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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktiv 
2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih 
naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi 
elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev
(KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0697),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0427/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov, Odbora za 
kulturo in izobraževanje, Odbora za pravne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Cilj regulativnega okvira EU za 
elektronske komunikacije je vzpostavitev 
trajnostnega „ekosistema“ za elektronske 
komunikacije na podlagi ponudbe in 
povpraševanja: preko trgov, blaga in 
storitev, ki so dejansko konkurenčni, in z 
naraščajočim razvojem informativne 
družbe. 
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Or. en

Obrazložitev

Trajnostno okolje za konkurenco in naložbe v sektorju telekomunikacij je odvisno od ponudbe 
in povpraševanja. Regulativni ukrepi v gospodarstvu se praviloma nanašajo na ponudbeno 
stran, vendar ne smemo pozabiti tudi na povpraševanje.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Cilj je postopno zmanjšanje 
predhodnih sektorskih pravil vzporedno z 
razvojem konkurence na trgih in končno 
doseči, da bi elektronske komunikacije 
uravnavalo le konkurenčno pravo. Možno 
je, da se konkurenca razvije različno na 
različnih trgih in na različnih območjih 
znotraj držav članic. Da bi zagotovili, da 
je ureditev sorazmerna in prilagojena 
različnim konkurenčnim pogojem, morajo 
biti nacionalni regulativni organi zmožni 
ukiniti regulativne obveznosti na trgih 
in/ali geografskih področjih, kjer obstaja 
učinkovita infrastrukturna konkurenca, 
četudi le ti niso opredeljeni kot ločeni trgi. 
Nacionalni regulativni organi morajo biti 
zmožni zahtevati souporabo delov omrežja 
in pripadajočih naprav, da bi omogočili 
vzpostavitev omrežij, natančneje razvitje 
omrežij za optični dostop. 

Or. en

Obrazložitev

V opomin na dejstvo, da lahko predhodno ureditev odpravimo postopoma in tudi na 
podnacionalni/regionalni podlagi, saj je prehodne narave.
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Predlog spremembe 3

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Omrežja naslednje generacije imajo 
ogromen potencial, da lahko potrošnikom 
po vsej Evropski uniji prinesejo koristi. 
Zato je ključnega pomena, da ne obstajajo 
ovire trajnostnim naložbam v razvoj teh 
omrežij in hkrati se krepita konkurenca 
ter izbira za potrošnike.

Or. en

Obrazložitev

Izziv omrežij naslednje generacije je spodbujanje naložb, da bi ustvarili čim večjo konkurenco 
na podlagi naprav, saj to pomeni več koristi za potrošnike.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Določbe te direktive o upravljanju 
spektra morajo biti skladne z delom 
mednarodnih in regionalnih institucij, ki 
se ukvarjajo z upravljanjem radijskega 
spektra, na primer Mednarodne 
telekomunikacijske zveze in Evropske 
konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav, da bi se 
zagotovilo učinkovito upravljanje in 
usklajevanje uporabe spektra v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Upravljanje spektra mora biti usklajeno s širšo mednarodno agendo usklajevanja, za katero 
si prizadevata Mednarodna telekomunikacijska zveza ter Evropska konferenca poštnih in 
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telekomunikacijskih uprav, če želimo, da bi bilo učinkovito.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Čeprav upravljanje spektra ostaja v 
pristojnosti držav članic, lahko le 
koordinacija in, kjer je potrebno, 
usklajevanje na ravni Skupnosti 
zagotovita, da uporabniki spektra v celoti 
izkoristijo notranji trg in so interesi EU 
učinkovito ubranjeni v svetu. 

Or. en

Obrazložitev

Pristop EU do spektra lahko ob spoštovanju subsidiarnosti omogoči znatne ekonomije obsega 
in pomnožitev vrednosti (kot za GSM). 

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Kadar je za izvajanje politike 
elektronskih komunikacij Skupnosti treba 
sprejeti ukrepe usklajevanja, ki presegajo 
tehnične izvedbene ukrepe, bi morala 
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu podati zakonodajni predlog.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepe usklajevanja, ki vključujejo dodajanje novih bistvenih določb ureditvenemu okviru, je 
treba obravnavati z zakonodajnimi predlogi. Le neposredna uporaba pravil iz ureditvenega 
okvira ali dodajanje nebistvenih elementov se obravnava s postopki komitologije.
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost 
zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v 
povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7 
Okvirne direktive; usklajevanje na 
področju spektra in številčenja ter zadeve v 
zvezi z varnostjo omrežij in storitev; 
opredelitev nadnacionalnih trgov; izvajanje 
standardov; usklajena uporaba določb 
regulativnega okvira. Pristojnosti je treba 
podeliti tudi za sprejetje izvedbenih 
ukrepov za posodobitev prilog I in II k 
Direktivi o dostopu glede na tržni in 
tehnološki razvoj in za sprejetje izvedbenih 
ukrepov za usklajevanje predpisov za 
odobritve, postopkov in pogojev za 
odobritev elektronskih komunikacijskih 
omrežij in storitev. Ker so to ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
dopolnitvi teh direktiv z novimi 
nebistvenimi elementi, morajo biti sprejeti 
v skladu z regulativnim postopkom 
preverjanja, predvidenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES. Če zaradi nujnih razlogov 
ni mogoče upoštevati običajnih časovnih 
rokov za ta postopek, mora imeti Komisija
možnost, da uporabi nujni postopek iz 
člena 5a(6) zgornjega sklepa –

(60) Komisiji je treba podeliti pristojnost 
zlasti za sprejem izvedbenih ukrepov v 
povezavi z uradnimi obvestili iz člena 7 
Okvirne direktive; usklajevanje na 
področju spektra in številčenja ter zadeve v 
zvezi z varnostjo omrežij in storitev; 
opredelitev nadnacionalnih trgov; izvajanje 
standardov; usklajena uporaba določb 
regulativnega okvira. Pristojnosti je treba 
podeliti tudi za sprejetje izvedbenih 
ukrepov za posodobitev prilog I in II k 
Direktivi o dostopu glede na tržni in 
tehnološki razvoj in za sprejetje izvedbenih 
ukrepov za usklajevanje predpisov za 
odobritve, postopkov in pogojev za 
odobritev elektronskih komunikacijskih 
omrežij in storitev. Ker so to ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
dopolnitvi teh direktiv z novimi 
nebistvenimi elementi, morajo biti sprejeti 
v skladu z regulativnim postopkom 
preverjanja, predvidenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES. Ker bi uporaba 
regulativnega postopka s pregledom v 
okviru običajnih časovnih rokov lahko v 
nekaterih izjemnih okoliščinah ovirala 
pravočasno sprejetje izvedbenih ukrepov,
bi morali Evropski parlament, Svet in
Komisija hitro ukrepati, da bi zagotovili 
pravočasno sprejetje teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

V neizogibnih in upravičenih nujnih primerih morajo Evropski parlament, Svet in Komisija 
hitro ukrepati, da bi zagotovili pravočasen sprejem ukrepov komitologije.
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Predlog spremembe 9

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

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 ter nekaterih vidikov 
terminalske opreme v zvezi z dostopom za 
končne uporabnike invalide. V direktivi so 
določene naloge nacionalnih regulativnih 
organov in tudi vrsta postopkov za 
zagotovitev usklajene uporabe 
regulativnega okvira v celotni Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da so obravnavani vidiki terminalske opreme vidiki dostopnosti.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 2002/21/ES
Člen 2 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ‚pripadajoče naprave‘ pomenijo 
naprave, povezane z elektronskim 
komunikacijskim omrežjem in/ali 
elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki 
omogočajo in/ali podpirajo izvajanje 
storitev po tem omrežju in/ali s to storitvijo 
ali pa imajo možnosti za to in vključujejo 
sisteme za prevajanje številk ali naslovov, 
sisteme s pogojnim dostopom in 
elektronske programske vodnike ter fizično 
infrastrukturo, kot so vodi, drogovi, cestne 
omare in zgradbe;

(e) ‚pripadajoče naprave‘ pomenijo 
naprave, povezane z elektronskim 
komunikacijskim omrežjem in/ali 
elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki 
omogočajo in/ali podpirajo izvajanje 
storitev po tem omrežju in/ali s to storitvijo 
ali pa imajo možnosti za to in vključujejo 
sisteme za prevajanje številk ali naslovov, 
sisteme s pogojnim dostopom in 
elektronske programske vodnike ter fizično 
infrastrukturo, kot so vstopi v zgradbe,
žični vod, visoke podporne naprave,
drogovi, antene, vodi, vstopni jaški in
cestne omare;

Or. en

Obrazložitev

Bolje je imeti enak seznam fizične infrastrukture kot v členu 12 Okvirne direktive in členu 12 
Direktive o dostopu (razen, žičnega voda, ki ni del pripadajočih naprav omrežja, ampak del 
samega omrežja). Dodan je tudi izraz visoke podporne naprave in pomeni vse visoke 
podporne naprave, ki jih zainteresirane strani uporabljajo za vgradnjo drogov in anten, kot 
so visoki stolpi (na primer Eifflov stolp v Parizu), vodni stolpi itd. 

