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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog na področju radiofrekvenčnega spektra, omrežne infrastrukture in omrežne 
nevtralnosti znatno vpliva na dostop do vsebin, na svobodo izražanja, obveščanja in svobodo 
medijev ter na pluralnost kulture in medijev na splošno.

Predlog zaradi uvedbe zadnjega telekomunikacijskega paketa v državah članicah prihaja 
prezgodaj in ne upošteva še neobjavljenih rezultatov skupine strokovnjakov o 
radiofrekvenčnem spektru, ki jo je Komisija sama imenovala.

Predlog ne rešuje osnovne težave, in sicer nezadostno spodbujanje naložb v izgradnjo hitre 
omrežne infrastrukture. Nesprejemljivo je, da se to poskuša reševati z vnovičnim posegom v 
frekvenčni spekter v škodo radiodifuzije in brezžičnih proizvodnih sredstev in hkratnim 
prenosom pristojnosti z držav članic na raven Unije.

Radiofrekvenčni spekter je javno dobro in nepogrešljiv za opravljanje nalog na družbenem, 
kulturnem, socialnem in gospodarskem področju. Pregled telekomunikacij iz leta 2009 
Komisijo zavezuje, da to v enaki meri in ustrezno upošteva pri upravljanju spektra. Cilji 
telekomunikacijskega paketa so zato obvezna podlaga vsake politike radiofrekvenčnega 
spektra v Evropski uniji. Pričujoči predlog tega načela v ničemer ne upošteva.

Radiofrekvenčni spekter je namenjen zadovoljevanju različnih javnih interesov v državah 
članicah. Pri tem je treba upoštevati številne nacionalne in regionalne posebnosti. Države 
članice morajo zato še naprej imeti možnost, da organizirajo svoj radiofrekvenčni spekter. To 
poleg prizemne radiodifuzije obsega tudi področje kulture in ustvarjalnih dejavnosti.

Novi predpisi ne smejo ovirati začetka razprave različnih uporabnikov spektra o povečanju 
učinkovitosti ter o razvoju skupnih načinov rabe in nove terminalske opreme, ki bo manj 
občutljiva na motnje.

Internet nudi ogromen potencial za družbeni in gospodarski razvoj. Pri tem je osrednjega 
pomena svobodni in odprti značaj medija, delujoče in zmogljivo omrežje ter vključujoča 
omrežna arhitektura, ki vsem skupinam prebivalstva in udeležencem na trgu omogoča 
nediskriminacijski dostop do vseh vsebin ter možnosti aktivnega sodelovanja. Zakonska 
zaščita omrežne nevtralnosti je osnovni pogoj za izkoriščanje tega potenciala ter za 
zagotavljanje raznolikosti in pluralizma. Internet je zaradi svojega odprtega in 
nediskriminacijskega značaja gonilo inovacij za družbeni in gospodarski razvoj. Omrežna 
nevtralnost je nujni pogoj za enake možnosti na področju komunikacij, zagotavljanje 
komunikacijske in informacijske svobode in za kulturno raznolikost ter mnenjski in medijski 
pluralizem. Zato je nevtralnost in odprtost omrežja javno dobro, ki ga je treba zaščititi in 
ohraniti in se ga ne sme prepustiti le tržnim silam.

Zato je osnovni pogoj enaka obravnava vseh podatkovnih paketov, ki se jih ne sme 
diskriminirati zaradi vsebine, storitve, aplikacije, izvora ali cilja. Preprečiti je treba 
upočasnitev, zapostavljanje ali blokiranje vsebin, storitev ali aplikacij in izključiti je treba 
nadzor vsebin s strani omrežnega operaterja. Okrnjena omrežna nevtralnost, kot jo predlaga 
Komisija in ki dejansko odpravlja to temeljno načelo, bi pomenila konec omrežne nevtralnosti 
in uveljavitev interneta dveh hitrosti.
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Posebne oz. upravljane storitve lahko obstajajo vzporedno z internetom, če so od njega v 
celoti ločene in ne omejujejo njegovega odprtega značaja in če ima vsakdo možnost, da se z 
internetom poveže na način, pri katerem raven storitve ustreza stanju tehnološkega razvoja. 
Posebne storitve se ne smejo uveljaviti na račun nadaljnjega razvoja odprtih omrežij; zato 
morajo za njihovo vzpostavitev in njihov obstoj veljati strogi pogoji.

V celoti je treba zavrniti blokiranje vsebin v odprtem omrežju. Postopek „obvestilo in umik“ 
(notice-and-takedown) se je uveljavil tudi v zvezi s hudimi kaznivimi dejanji.

