnih direktiv za 
nadaljnje doseganje ciljev iz člena 8.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sklep iz odstavka 1, ki je namenjen 
spremembam nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 22(3). V nujnih 
primerih lahko Komisija uporabi nujni 
postopek iz člena 22(4).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 41

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES (Okvirna direktiva)
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 1, 
lahko vključujejo identifikacijo 
usklajenega ali koordiniranega pristopa 
za obravnavo naslednjih vprašanj:

črtano

(a) doslednega izvajanja regulativnih 
pristopov, vključno s sistemsko obravnavo 
novih storitev;
(b) vprašanj v zvezi s številčenjem, 
imenovanjem in naslavljanjem, vključno s 
številskimi območji, prenosljivostjo številk 
in identifikatorjev, sistemi za prevajanje 
številk in naslovov ter dostopom do 
storitev v sili 112;
(c) potrošniških vprašanj, vključno z 
dostopnostjo za končne uporabnike 
invalide do elektronskih komunikacijskih 
storitev in opreme;
(d) regulativnega računovodstva.

Or. en
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Direktiva 2002/19/ES (Direktiva o dostopu)
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Operaterji javnih komunikacijskih 
omrežij imajo pravico in, kadar tako 
zahtevajo druga za to pooblaščena podjetja 
po členu 4 Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi), obveznost, da se 
pogajajo o medomrežnem povezovanju 
drug z drugim, da bi zagotovili javnosti 

1. Operaterji javnih komunikacijskih 
omrežij imajo pravico in, kadar tako 
zahtevajo druga za to pooblaščena podjetja 
po členu 4 Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi), obveznost, da se 
pogajajo o medomrežnem povezovanju 
drug z drugim, da bi zagotovili javnosti 
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dostopne elektronske komunikacijske 
storitve, s čimer bi zagotovili tudi 
medobratovalnost storitev v celotni 
Skupnosti. Operaterji ponudijo drugim 
podjetjem dostop in medomrežno 
povezovanje pod pogoji, skladnimi z 
obveznostmi, ki jih naloži nacionalni 
regulativni organ po členih 5, 6, 7 in 8.

dostopne elektronske komunikacijske 
storitve, s čimer bi zagotovili tudi 
medobratovalnost storitev v celotni 
Skupnosti. Obratovalci ponudijo drugim 
podjetjem dostop in medomrežno 
povezovanje pod pogoji, skladnimi z 
obveznostmi, ki jih naloži nacionalni 
regulativni organ po členih 5, 6, 7 in 8. 
Pogoji za medomrežno povezovanje ne 
smejo povzročiti neupravičenih ovir za 
medobratovalnost.

Or. en
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Direktiva 2002/19/ES (Direktiva o dostopu)
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z vidika tržnega in tehnološkega razvoja 
lahko Komisija sprejme izvedbene ukrepe 
za spremembo Priloge I. Ti ukrepi, ki so 
namenjeni spremembam nebistvenih 
elementov te direktive, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(3). V nujnih 
primerih lahko Komisija uporabi nujni
postopek iz člena 14(4). Pri pripravi 
določb iz tega odstavka lahko Komisiji 
pomaga organ za trg evropskih 
elektronskih komunikacij (v nadaljevanju 
‚organ).

2. Z vidika tržnega in tehnološkega razvoja 
lahko Komisija v posvetovanju z 
nacionalnimi regulativnimi organi 
priporoči izvedbene ukrepe za spremembo 
Priloge I.

Or. en
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Predlog spremembe 44

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8, točka (- a) (novo)
Direktiva 2002/19/ES (Direktiva o dostopu)
Člen 12 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) V odstavku 1 se vstavi naslednja 
točka:
(ba) sklenejo sporazume o souporabi 
radijskega dostopovnega omrežja za 
odročna in/ali nedobičkonosna območja, 
da se ponudi in omogoči dostop do 
različnih storitev na celotnem ozemlju 
posamezne države članice v korist 
potrošnikov in okolja.

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 9
Direktiva 2002/19/ES (Direktiva o dostopu)
Člen 13 a – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti obveznost za funkcionalno 
ločitev, Komisiji predloži zahtevo, ki 
vključuje:

2. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti obveznost za funkcionalno 
ločitev, Komisiji posreduje obvestilo, ki 
vključuje:

Or. en
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Predlog spremembe 46

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 1
Direktiva 2002/20/ES (Direktiva o odobritvi)
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

'2. Naslednja opredelitev se tudi
uporablja:

‘2. Uporabljata se tudi naslednji 
opredelitvi:

„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.

„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;

„globalne telekomunikacijske storitve“ 
pomeni upravljane poslovne podatkovne 
in govorne storitve za multinacionalne 
družbe z lokacijo v različnih državah in 
pogosto na različnih celinah. Za te 
storitve je značilno, da so čezmejne, v 
Evropi pa vseevropske.’

Or. en

Predlog spremembe 47

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 3 se doda naslednji odstavek:
„3a. Za nove svetovne telekomunikacijske 
storitve se uporablja samo poenostavljen 
postopek z uradnim obvestilom in posebno 
registracijo elektronskih komunikacijskih 
dejavnosti kot “globalnih 
telekomunikacijskih storitev“.”
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Predlog spremembe 48

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izogibanja resnemu tveganju škodljivih 
motenj;

(a) izogibanja resnemu tveganju škodljivih 
motenj in izkrivljanju konkurence;

Or. en

Predlog spremembe 49

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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, nediskriminacijskimi in
sorazmernimi postopki, v primeru radijskih 
frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Postopki so tudi odprti, razen v primerih, 
ko je podelitev individualnih pravic 
uporabe radijskih frekvenc ponudnikom 
storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin bistvena za 
izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo 
država članica vnaprej opredeli in je 



PE404.823v01-00 34/35 PA\719168SL.doc

SL

potrebna za doseganje cilja splošnega 
interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

potrebna za doseganje cilja splošnega 
interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti. 
Države članice objavijo utemeljitev za 
podelitev individualnih pravic uporabe 
radijskih frekvenc.

Or. en
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2002/20/ES (Direktiva o odobritvi)
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. Ustrezno je treba upoštevati tudi 
naložbe v podedovana sredstva, vključno s 
primeri, ko stari udeleženec na trgu 
omrežje podeduje od nekdanjega podjetja 
PTT, in raven konkurence.

Or. en
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES (Direktiva o odobritvi)
Člen 6 a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Za doseganje ciljev iz člena 1 in brez 
poseganja v člen 5(2) te direktive lahko 
Komisija v posvetovanju z nacionalnimi 
regulativnimi organi priporoči izvedbene 
ukrepe:
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Predlog spremembe 52

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija lahko ob doslednem 
upoštevanju mnenja organa in v 
posvetovanju z nacionalnimi 
regulativnimi organi priporoči ukrep za 
izbiro podjetja(-ij), ki se mu (jim) izdajo 
individualne pravice uporabe radijskih 
frekvenc ali številk.

Or. en
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