Predlog spremembe 11

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 

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 
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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.

organ, ki je lahko sodišče, mora imeti 
ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da 
lahko učinkovito izpolni svoje naloge.
Države članice zagotovijo, da se vsebina 
same zadeve primerno upošteva, da je na 
voljo učinkovit pritožbeni mehanizem in 
da postopki pred pritožbenim organom 
niso predolgotrajni.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitost in razumno obdobje trajanja sta ključna vidika mehanizmov za pritožbe. Drugi 
del obrazložitve ne zadeva slovenske različice. 

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen v primerih iz členov 7(10), 20 ali 21 
in če ni drugače določeno v izvedbenih 
ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, 
države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi, kadar nameravajo 
sprejeti ukrepe v skladu s to direktivo ali 
posebnimi direktivami, ki bodo imeli 
znaten vpliv na zadevni trg, ali kadar 
nameravajo zagotoviti omejitve v skladu s 
členom 9(3) in 9(4), dajo zainteresiranim 
strankam možnost, da v primernem roku 
izrazijo svoje stališče o osnutku ukrepov.

Razen v primerih iz členov 7(10), 20 ali 21 
in če ni drugače določeno v izvedbenih 
ukrepih, sprejetih v skladu s členom 9c, 
države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi, kadar nameravajo 
sprejeti ukrepe v skladu s to direktivo ali 
posebnimi direktivami ali kadar 
nameravajo zagotoviti omejitve v skladu s 
členom 9(3) in 9(4), ki imajo znaten vpliv 
na zadevni trg, dajo zainteresiranim 
strankam možnost, da v primernem roku 
izrazijo svoje stališče o osnutku ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev skladenjske narave.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) naložitvi, spremembi ali umiku 
obveznosti za operaterja pri uporabi člena 
16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in s 
členom 17 Direktive 2002/22/ES 
(Direktiva o univerzalnih storitvah),

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravico veta v zvezi z ukrepi nadomesti mehanizem iz člena -7a (novo).

Predlog spremembe 14

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.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Pravico veta v zvezi z ukrepi nadomesti mehanizem iz člena -7a (novo).

Predlog spremembe 15

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

Pravico veta v zvezi z ukrepi nadomesti mehanizem iz člena -7a (novo).

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 – odstavek 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Nacionalni regulativni organ Komisiji 
sporoči vse končne ukrepe, ki spadajo pod
pogoje a) in b) v členu 7(3).

9. Nacionalni regulativni organ Komisiji 
sporoči vse končne ukrepe, ki spadajo pod
člen 7(3).

Or. en

Obrazložitev

Pravico veta v zvezi z ukrepi nadomesti mehanizem iz člena -7 a (novo).

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) vstavi se člen -7a:
„Člen -7a
Postopek za dosledno uporabo ukrepov
1. Kadar namerava nacionalni regulativni 
organ naložiti, spremeniti ali umakniti 
obveznosti za operaterja pri uporabi člena 
16 v povezavi s členi 5 in 9 do 13 Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu) in s 
členom 17 Direktive 2002/22/ES 
(Direktiva o univerzalnih storitvah) imajo 
Komisija, nacionalni regulativni organi in 
države članice en mesec po datumu 
uradnega obvestila o osnutku ukrepa za 
pripombe pri ustreznem nacionalnem 
regulativnem organu.
2. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, 
spremembo ali umik obveznosti, ki ni 
določena v členu 13a in 13b Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu), lahko 
Komisija v enakem obdobju obvesti 
pristojni nacionalni regulativni organ in 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije o razlogih, zakaj meni, 
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da bi osnutek ukrepa ustvaril oviro za 
enotni trg, ali da resno dvomi o 
združljivosti ukrepa s pravom Skupnosti. 
V takšnem primeru se osnutek ukrepa ne 
sprejme še dva meseca po obvestilu 
Komisije.
V odsotnosti takšnega obvestila lahko 
zadevni nacionalni regulativni organ 
sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa čim 
bolj upošteva vse pripombe, ki jih je 
podala Komisija ali drugi nacionalni 
regulativni organi.
3. V obdobju dveh mesecev iz odstavka 2, 
Komisija, organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in zadevni nacionalni 
regulativni organ tesno sodelujejo, da bi 
opredelili najbolj ustrezen in učinkovit 
ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa 
ustrezno upoštevajo mnenja udeležencev 
na trgu in potrebo po zagotavljanju 
razvoja dosledne regulativne prakse.
V istem obdobju dveh mesecev organ 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije z navadno večino 
sprejme in poda utemeljeno mnenje, v 
katerem potrdi ustreznost in učinkovitost 
osnutka ukrepa ali ugotovi, da je treba 
osnutek ukrepa spremeniti, in v ta namen 
poda posebne predloge. To mnenje se 
objavi. 
Če organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije poda obrazloženo 
mnenje, kjer ugotovi, da je treba osnutek 
ukrepa spremeniti, lahko Komisija ob čim 
večjem upoštevanju tega mnenja, sprejme 
utemeljen sklep, v katerem od zadevnega 
nacionalnega regulativnega organa 
zahteva, naj spremeni osnutek ukrepa, in 
v ta namen poda posebne predloge.
Če organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije izda utemeljeno mnenje, 
v katerem potrdi ustreznost in učinkovitost 
osnutka ukrepa, lahko zadevni nacionalni 
regulativni organ sprejme osnutek 
ukrepa, pri tem pa čim bolj upošteva vsa 
priporočila, ki sta jih podala Komisija in 
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Organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije. 
4. Če osnutek ukrepa zadeva naložitev, 
spremembo ali umik obveznosti, ki ni 
določena v členu 13a in 13b Direktive 
2002/19/ES (Direktiva o dostopu), se 
osnutek ukrepa ne sprejme nadaljnja dva 
meseca po obdobju iz člena 7(3). 
V tem obdobju dveh mesecev Komisija, 
organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in zadevni nacionalni 
regulativni organ tesno sodelujejo, da bi 
opredelili najbolj ustrezen in učinkovit 
ukrep glede na cilje iz člena 8, pri tem pa 
ustrezno upoštevajo mnenja udeležencev 
na trgu in potrebo po zagotavljanju 
razvoja dosledne regulativne prakse.

V istem obdobju dveh mesecev organ 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije z navadno večino 
sprejme in poda utemeljeno mnenje, v 
katerem potrdi ustreznost in učinkovitost 
osnutka ukrepa ali ugotovi, da se osnutek 
ukrepa ne bi smel uporabljati. To mnenje 
se objavi.
Le če Komisija in organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije potrdita 
ustreznost in učinkovitost osnutka ukrepa, 
lahko zadevni nacionalni regulativni 
organ sprejme osnutek ukrepa, pri tem pa 
čim bolj upošteva vsa priporočila, ki sta 
jih podala Komisija in Organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije. 
5. V roku treh mesecev potem, ko je 
Komisija v skladu z odstavkom 3 sprejela 
utemeljen sklep, ki od zadevnega 
nacionalnega regulativnega organa 
zahteva spremembo 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 odstavkom 7 ponovno 
priglasi spremenjeni osnutek ukrepa.
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Or. en

Obrazložitev

Namesto veta Komisije na ukrepe je predlagan nov postopek sourejanja, v katerem Komisija, 
organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije in nacionalni regulativni organi tesno 
sodelujejo. Namen predlaganega postopka je poiskati rešitev s strokovnim pregledom 
namesto uporabe veta od zgoraj. Komisija in organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije (z večinskim glasovanjem) bi se morala strinjati glede potrebe po 
spremembi osnutka ukrepa, ki ga je predlagal nacionalni regulativni organ, da bi Komisija 
lahko prejela sklep o spremembi. V nasprotnem primeru bi nacionalni regulativni organ v čim 
večji meri upošteval mnenje Komisije in organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije.

Predlog spremembe 18

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

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). Posvetuje se z 
organom evropskih regulatorjev v 
telekomunikacijah.

Or. en

Obrazložitev

O vseh izvedbenih ukrepih iz člena 7 se je treba posvetovati z organom evropskih regulatorjev 
v telekomunikacijah. Nujni postopek ni upravičen.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – točka a
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če v členu 9 v zvezi z radijskimi 
frekvencami ni drugače določeno, države 
članice dosledno upoštevajo zaželenost 
tehnološke nevtralnosti zakonske ureditve 
in zagotovijo, da pri opravljanju 
regulativnih nalog, določenih v tej direktivi 
in posebnih direktivah, zlasti tistih, ki so 
namenjene zagotovitvi učinkovite 
konkurence, nacionalni regulativni organi 
ravnajo enako.