Predlogi Komisije dopuščajo diskriminacijo vsebin in prednostno obravnavanje podatkovnega 
prometa, ki je v nasprotju s splošnim razumevanjem omrežne nevtralnosti. Zato obstaja 
bojazen, da bo konkurenca na trgih elektronske komunikacije upadla, kar bo nujno negativno 
vplivalo na raznolikost medijev in mnenj.

Čeprav je bil izbran pravni okvir uredbe, pa številnih mestih ni ustrezne pravne jasnost.

Bilo bi zelo zaželeno, da bi Komisija umaknila svoj predlog in v okviru običajnega 
posvetovalnega postopka omogočila ustrezno razpravo, da bi zatem na tej osnovi predložila 
nov, uravnotežen predlog za vzpostavitev enotnega trga telekomunikacij.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na brezhibno delujočem enotnem trgu 
elektronskih komunikacij bi bilo treba 
zagotoviti svobodno zagotavljanje
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev za vsako stranko v Uniji in pravico 
vsakega končnega uporabnika, da izbere 
najboljšo ponudbo na trgu, pri čemer ga ne 
sme ovirati razdrobljenost trgov zaradi 
nacionalnih meja. Obstoječi regulativni 
okvir za elektronske komunikacije te 
razdrobljenosti ne obravnava v celoti 
zaradi nacionalnih odobritvenih režimov 
(namesto splošnega režima na ravni 
Unije), nacionalnih shem za dodeljevanje 
spektra, razlik v dostopovnih izdelkih, ki 

(3) Na brezhibno delujočem enotnem trgu 
elektronskih komunikacij je treba 
zagotoviti pravico vsakega posameznika 
do dostopa do elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev v 
Uniji, svobodo njihovega zagotavljanja ter
pravico vsakega končnega uporabnika, da 
izbere najboljšo ponudbo na trgu, okvir pa 
mora biti poštena konkurenca, pri čemer
je ne sme ovirati razdrobljenost trgov 
zaradi nacionalnih meja.
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so na voljo ponudnikom elektronskih 
komunikacij v različnih državah članicah, 
in različnih naborov veljavnih sektorskih 
pravil o varstvu potrošnikov. Pravila 
Unije so v mnogih primerih le izhodiščna 
in se v državah članicah pogosto različno 
izvajajo.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Namen te uredbe je z ukrepi na treh 
širših medsebojno povezanih oseh 
dokončno vzpostaviti enotni trg 
elektronskih komunikacij. Prvič, zagotoviti 
bi moral čezmejno svobodno zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih storitev in 
omrežij v različnih državah članicah, pri 
čemer bi moral temeljiti na konceptu 
enotne odobritve EU, ki določa pogoje za 
zagotavljanje večje skladnosti in 
predvidljivosti vsebin ter izvajanje 
sektorske zakonodaje po vsej Uniji.
Drugič, pri čezmejnem zagotavljanju 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev je treba omogočiti dostop do 
bistvenih vložkov po veliko bolj 
konvergenčnih pogojih ne le za brezžične 
širokopasovne komunikacije, za katere je 
ključnega pomena licencirani in 
nelicencirani spekter, temveč tudi za 
povezljivost prek fiksne povezave. Tretjič, 
zaradi uskladitve poslovnih pogojev in 
povečanja digitalnega zaupanja 
državljanov bi morala ta uredba uskladiti 
pravila za zaščito končnih uporabnikov, 
zlasti potrošnikov. To vključuje pravila 
glede nediskriminacije, pogodbenih 
informacij, prekinitve pogodb in 
zamenjave operaterja ter pravila glede 
dostopa do spletnih vsebin, aplikacij in 
storitev ter glede upravljanja prometa, ki 