Če v členu 9 v zvezi z radijskimi 
frekvencami ali za izpolnjevanje ciljev iz 
odstavkov od 2 do 4 ni drugače določeno, 
države članice dosledno upoštevajo 
zaželenost tehnološke nevtralnosti 
zakonske ureditve in zagotovijo, da pri 
opravljanju regulativnih nalog, določenih v 
tej direktivi in posebnih direktivah, zlasti 
tistih, ki so namenjene zagotovitvi 
učinkovite konkurence, nacionalni 
regulativni organi ravnajo enako.

Or. en

Obrazložitev

Tehnološka nevtralnost je potrebna kot načelo, da ne bi ogrozili prihodnjih tehnoloških 
inovacij, a jo je treba omejiti, kadar bi bila v nasprotju s primarnimi cilji ureditve.

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V odstavku 2 se točka (c) nadomesti z 
naslednjim besedilom:
„(c) spodbujajo naložbe v infrastrukture 
na način, ki spodbuja učinkovitost in 
trajnostno konkurenco, in podpirajo 
inovacije; in“

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje trajnostne konkurence je zagotovilo potrošnikom za dolgoročne pozitivne učinke.
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 –- točka 8 – točka b b (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 8 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) V odstavku 3 se črta točka (c).

Or. en

Obrazložitev

Točka je ponovno zapisana v novem odstavku 4a člena 8.

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V členu 8 se doda naslednji odstavek 
4a:
„4a. Da bi dosegli cilje politike iz 
odstavkov 2, 3 in 4, bodo nacionalni 
regulativni organi uporabljali objektivna, 
pregledna, nediskriminatorna in 
sorazmerna regulativna načela, med 
drugim tako, da:
(a) zagotovijo, da v podobnih razmerah ni 
diskriminacije pri obravnavi podjetij, ki 
ponujajo elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve;
(b) ustrezno upoštevajo različne pogoje za 
konkurenco in potrošnike, ki obstajajo v 
državah članicah in v različnih 
geografskih regijah znotraj držav članic; 
(c) uvedejo predhodne regulativne 
obveznosti le v primeru, če ne obstaja 
učinkovita konkurenca, in jih sprostijo ali 
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umaknejo, takoj ko se konkurenca pojavi;
(d) spodbujajo regulativno predvidljivost 
in v ta namen zagotavljajo spodbude za 
inovacije in naložbe v infrastrukturo v 
korist potrošnikov.“

Or. en

Obrazložitev

Manjkala so regulativna načela, napovedana v naslovu člena. To vrzel je treba zapolniti, saj 
so ta načela prvi korak na poti k večji doslednosti pri uporabi regulativnega okvira.

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Vstavi se naslednji člen 8a:
„Člen 8a
Usklajevanje politik radijskega spektra v 
Skupnosti
1. Države članice pri strateškem 
načrtovanju in usklajevanju uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti sodelujejo 
med seboj in s Komisijo.
2. Države članice zagotovijo usklajevanje 
pristopov politik in, kadar je potrebno, 
usklajene pogoje glede razpoložljivosti in 
učinkovite uporabe radijskega spektra, ki 
je potreben za vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga. 
3. Države članice zagotovijo usklajeno in 
pravočasno zbiranje informacij glede 
razporeditve, dostopnosti in uporabe 
radijskih frekvenc v Skupnosti.
4. Države članice zagotovijo učinkovito 
usklajevanje interesov Skupnosti v 
mednarodnih organizacijah, če uporaba 
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radijskega spektra vpliva na politiko 
Skupnosti.
5. Odbor za politiko radijskega spektra se 
oblikuje, da bi prispeval k izpolnjevanju 
ciljev iz odstavkov od 1 do 4. 
Odbor za politiko radijskega spektra 
svetuje Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji o vprašanjih politike radijskega 
spektra. 
Odbor za politiko radijskega spektra 
sestavljajo predstavniki na visoki ravni iz 
vsakega nacionalnega regulativnega 
organa, odgovornega za radijski spekter v 
vsaki državi članici. Komisiji je članica 
brez pravice glasovanja.
6. Na zahtevo Evropskega parlamenta, 
Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo 
Odbor za politiko radijskega spektra z 
navadno večino sprejema mnenja. Vsaka 
država članica ima en glas, Komisija pa 
ne glasuje.
7. Komisija vsaka tri leta ob čim večjem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra oblikuje skupne cilje 
politike in izda nezavezujoče smernice za 
razvoj politike spektra Skupnosti.
8. Komisija lahko ob čim večjem 
upoštevanju mnenja Odbora za politiko 
radijskega spektra predlaga zakonodajne 
ukrepe za doseganje skupnih ciljev 
politike iz odstavka 7.
9. Kadar je potrebno za zagotavljanje 
učinkovitega usklajevanja interesov 
Skupnosti v mednarodnih organizacijah, 
lahko Komisija s privolitvijo Odbora za 
politiko radijskega spektra Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlaga pogajalski 
mandat.
10. Odbor za politiko radijskega spektra 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
letno poročilo o delu.“

Or. en
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Obrazložitev

Potreben je učinkovit okvir politike za zagotovitev medsebojnega sodelovanja med državami 
članicami in s Komisijo pri strateškem planiranju radijskega spektra v Skupnosti. Upravljanje 
spektra v EU bo napredovalo le z boljšim usklajevanjem pristopov politik. Potrebna je tudi 
bolj usklajena udeležba držav članic EU na mednarodnih forumih. Predlagano je oblikovanje 
Odbora za politiko radijskega spektra, ki bo nastal iz Odbora za radijski spekter in Skupine 
za politiko radijskega spektra, in bo pomagal pri razvoju celovite politike spektra EU.

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) zagotovitve učinkovite rabe radijskih 
frekvenc, vključno z največjo souporabo, 
ali

Or. en

Obrazložitev

Treba si je prizadevati za souporabo spektra ne glede na vrsto odobritve. 

Predlog spremembe 25

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 

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, ki so na voljo za storitve
elektronske komunikacije, kot so 
opredeljene v nacionalnih tabelah za 
dodelitev frekvenc, nudijo vse vrste 
elektronskih komunikacijskih storitev. 
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ponujenih elektronskih komunikacijskih 
storitev.

Vendar pa države članice zagotovijo 
sorazmerne in nediskriminatorne omejitve 
za vse vrste ponujenih elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Nevtralnost storitev je treba omejiti na možnosti iz Pravilnika o radiokomunikacijah 
Mednarodne zveze za telekomunikacije, ki določa, katere storitve so lahko hkrati v 
posameznih pasovih. 

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Način tolmačenja ciljev v splošnem interesu v vsaki državi članici je treba prepustiti 
subsidiarnosti. 
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Predlog spremembe 27

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

Okvir se uporablja zgolj za storitve elektronske telekomunikacije in ne za vse storitve 
(meteorološke, znanstvene, vojaške itd.).

Predlog spremembe 28

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za obdobje petih let, ki se začne [1. 
januarja 2010], države članice zagotovijo, 
da lahko imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc, ki so bile dodeljene pred 
navedenim datumom, vložijo zahtevek za 
ponovno presojo omejitev njihovih pravic 
v skladu s členom 9(3) in (4).

1.Za obdobje petih let, ki se začne [datum 
prenosa], lahko države članice zagotovijo, 
da lahko imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc, ki so bile dodeljene pred 
navedenim datumom za obdobje, ki ni 
krajše od petih let, vložijo zahtevek za 
ponovno presojo omejitev njihovih pravic 
v skladu s členom 9(3) in (4).

Or. en



PE398.542v02-00 26/63 PR\720897SL.doc

SL

Obrazložitev

Za pravice, ki potečejo pred koncem petletnega prehodnega obdobja, ne bi smela biti 
potrebna ponovna presoja.

Predlog spremembe 29

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do 
uporabe radijskih frekvenc dodeljena za 
izpolnjevanje posebnega cilja splošnega 
interesa, se zahtevek za ponovno presojo 
lahko vloži le za del radijskih frekvenc, ki 
je nujen za izpolnitev takega cilja. Del 
radijskih frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev 
navedenega cilja kot rezultat uporabe 
členov 9(3) in (4), je predmet novega 
postopka podeljevanja v skladu s členom 
7(2) Direktive o odobritvi.

2. Kadar je imetnik pravic iz odstavka 1 
ponudnik storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin in je bila pravica do 
uporabe radijskih frekvenc dodeljena za 
izpolnjevanje posebnega cilja splošnega 
interesa, vključno z zagotavljanjem 
storitev oddajanja, ostane del radijskih 
frekvenc, ki je nujen za izpolnitev takega 
cilja nespremenjen do izteka. Del radijskih 
frekvenc, ki ni nujen za izpolnitev 
navedenega cilja, je predmet novega 
postopka podeljevanja v skladu s členom
9(3) in (4) ter členom 7(2) Direktive
2002/20/EC (Direktiva o odobritvi).

Or. en

Obrazložitev

Operaterji radiofuzije bi morali po digitalnem preklopu biti zmožni še naprej zagotavljati 
svoje radiodifuzijske storitve in jih celo še naprej razvijati (na primer televizijo z visoko 
ločljivostjo). Del digitalne dividende, ki ne bo uporabljena za namene radiofuzije, bi bilo 
treba nameniti za druge namene v skladu z novimi pravili.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 b – odstavek 1 – pododstavek 1
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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, pod pogojem, da je ta 
prenos ali zakup v skladu z nacionalnimi 
postopki in ne povzroča spremembe 
storitve, ki se zagotavlja preko tega pasu 
radijske frekvence.

Or. en

Obrazložitev

Možnost trgovanja ne bi smela voditi v porušenje ravnovesja pri raznovrstnosti storitev ali v 
špekulacijo. Prav tako ne bi smeli prezreti nacionalnih postopkov, saj upravljanje spektra 
ostaja v nacionalni pristojnosti.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 b – 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 
radijske frekvence usklajena z uporabo
Odločbe o radijskem spektru ali z drugimi 
ukrepi Skupnosti, je tak prenos skladen z 
usklajeno uporabo.

2. Države članice zagotovijo, da sta
namera podjetja, da prenese pravice 
uporabe radijskih frekvenc, in učinkovit 
prenos, priglašena pristojnemu organu, ki 
je odgovoren za razporejanje spektra, ter da 
se objavita. Če je bila uporaba radijske 
frekvence usklajena z uporabo člena 9 ali z 
drugimi ukrepi Skupnosti, je tak prenos 
skladen z usklajeno uporabo.

Or. en
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Obrazložitev

Ob prenosu je treba obvestiti tudi pristojne organe. Sklicevanje na Odločbo o radijskem 
spektru nadomesti člen 9c, ki dosledno zajame vse ukrepe usklajevanja na področju spektra.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) uskladitev pravil o razpoložljivosti in 
učinkoviti uporabi radijskih frekvenc v 
skladu s postopkom iz Priloge I; 

Or. en

Obrazložitev

Za dosego doslednosti in skladnosti je pomembno, da so vsi ukrepi usklajevanja na področju 
upravljanja spektra združeni na enem mestu in ne v dveh različnih zakonodajnih okvirih 
(Okvirna direktiva in Odločba o radijskem spektru). 

Predlog spremembe 33

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2002/21/ES
Člen 9 c – odstavek 1 – točka -aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) zagotovitev koordiniranega in 
pravočasnega zbiranja informacij glede 
razporeditve, razpoložljivosti in uporabe 
radijskih frekvenc;

Or. en

Obrazložitev

Za dosego doslednosti in skladnosti je pomembno, da so vsi ukrepi usklajevanja na področju 
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upravljanja spektra združeni na enem mestu in ne v dveh različnih zakonodajnih okvirih 
(Okvirna direktiva in Odločba o radijskem spektru). 

Predlog spremembe 34

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi usklajevanja morajo zajemati dejansko opredelitev pasov in ne le postopek, ki ga je 
treba uporabljati v ta namen. 

Predlog spremembe 35

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Vse horizontalne odločbe o nadaljnjih izjemah k tem načelom nevtralnosti storitev in 
tehnologije bi morale biti predmet zakonodajne spremembe.

Predlog spremembe 36

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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). Komisiji lahko pri izvajanju 
določb iz točk (-a) do (c) pomaga Odbor za 
politiko radijskega spektra.

Or. en

Obrazložitev

Odbor za politiko radijskega spektra bi moral biti pristojni odbor za svetovanje Komisiji o 
zadevah usklajevanja spektra. Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje 
takšnih ukrepov.

Predlog spremembe 37

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

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 

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 



PR\720897SL.doc 31/63 PE398.542v02-00

SL

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.

izvedbene ukrepe. Izvedbeni ukrepi lahko 
organu podelijo posebne odgovornosti pri 
uporabi teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavitev tarifnih načel bi bilo treba prepustiti subsidiarnosti. 

Predlog spremembe 38

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka b
Direktiva 2002/21/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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).

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).

Or. en

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje takšnih ukrepov.

Predlog spremembe 39

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kolokacija in souporaba naprav za Kolokacija in souporaba delov omrežja in 
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ponudnike elektronskih komunikacijskih 
omrežij

pripadajočih naprav za ponudnike 
elektronskih komunikacijskih omrežij

Or. en

Obrazložitev

V regulativnem okviru ni opredeljena beseda naprava, ampak le pripadajoča naprava. 
Souporaba pripadajočih naprav je tudi pomembno vprašanje za omogočanje razvoja 
zemeljskih omrežij v območjih z nižjo gostoto prebivalstva. Za spodbujanje razvoja omrežij iz 
optičnih vlaken je treba dovoliti, da se predpiše souporaba še neuporabljenih optičnih kablov 
ter tudi pripadajočih naprav, kot so izhodni vodi ali novi vodi, ki jih je treba napeljati.

Predlog spremembe 40

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 
spodbujajo souporabo takih naprav ali 
zemljišč, vključno z vstopi v zgradbe,
žičnimi vodi, drogovi, visokimi 
podpornimi napravami, antenami, vodi, 
vstopnimi jaški in cestnimi omarami.

Or. en

Obrazložitev

Souporaba se lahko predpiše za žične vode znotraj in izven zgradb. Na seznam pripadajočih 
naprav bi bilo treba dodati visoke podporne naprave, za katere se lahko predpiše souporaba 
(na primer Eifflov stolp ali vodni stolpi).
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Predlog spremembe 41

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 42

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

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, pristojni
regulativni organ obvestijo o vseh kršitvah 
varnosti ali celovitosti, ki so imele velik 
vpliv na delovanje omrežij ali storitev.

Or. en

Obrazložitev

Ponavadi telekomunikacijski regulatorni organ ni zadolžen za varnost omrežja. 
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Predlog spremembe 43

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Običajno ni organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije regulativni organ, ki je 
zadolžen za varnost omrežja, zato je namesto njega treba obvestiti Komisijo.    

Predlog spremembe 44

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – 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 vsakih šest 
mesecev Komisiji predloži kratko poročilo 
o prejetih prijavah in o ukrepih, ki so bili 
sprejeti v skladu s tem odstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Predložitev poročil vsake tri mesece se zdi pretirana.
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Predlog spremembe 45

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/21/ES
Člen 13 a – 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 lahko spodbuja širjenje in 
izmenjavo najboljših praks med podjetji in 
pristojnimi nacionalnimi organi ter  
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.

Or. en

Obrazložitev

Komisijo ima lahko pozitivno vlogo pri usklajevanju in spodbujanju izmenjave najboljših 
praks, ne da bi hkrati vsiljevala  zavezujoče ukrepe.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka b
Direktiva 2002/21/ES
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Odstavek (3) se izbriše. črtano

Or. en

Obrazložitev

V povezavi s konvergenco bi bilo smiselno, da se odstavek 3 o učinku finančnega vzvoda ne 
izbriše.
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Predlog spremembe 47

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 – točka d – pododstavek 2
Direktiva 2002/21/ES
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odločba, ki je namenjena 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).

Ta odločba, ki je namenjena spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(3).

Or. en

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje takšnih ukrepov.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 – točka b
Direktiva 2002/21/ES
Člen 16 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v roku dveh let od predhodne
priglasitve osnutka ukrepa, ki se nanaša na 
ta trg;

(a) v roku treh let od predhodnega začetka 
veljavnosti ukrepa, ki se nanaša na ta trg;

Or. en

Obrazložitev

Dveletni zamik, predlagan za revizijo odločbe, je prekratek. Odločba bi morala veljati tri leta 
od začetka veljavnosti v državi članici (in ne od dneva priglasitve).
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Predlog spremembe 49

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 – točka a
Direktiva 2002/21/ES
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) V drugem stavku odstavka 1 se besedilo 
v skladu s postopkom iz člena 22(2) 
nadomesti z besedilom sprejme primerne 
izvedbene ukrepe.

(a) V prvem stavku odstavka 1 se besedilo 
„iz člena 22(2)“ nadomesti z „iz člena 
22(3)“; v drugem stavku se besedilo v 
skladu s postopkom iz člena 22(2) 
nadomesti z besedilom sprejme primerne 
izvedbene ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o tem, ali naj bi Parlament imel nadzorno funkcijo ali ne, ne bi smela biti 
prepuščena Komisiji. 

Predlog spremembe 50

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 – točka c
Direktiva 2002/21/ES
Člen 17 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Izvedbeni ukrepi, ki so oblikovani za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z dopolnitvijo v skladu 
odstavkoma 4 in 6, 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).

6a. Izvedbeni ukrepi iz odstavkov 1, 4 in 6, 
ki so oblikovani za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Or. en

Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe v skladu s členom 17 bi bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim 
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postopkom s pregledom. Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje takšnih 
ukrepov.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
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 evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije, če to 
obstaja, izda odločbo o usklajeni uporabi 
določb iz te direktive in posebnih direktiv 
za nadaljnje doseganje ciljev iz člena 8.

Or. en

Obrazložitev

Priporočila bi Komisiji omogočila nadaljevanje brez nadzora Evropskega parlamenta. Poleg 
tega bi bilo treba za zagotovitev potrebne pravne varnosti uporabiti zavezujoč instrument.

Predlog spremembe 52

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Države članice zagotovijo, da nacionalni 



PR\720897SL.doc 39/63 PE398.542v02-00

SL

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

Or. en

Obrazložitev

Poleg tega bi bilo treba za zagotovitev potrebne pravne varnosti za regulativne usklajevalne 
ukrepe uporabiti samo zavezujoč instrument.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
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).

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).

Or. en

Obrazložitev
Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje takšnih ukrepov.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 4 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (a) doslednega izvajanja regulativnih 
pristopov, vključno s sistemsko obravnavo 
novih storitev;

(a) doslednega izvajanja regulativnih 
pristopov, vključno s sistemsko obravnavo 
novih storitev in opredelitve 
podnacionalnih trgov, ki so posledica 
različnih konkurenčnih pogojev;

Or. en

Obrazložitev

Podobno kot prej je tudi tu namen, da se ureditev usmeri samo na področja, kjer je to 
potrebno.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) potrošniških vprašanj, vključno z 
dostopnostjo za končne uporabnike 
invalide do elektronskih komunikacijskih 
storitev in opreme;

(c) potrošniških vprašanj, ki niso vključena 
v Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalnih storitvah), zlasti v zvezi z 
dostopnostjo za končne uporabnike 
invalide do elektronskih komunikacijskih 
storitev in opreme;

Or. en

Obrazložitev

Ta člen naj bi služil kot podlaga za urejanje samo tistih potrošniških vprašanj, ki niso zajeta v 
Direktivi o univerzalnih storitvah.

Predlog spremembe 56

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/21/ES
Člen 19 – odstavek 4 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) regulativnega računovodstva. (d) regulativnega računovodstva, vključno 
z izračunom naložbenega tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Usklajen izračun naložbenega tveganja je potreben za preprečitev regulativnih izkrivljanj pri 
vzpostavitvi urejenih pogojev dostopa med državami članicami.   

Predlog spremembe 57

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 24 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) V člen 25 se vstavi naslednji 
odstavek 2:
„2. „Komisija s pomočjo organa 
evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije nadzoruje raven 
konkurence na urejenih trgih in oceni, ali 
so trgi dejansko konkurenčni in ali je 
ustrezno pregledati priporočilo iz člena 
15(1).“ 

Or. en

Obrazložitev

Seznam relevantnih trgov je treba posodabljati v skladu z rednimi ocenami in prilagoditi 
ureditev ravni dejanske konkurence na trgu.
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Predlog spremembe 58

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 24 b (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 26 – indent 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24b) V člen 26 se vstavi nova alinea 8a:
„– Odločba Evropskega parlamenta in 
Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o 
pravnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti.“

Or. en

Obrazložitev

Razveljavitev odločbe o radijskem spektru in vključitev njenih določb v okvir z namenom 
spodbujanja celovitega pristopa in skladne obravnave usklajevalnih ukrepov.  

Predlog spremembe 59

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 26 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Vstavi se nova priloga II:
„Priloga IIa
Postopek za zagotavljanje usklajenih 
pogojev dostopa do spektra
1. Za razvoj izvedbenih ukrepov iz člena 
9c(-a) in (-aa), ki sodijo v pristojnost 
Evropske konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav, na primer 
uskladitev razporeditve radijskih frekvenc 
in dostopnosti informacij, Komisija podeli 
Evropski konferenci poštnih in 
telekomunikacijskih uprav mandate, s 
katerimi določi naloge, ki jih je treba 
opraviti, in časovni razpored zanje. 
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Komisija ukrepa v skladu s postopkom iz 
člena 22(2).
2. Komisija na podlagi končanega dela v 
skladu z odstavkom 1 odloči, ali bodo 
priporočila Evropske konference poštnih 
in telekomunikacijskih uprav začela 
veljati v Skupnosti in hkrati določi rok za 
njihovo izvedbo v državah članicah.   
Sklepi se objavijo v Uradnem listu 
Evropske unije. Za namene tega odstavka 
Komisija ukrepa v skladu s postopkom iz 
člena 22(3).
3. Če Komisija ali katera koli država 
članica meni, da delo, opravljeno na 
podlagi mandata, dodeljenega po 
odstavku 2, glede na določeni časovni 
razpored ne napreduje zadovoljivo, ali če 
priporočila Evropske konference poštnih 
in telekomunikacijskih uprav niso 
sprejemljiva, lahko Komisija ne glede na 
odstavek 3 po postopku iz člena 22(3) 
sprejme ukrepe za doseganje ciljev 
mandata.
4. Ukrepi iz odstavkov 3 in 4 lahko po 
potrebi vključujejo možnost, da mora 
Komisija odobriti prehodna obdobja in/ali 
sporazume o skupni uporabi radijskega 
spektra v državi članici , pri čemer 
upošteva posebni položaj v državi članici 
na podlagi utemeljene zahteve zadevne 
države članice in pod pogojem, da taka 
izjema ne bi po nepotrebnem zavlačevala 
izvajanja ali ustvarila neupravičenih 
razlik v konkurenčnem ali regulativnem 
okolju med državami članicami.“

Or. en

Obrazložitev

Metodologija za zagotavljanje usklajenih pogojev dostopa do spektra je enaka metodologiji, 
opredeljeni z odločbo o radijskem spektru.
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Predlog spremembe 60

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Direktiva 2002/19/ES
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

‚dostop pomeni zagotovitev 
razpoložljivosti naprav in/ali storitev 
drugemu podjetju pod določenimi pogoji, 
bodisi na izključni ali neizključni podlagi, 
za zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih storitev ali za dobavo 
storitev informacijske družbe ali storitev 
radiodifuzijskih vsebin. Med drugim 
zajema: dostop do omrežnih elementov in 
pripadajočih naprav, ki lahko vključuje 
tudi priključitev opreme s fiksnimi ali 
nefiksnimi sredstvi (zlasti to vključuje 
dostop do krajevne zanke ter naprav in 
storitev, ki so potrebne za zagotavljanje 
storitev prek krajevne zanke), dostop do 
fizične infrastrukture, vključno z 
zgradbami, kanali in drogovi; dostop do 
ustreznih sistemov programske opreme, 
vključno s sistemi za podporo obratovanja, 
dostop do pretvorbe številk ali do sistemov, 
ki zagotavljajo enakovredno delovanje, 
dostop do fiksnih in mobilnih omrežij, 
zlasti za sledenje, dostop do sistemov s 
pogojnim dostopom za digitalne 
televizijske storitve; dostop do virtualnih 
omrežnih storitev.

(a) "dostop" pomeni zagotovitev 
razpoložljivosti naprav in/ali storitev 
drugemu podjetju pod določenimi pogoji, 
bodisi na izključni ali neizključni podlagi, 
za zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih storitev. Med drugim 
zajema: dostop do omrežnih elementov in 
pripadajočih naprav, ki lahko vključuje 
tudi priključitev opreme s fiksnimi ali 
nefiksnimi sredstvi (zlasti to vključuje 
dostop do krajevne zanke ter naprav in 
storitev, ki so potrebne za zagotavljanje 
storitev prek krajevne zanke), dostop do 
fizične infrastrukture, vključno z 
zgradbami, kanali in drogovi; dostop do 
ustreznih sistemov programske opreme, 
vključno s sistemi za podporo obratovanja, 
dostop do pretvorbe številk ali do sistemov, 
ki zagotavljajo enakovredno delovanje, 
dostop do fiksnih in mobilnih omrežij, 
zlasti za sledenje, dostop do sistemov s 
pogojnim dostopom za digitalne 
televizijske storitve; dostop do virtualnih 
omrežnih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe preprečuje vključevanje vsebinskih vprašanj, kar bi odprlo bistveno večje 
področje sodnih postopkov (že zajeto z direktivama o avdiovizualnih medijskih storitvah in 
elektronskem poslovanju).    
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Predlog spremembe 61

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 5(1) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim besedilom:
‘1. „Nacionalni regulativni organi pri 
izpolnjevanju ciljev iz člena 8 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva) 
spodbujajo in, kjer je primerno, 
zagotovijo primeren dostop in 
medomrežno povezovanje ter 
medobratovalnost storitev v skladu z 
določbami te direktive, svojo dolžnost pa 
izvajajo na način, ki pospešuje 
učinkovitost, trajnostno konkurenco in 
razvoj infrastrukture ter prinaša 
končnim uporabnikom največje možne 
koristi.“

Or. en

Obrazložitev

Med cilje nacionalnih regulativnih organov bi bilo treba uvrstiti spodbujanje konkurence, 
temelječe na infrastrukturi.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka a
Direktiva 2002/19/ES
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obveznosti in pogoji, naloženi v skladu 
z odstavkoma 1 in 2, morajo biti 
objektivni, pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni, izvajati pa se morajo v 
skladu s postopki iz členov 6 in 7 Direktive 

2. Obveznosti in pogoji, naloženi v skladu 
z odstavkoma 1 in 2, morajo biti 
objektivni, pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni, izvajati pa se morajo v 
skladu s postopki iz členov 6, 7 in -7a 
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2002/21/ES (Okvirna direktiva). Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva).

Or. en

Obrazložitev

Vključitev alternativnega postopka za veto v zvezi z ukrepi.

Predlog spremembe 63

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V člen 5a se vstavi novi odstavek 2a:
‘2a. „Pri ocenjevanju sorazmernosti 
ukrepov, ki bodo uvedeni, morajo 
nacionalni regulativni organi upoštevati 
različne pogoje v zvezi s konkurenco in 
potrošniki na različnih geografskih 
področjih znotraj držav članic.“

Or. en

Obrazložitev

Geografska razdelitev se lahko uporabi ne samo za sprostitev ali umik ureditve, temveč tudi 
za oceno ravnotežja ukrepov, ki so jih izbrali nacionalni regulativni organi. Pri ocenjevanju 
možnosti opredelitve podnacionalnih trgov je treba upoštevati tudi različne pogoje v zvezi s 
potrošniki.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Direktiva 2002/19/ES
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z vidika tržnega in tehnološkega razvoja 2. Z vidika tržnega in tehnološkega razvoja 



PR\720897SL.doc 47/63 PE398.542v02-00

SL

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).

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).

Or. en

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje takšnih ukrepov.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 6 – točka aa (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Odstavek 2 se nadomesti z:
‘2. Če je obratovalec na podlagi analize 
trga, ki je bila opravljena v skladu s 
členom 16 Direktive 2002/21/ES 
(okvirna direktiva), določen kot 
obratovalec s pomembno tržno močjo na 
določenem trgu, mu nacionalni 
regulativni organi naložijo, če je to 
primerno, obveznosti iz členov 9 do 13 te 
direktive v skladu s postopkom iz člena -
7a Direktive 2002/21/ES (okvirna 
direktiva).’

Or. en

Obrazložitev

Vključitev alternativnega postopka za veto v zvezi z ukrepi.
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Predlog spremembe 66

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 7
Direktiva 2002/19/ES
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija lahko sprejme potrebne 
spremembe Priloge II za njeno prilagoditev 
tehnološkemu in tržnemu razvoju. 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). Komisiji 
lahko pri izvajanju določb tega odstavka 
pomaga organ.

5. Komisija lahko sprejme potrebne 
spremembe Priloge II za njeno prilagoditev 
tehnološkemu in tržnemu razvoju. Ti 
ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 14(3). 
Komisiji lahko pri izvajanju določb tega 
odstavka pomaga organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje takšnih ukrepov.

Predlog spremembe 67

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V odstavku 2 se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:
‘(a) tehnično in gospodarsko izvedljivost 
uporabe ali namestitve konkurenčnih 
naprav z vidika stopnje tržnega razvoja 
in koristi za potrošnike, pri čemer se 
upoštevata narava in vrsta vključenega 
medomrežnega povezovanja in dostopa, 
vključno z izvedljivostjo drugih možnosti 
za dostop do nabavnega trga;’
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Or. en

Obrazložitev

Konkurenco na področju infrastrukture, ki je osnovni cilj te uredbe, je treba oceniti tudi v 
skladu s koristmi za potrošnika. Konkurenco bi bilo treba spodbujati čim globlje v vrednostni 
verigi.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 –- točka 8 – točka bb novo
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) V odstavku 2 se točka (c) nadomesti z 
naslednjim besedilom:
‘(c) začetno vlaganje imetnika naprave, 
pri čemer se upoštevajo tehnična in 
gospodarska izvedljivost delitve vlaganja z 
drugimi obratovalci, ki želijo imeti dostop, 
ter tveganja v zvezi z vlaganjem, 
vključno z njegovo ustrezno delitvijo med 
obratovalci, ki imajo koristi od dostopa do 
novih naprav;’

Or. en

Obrazložitev

Izrecna omemba potrebe po ocenjevanju možnosti delitve vlaganj med obratovalci za razvoj 
nove infrastrukture in, če to ni mogoče, po delitvi tveganj, povezanih z vlaganji, med 
uporabniki infrastrukture.

Predlog spremembe 69

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 8 – točka bc (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 12 – odstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) V odstavku 2 se točka (d) nadomesti z 
naslednjim:
‘(d) potreba po dolgoročnem varstvu 
konkurence, zlasti infrastrukturne 
konkurence;’

Or. en

Obrazložitev

Infrastrukturna konkurenca je učinkovito sredstvo za dolgoročno varstvo konkurence.

Predlog spremembe 70

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) člen 13(1) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
‘1. Nacionalni regulativni organ lahko v 
primerih, kadar analiza trga pokaže, da 
pomanjkanje učinkovite konkurence 
pomeni, da utegne zadevni operater 
zadržati cene na previsoki ravni ali 
uporabiti razkorak cen v škodo končnih 
uporabnikov, v skladu z določbami člena 
8 naloži obveznosti v zvezi s 
pokrivanjem stroškov in cenovnim 
nadzorom, vključno z obveznostmi za 
stroškovno naravnanost cen in 
obveznostmi glede sistemov 
stroškovnega računovodstva, da se 
zagotovijo določene vrste medomrežnega 
povezovanja in/ali dostopa. Nacionalni 
regulativni organi upoštevajo naložbe 
obratovalca in mu zagotovijo primerno 
stopnjo donosnosti naložbe za ustrezno
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vložena sredstva, pri čemer se 
upoštevajo s tem povezana tveganja ter 
njihova ustrezna delitev med vsemi 
udeleženimi stranmi, ki imajo koristi od 
dostopa ali medsebojne povezave.’

Or. en

Obrazložitev

Izrecna omemba potrebe po ocenjevanju možnosti delitve vlaganj med obratovalci za razvoj 
nove infrastrukture in, če to ni mogoče, po delitvi tveganj, povezanih z vlaganji, med 
uporabniki infrastrukture.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 10 – točka b
Direktiva 2002/19/ES
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) in 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka ni upravičena za sprejemanje ukrepov, predlaganih v direktivi o 
dostopu.

Predlog spremembe 72

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

1. Države članice ne pogojujejo uporabe 
radijskih frekvenc s podelitvijo 
individualnih pravic uporabe, temveč 
vključijo pogoje za uporabo takega
radijskih frekvenc v splošno odobritev, 
razen če je podelitev individualnih pravic 
upravičena zaradi:

1. Države članice pospešujejo uporabo 
radijskih frekvenc v skladu s splošno 
odobritvijo. Države članice podelijo 
individualne pravice, da bi:

Or. en

Obrazložitev

Čeprav bi bile lahko z razvojem tehnologije splošne odobritve dolgoročno uspešna rešitev, pa 
bi se moralo podeljevanje individualnih pravic ohraniti kot običajen postopek za dodeljevanje 
spektra.

Predlog spremembe 73

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega 
interesa.

(b) izpolnjevanja drugih ciljev splošnega 
interesa, ki so opredeljeni v nacionalni 
zakonodaji in skladni z zakonodajo 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, kako so cilji splošnega interesa opredeljeni.

Predlog spremembe 74

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

'(aa) zagotavljanja učinkovite uporabe 
spektra; ali'

Or. en

Obrazložitev

Optimiziranje uporabe tega redkega vira bi moralo prav tako biti splošno načelo za 
dodeljevanje spektra. 

Predlog spremembe 75

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) upoštevanja omejitve v skladu s 
členom 6a;

Or. en

Obrazložitev

Dodeljevanje radijskega spektra bi moralo biti skladno z omejitvami, ki izhajajo iz 
usklajevalnih ukrepov, sprejetih v členu 6a.

Predlog spremembe 76

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v posebna merila, ki jih Brez poseganja v posebna merila in 
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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 
potrebna za doseganje cilja splošnega 
interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

postopke, ki jih države sprejmejo 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 odprtimi, 
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 lahko izjemoma tudi zaprti v primerih, 
ko je podelitev individualnih pravic 
uporabe radijskih frekvenc ponudnikom 
storitev radijskih ali televizijskih 
radiodifuzijskih vsebin bistvena za 
izpolnjevanje določene obveznosti, ki jo 
država članica vnaprej opredeli in je 
potrebna za doseganje cilja splošnega 
interesa v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 77

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. Države članice zagotovijo, da se 
radijske frekvence uporabljajo smotrno in 
učinkovito v skladu s členoma 8 in 9
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Države članice zagotovijo, da se 
konkurenca ne izkrivlja zaradi prenosa ali 
kopičenja pravic uporabe radijskih 
frekvenc. V te namene lahko sprejmejo 
ustrezne ukrepe, kot so zmanjšanje, umik 
ali prisilna prodaja pravice uporabe 
radijskih frekvenc.
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Or. en

Obrazložitev

Vsi nacionalni regulativni organi nimajo pristojnosti na področju spektra. Člen 8 bi bilo 
treba omeniti, ker določa cilje ukrepov, predvidenih v okviru.

Predlog spremembe 78

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a (novo) – 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;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Podeljevanje splošnih odobritev je dolgoročen cilj. V tej fazi se naj ne bi obravnavali 
usklajevalni ukrepi. 

Predlog spremembe 79

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a (novo) – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) za zagotovitev spremembe ali umika 
odobritev ali pravic uporabe in postopkov, 
ki se nanašajo na točko (d);

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Podeljevanje splošnih odobritev je dolgoročen cilj. V tej fazi se naj ne bi obravnavali 
usklajevalni ukrepi.

Predlog spremembe 80

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a (novo)– 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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vseevropski izbirni postopki za dodeljevanje pravic bi morali biti predmet posebnega 
zakonodajnega predloga, ne pa komitologije.

Predlog spremembe 81

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 a (novo) – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, navedeni v točkah (a) do (d) in 
(f), ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive z 
njihovo dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
14a(4).

Ukrepi za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njihovo 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(3).

Or. en
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Obrazložitev

Vse izvedbene ukrepe v skladu s členom 6a (usklajevanje) bi bilo treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom. Uporaba nujnega postopka ni upravičena za 
sprejemanje takšnih ukrepov. 

Predlog spremembe 82

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 5
Direktiva 2002/20/ES
Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6b črtano
Skupni izbirni postopek za izdajo pravic
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 […]. 
V takih primerih ukrep določi obdobje, v 
katerem organ zaključi izbor, postopek, 
pravila in pogoje, ki veljajo za izbiro, ter 
podrobnosti o vseh dajatvah in 
pristojbinah, ki jih morajo plačati 
imetniki pravic uporabe radijskih 
frekvenc in/ali številk, da se zagotovi 
optimalna uporaba spektra ali številskih 
virov. Izbirni postopek je odprt, pregleden, 
nediskriminatoren in objektiven.
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).

Or. en
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Obrazložitev

Vseevropski izbirni postopki za dodeljevanje pravic bi morali biti predmet posebnega 
zakonodajnega predloga, ne pa komitologije.

Predlog spremembe 83

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 7
Direktiva 2002/20/ES
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Člen 8 se črta. črtano

Or. en

Obrazložitev

Funkcija in besedilo tega člena sta zadovoljiva.

Predlog spremembe 84

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 8 – točka d
Direktiva 2002/20/ES
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ne glede na določbe odstavkov 2, 3 in 5 
lahko ustrezni organ, če ima dokaze o 
kršitvi pogojev iz splošne odobritve, pravic 
uporabe ali posebnih obveznosti iz člena 
6(2), ki pomeni takojšnjo in resno grožnjo 
za javni red, javno varnost ali javno 
zdravje ali bo drugim ponudnikom ali 
uporabnikom elektronskih komunikacijskih 
omrežij ali storitev povzročila resne 
gospodarske ali obratovalne težave, 
sprejme nujne začasne ukrepe za odpravo 
tega stanja pred sprejetjem končne 
odločitve. Zadevno podjetje potem dobi 
ustrezno priložnost, da izrazi svoje stališče 

6. Ne glede na določbe odstavkov 2, 3 in 5 
lahko ustrezni organ, če ima dokaze o 
kršitvi pogojev iz splošne odobritve, pravic 
uporabe ali posebnih obveznosti iz člena 
6(2), ki pomeni takojšnjo in resno grožnjo 
za javni red, javno varnost ali javno 
zdravje ali bo drugim ponudnikom ali 
uporabnikom elektronskih komunikacijskih 
omrežij ali storitev ali drugim 
uporabnikom radijskega spektra 
povzročila resne gospodarske ali 
obratovalne težave, sprejme nujne začasne 
ukrepe za odpravo tega stanja pred 
sprejetjem končne odločitve. Zadevno 
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in predlaga rešitve. Če je primerno, lahko 
ustrezni organ potrdi začasne ukrepe, ki 
veljajo največ 3 mesece.

podjetje potem dobi ustrezno priložnost, da 
izrazi svoje stališče in predlaga rešitve. Če 
je primerno, lahko ustrezni organ potrdi 
začasne ukrepe, ki veljajo največ 3 mesece.

Or. en

Obrazložitev

Začasni ukrepi v primeru takšne težave morajo zaščititi vse uporabnike spektra.

Predlog spremembe 85

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 11
Direktiva 2002/20/ES
Člen 14 a (novo) – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vrsta ukrepov komitologije, sprejetih v skladu z direktivo o odobritvi, ni razlog za nujnost.
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OBRAZLOŽITEV

1. REFORMA SPEKTRA
Spekter je tako kot drugi naravni viri (sonce, voda, zrak) javna dobrina; kljub temu, da tržni 
mehanizmi zagotavljajo učinkovite instrumente za doseganje optimalne ekonomske vrednosti 
(zasebne ali javne), pa niso sposobni sami služiti splošnemu interesu in zagotavljati javnih 
dobrin, nepogrešljivih za uresničitev informacijske družbe za vse. Zato sta potrebna 
kombinacija ukrepov in tržni pristop. 

1.1 Povezovanje prilagodljivosti (nevtralnost storitev in tehnologije, trgovanje itd.) in 
ciljev usklajevanja
Če želimo zagotoviti bolj učinkovito izkoriščanje tega redkega vira je potrebno boljše 
usklajevanje in več prilagodljivosti. Vendar pa je treba najti ustrezno ravnovesje med 
prilagodljivostjo in stopnjo usklajenosti, ki je prav tako potrebna za povečanje dodane 
vrednosti spektra na notranjem trgu (na primer določitev posebnih pasov spektra za 
posamične storitve in tehnologije kot so GSM, UMTS, MCA in MSS).

Razvoj absolutnega načrta usklajenosti (pristop popolnega upravljanja in kontrole) ni 
združljiv z idealističnim režimom nevtralnosti (popolnim tržnim pristopom). To je razlog, 
zakaj je zaželen mešani režim upravljanja spektra, ki temelji na uravnoteženi kombinaciji 
možnosti (področje usklajenosti v primerjavi z nevtralnostjo storitev, standardizacija v 
primerjavi s tehnološko nevtralnostjo, načini dodeljevanja spektra). 

Zdi se, da je bolj realističen in zaželen postopen pristop kot pa revolucionarna reforma:

 predpogoj za predlagane reforme bi moralo biti preprečevanje medsebojnega motenja 
kot tudi skladnost s pravilnikom o radiokomunikacijah Mednarodne zveze za 
telekomunikacije;

 obseg in narava nevtralnosti storitev in tehnologije morata biti skladna z opredelitvami 
Mednarodne zveze za telekomunikacije;

 tehnološko nevtralnost je treba uresničevati na podlagi jasnih pravil o obveznostih v 
zvezi z medobratovalnostjo in določiti pogoje za določanje standardov;

 nevtralnost storitev naj bi se nanašala samo na elektronske komunikacijske storitve v 
skladu z nacionalnim načrtom dodeljevanja frekvenc in pravilnikom o 
radiokomunikacijah Mednarodne zveze za telekomunikacije; 

 trgovanje s spektrom bi moralo biti prostovoljno in skladno s primarno uporabo 
ustreznega pasu;

 splošne odobritve bi morale ostati prilagodljivo načelo, ki bi se lahko po potrebi razvile, 
čeprav je dejstvo, da gre pri večini odobritev za individualne pravice uporabe; 

 države članice bi morale zagotoviti učinkovitost spektra ter odrediti zmanjšanje, umik 
ali prodajo radijskih frekvenc v primeru neučinkovite uporabe;

 več spektra bi bilo treba uskladiti za spekter brez licence na podlagi preprečevanja 
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motenja.

1.2 Okrepljena usklajevalna vloga Komisije 
Spekter ne pozna meja. Učinkovita raba spektra v državah članicah zahteva večjo mero 
usklajevanja na ravni EU, zlasti v zvezi z razvojem vseevropskih storitev in pogajanji o 
mednarodnih sporazumih.

Medtem ko upravljanje spektra ostaja nacionalna pristojnost, samo pristop na ravni EU 
zagotavlja učinkovito obrambo interesov EU v svetovnem merilu. Kot v primeru trgovinske 
politike bi morala Skupnost imeti pooblastila za vodenje mednarodnih pogajanj, ki bi 
temeljila na jasnem mandatu, podeljenem s strani sozakonodajalcev EU.

1.3 Digitalna dividenda
Vprašanje digitalne dividende zahteva takojšnji politični odgovor; ne moremo čakati do 
začetka veljavnosti direktiv o spremembah. Glavno vodilno načelo pri dodeljevanju spektra, 
sproščenega ob digitalnem preklopu, bi morala biti družbena, kulturna in gospodarska 
vrednost (boljše javne storitve, brezžične širokopasovne povezave z manj pokritimi območji, 
rast in delovna mesta itd.) ter ne samo rastoči javnih prihodki. Usklajen pristop na ravni EU je 
potreben, da:

 države članice opravijo analizo stroškov in koristi ter na podlagi analize določijo 
ustrezno dodelitev spektra;

 se razvije skupna metodologija za analizo stroškov in koristi;

 se določi pasove, ki bi bili lahko usklajeni za dobro opredeljene vseevropske ali 
interoperabilne storitve na ravni EU ali za spodbujanje učinkovite uporabe in družbenih 
koristi;

 se predlaga, če je to primerno, zavezujočo zakonodajo za uskladitev teh storitev.

2. IZBOLJŠANJE UČINKOVITEGA IN DOSLEDNEGA IZVAJANJA
Dosledno izvajanje okvira za telekomunikacije je odločilno za doseganje dobro delujočega 
notranjega trga za elektronske komunikacije in konkurenčnega gospodarstva informacijske 
družbe v korist potrošnikov in podjetij.

Trenutna porazdelitev moči med Komisijo, ki je varuhinja opredelitve trga in ima bistven 
vpliv na oblikovanje tržne moči, ter nacionalnimi regulativnimi organi, ki so odgovorni za 
izvajanje na lokalni ravni, prinaša zadovoljive rezultate. Vendar še obstajajo možnosti za 
izboljšanje doslednosti tako v zvezi z nacionalnimi odločitvami z vplivom na notranji trg in 
uporabo ukrepov.

2.1 Nacionalni regulativni organi
Dosledna uporaba zahteva predvsem neodvisne nacionalne regulativne organe, ki razpolagajo 
z ustreznimi viri. Poročevalec pozdravlja določbe v zvezi z neodvisnostjo, ki jih je predlagala 
Komisija, ter poudarja, da te ne bi smele biti predmet kompromisa v medinstitucionalnih 
pogajanjih.
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Učinkovit regulativen okvir zahteva tudi obstoj specializiranih pritožbenih organov in 
učinkovitih pritožbenih mehanizmov (na primer ustrezni roki za sprejemanje odločitev), da bi 
preprečili zlorabo pritožbenih postopkov. Pritožbeni organi bi morali biti tudi upravičeni, da 
se posvetujejo z organom evropskih regulatorjev za telekomunikacije, če gre za primer, ki 
vpliva na notranji trg.

2.2 Dosledno izvajanje z učinkovitim sourejanjem
Za zagotovitev doslednosti in učinkovitosti v sistemu, kjer so pristojnosti razdeljene, je 
najbolj primerno sourejanje. Samo s takšnim pristopom sodelovanja med Komisijo in 
nacionalnimi regulativnimi organi se lahko doseže rezultate brez spreminjanja občutljivega 
medinstitucionalnega ravnotežja moči ali spodkopavanja elementov subsidiarnosti urejanja. 
Komisija bi morala v večji meri igrati vlogo razsodnika in spodbujevalca kot pa sodnika ali pa 
nekoga, ki izreka kazni.

Nova vloga sourejevalca naj ne bi spodkopala temveč dopolnila pravico Komisije do pobude, 
da vodi načrt sourejanja in predlaga sozakonodajalcem zavezujočo zakonodajo za reševanje 
problemov v zvezi z doslednostjo.

2.2.1 Ukrepi
Prej kot mehanizem veta je treba uvesti postopek za reševanje sporov, da bi se v iskanje 
konstruktivnih rešitev v zvezi z odredbo pravnih ukrepov aktivno vključile vse udeležene 
strani, Komisija, posamezni nacionalni regulativni organi, organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije in interesne skupine.

Poročevalec v predlogu spremembe 17 predlaga alternativni postopek za dosledno uporabo 
ukrepov. Postopek temelji na načelu, da samo če se Komisija in organ evropskih regulatorjev 
za telekomunikacije (ki odloča z navadno večino) sporazumeta, da predlagan ukrep ni 
ustrezen, lahko Komisija izda utemeljen sklep, v katerem zahteva od zadevnega nacionalnega 
regulativnega organa, da spremeni osnutek ukrepa. Funkcionalna ločitev je zaradi svoje 
daljnosežne narave predmet posebne obravnave, pri čemer se morata Komisija in organ 
evropskih regulatorjev za telekomunikacije strinjati, da je to edini učinkoviti ukrep, ki ga 
lahko izreče zadevni nacionalni regulativni organ.

3. PREHOD NA NEOMEJENO KONKURENCO
Ob upoštevanju prehodne narave predhodne pravne ureditve je treba uporabiti postopen 
pristop pri umiku ureditve le v primeru, da trg postane učinkovito konkurenčen. V ta namen je 
morda uvedba kvalificirane revizijske klavzule (zahtevati od Komisije, naj neprestano 
nadzoruje raven konkurence reguliranih trgov in izvaja redne preglede) ustrezen pristop. 

Poleg tega je treba paziti pri oceni posledic novih dostopnih tehnologij (optična omrežja) za 
konkurenco, pri čemer bi bila morda potrebna prilagojena metodološka in regulativna orodja 
za zagotovitev, da se konkurenca na teh novih trgih ohrani in se hkrati zagotovijo ustrezne 
spodbude za razporeditev teh novih omrežij. Komisija naj zato ustrezno upošteva politično 
razpravo o ureditvi teh novih omrežij za dostop in naj vse predloge na to temo sprejme v 
popolnem soglasju s to razpravo. 

3.1 Podnacionalni trgi 
Da bi deregulirali območja, kjer regulacija ni več potrebna, je potreben bolj diferenciran 
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pristop k analizi trga, vključujoč podnacionalne trge. Regulativne obveznosti je mogoče 
umakniti na območjih, kjer se smatra, da se konkurenca uspešno razvija, in ponovno uvesti ali 
okrepiti na nekonkurenčnih območjih trgov, ki se smatrajo za konkurenčne na nacionalni 
ravni. To lahko zmanjša tveganje navzkrižnega subvencioniranja pomembnejših operaterjev 
med nekonkurenčnimi in konkurenčnimi regijami. Nacionalni regulativni organi bi morali v 
svojih analizah trga preučiti to možnost.

4. OMREŽJA NASLEDNJE GENERACIJE
Način našega ravnanja z dostopom naslednje generacije in spekter sta danes najbolj 
pomembni politični vprašanji v sektorju telekomunikacij. Upoštevanje teh vprašanj v 
direktivah zagotavlja celoten pregled sektorja, da bi dajali prednost skladnim naložbam.
Optična omrežja nudijo veliko večjo zmogljivost kot tehnologije telekomunikacijskega 
prenosa. Ta nova tehnološka realnost poziva k pregledu in prilagoditvi trenutne ureditve 
elektronskih telekomunikacij s tremi cilji, ki so spodbujanje naložb (starih in novih 
udeležencev na trgu), zavarovanje konkurence in izbire potrošnikov ter spodbujanje hitre 
razporeditve po celotnem ozemlju (in ne le na gosto poseljenih območjih). 

Medtem ko je priznano, da je neomejena konkurenca infrastrukture (vzporedno z omrežji za 
optični dostop z visoko zmogljivostjo) pomembna in mora biti zato določena kot primarni cilj, 
taka razporeditev verjetno ne bi bila izvedljiva ali gospodarna v vseh državah ali gospodarskih 
območjih znotraj različnih držav članic, kar se že kaže pri trenutni stopnji razporeditve 
konkurenčnih omrežij. Kjer taka razporeditev ni izvedljiva, je potreben pristop odprtega 
omrežja, ki spodbuja naložbe in po potrebi nalaga nediskriminatoren dostop. Kadar souporaba 
ni izvedljiva, je treba v ureditvi zagotoviti, da si tveganje naložbe ustrezno delijo vsi 
operaterji, ki dostopajo do omrežja.

Operaterji morajo torej imeti na voljo učinkovito orodje za zagotavljanje konkurence, naložb 
in koristi potrošnikov. Odvisno od stopnje konkurence na območju, to lahko vključuje 
obveznost souporabe žičnih vodov znotraj zgradb, zagotavljanje dostopa do pasivne 
infrastrukture (kot so jaški, drogovi, dostopne poti in notranji žični vodi) in zalednih naprav, 
spodbujanje skupnih investicij in uporabo povezovanja povpraševanja ali razširitvijo zahtev 
glede ločevanja na ta nova omrežja. 
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