(6) Namen te uredbe je z ukrepi na treh 
širših medsebojno povezanih oseh 
dokončno vzpostaviti enotni trg 
elektronskih komunikacij. Prvič, zagotoviti 
bi moral čezmejno svobodno zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih storitev in 
omrežij v različnih državah članicah, pri 
čemer bi moral temeljiti na konceptu 
enotne odobritve EU, ki določa pogoje za 
zagotavljanje večje skladnosti in 
predvidljivosti vsebin ter izvajanje 
sektorske zakonodaje po vsej Uniji.
Drugič, pri čezmejnem zagotavljanju 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev je treba omogočiti dostop do 
bistvenih vložkov po veliko bolj 
konvergenčnih pogojih ne le za brezžične 
širokopasovne komunikacije, za katere je 
ključnega pomena licencirani in 
nelicencirani spekter, temveč tudi za 
povezljivost prek fiksne povezave. Tretjič, 
zaradi uskladitve poslovnih pogojev in 
povečanja digitalnega zaupanja 
državljanov bi morala ta uredba uskladiti 
pravila za zaščito končnih uporabnikov, 
zlasti potrošnikov. To vključuje pravila 
glede nediskriminacije, pogodbenih 
informacij, prekinitve pogodb in 
zamenjave operaterja ter pravila glede
nevtralnosti omrežja, zagotavljanja 
nediskriminacijskega dostopa do spletnih 
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ščitijo končne uporabnike in hkrati 
zagotavljajo neprekinjeno delovanje 
internetnega ekosistema kot gonilne sile 
inovacij. Poleg tega bi morali končni 
uporabniki z nadaljnjo reformo na področju 
gostovanja pridobiti zaupanje, da med 
potovanjem po Uniji ostanejo povezani, 
poleg tega pa bi morale reforme sčasoma 
postati gonilna sila za usklajeno 
oblikovanje cen in drugih pogojev v Uniji.

vsebin, aplikacij in storitev ter glede 
upravljanja prometa, ki ščitijo končne 
uporabnike in hkrati zagotavljajo 
neprekinjeno delovanje internetnega 
ekosistema kot gonilne sile inovacij. Poleg 
tega bi morali končni uporabniki z 
nadaljnjo reformo na področju gostovanja 
pridobiti zaupanje, da med potovanjem po 
Uniji ostanejo povezani, poleg tega pa bi 
morale reforme sčasoma postati gonilna 
sila za usklajeno oblikovanje cen in drugih 
pogojev v Uniji.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Radiofrekvenčni spekter je javna 
dobrina in bistven vir za notranji trg 
mobilnih, brezžičnih širokopasovnih in 
satelitskih komunikacij v Uniji. Razvoj 
brezžičnih širokopasovnih komunikacij 
prispeva k izvajanju Evropske digitalne 
agende, zlasti k doseganju cilja glede 
zagotavljanja dostopa do širokopasovne 
povezave s hitrostjo najmanj 30 Mb/s do
leta 2020 za vse državljane Unije ter 
zagotavljanja največje možne hitrosti in 
zmogljivosti širokopasovnih povezav v 
Uniji. Vendar Unija pri širjenju in gostoti 
zadnje generacije brezžičnih 
širokopasovnih tehnologij, ki so potrebne 
za doseganje navedenih ciljev politike, 
zaostaja za drugimi pomembnimi 
svetovnimi regijami, kot so Severna 
Amerika, Afrika in deli Azije,. Postopek 
izdajanja odobritev in zagotavljanja 
razpoložljivosti pasu 800 MHz za 
brezžične širokopasovne komunikacije je 
razdrobljen, saj več kot polovica države 
članice zaprosi za odstopanje ali tega iz 
drugih razlogov ne stori do roka iz 
programa za politiko radiofrekvenčnega 

(17) Radiofrekvenčni spekter je javna 
dobrina, ki je zelo omejena. Ima 
nepogrešljivo vlogo pri opravljanju 
različnih nalog na družbenem, kulturnem, 
socialnem in ekonomskem področju, pri 
dostopu javnosti do informacij, svobodi 
izražanja ter pri zagotavljanju pluralnosti
medijev in bi to moral odražati. Pregled 
telekomunikacij iz leta 2009 Komisijo 
zavezuje, da pri upravljanju spektra vse te 
vidike v enaki meri in ustrezno upošteva. 
Predpisi telekomunikacijskega svežnja 
tako nujno predstavljajo podlago za vsako 
politiko radijskega spektra v Evropski
uniji. Zato je treba tudi v prihodnje 
zagotoviti, da politika radiofrekvenčnega 
spektra ne bo presegla tega 
zakonodajnega okvira in bo spoštovala 
načela, ki so določena v tem okviru. V
skladu z odstavkom 5 člena 6 RSPP bo 
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu do 1. januarja 2015 poročala, ali so 
potrebni ukrepi za harmonizacijo 
dodatnih frekvenčnih pasov.
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spektra (RSPP) iz Odločbe 243/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta, kar 
priča o nujnosti ukrepanja v okviru 
RSPP. Ukrepi Unije za uskladitev pogojev 
glede razpoložljivosti in učinkovite 
uporabe radiofrekvenčnega spektra za 
brezžične širokopasovne komunikacije v
skladu z Odločbo 676/2002/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ne 
zadostujejo za odpravo tega problema.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Izvajanje različnih nacionalnih 
politik ustvarja neskladnost in 
razdrobljenost na notranjem trgu ter tako 
ovira nadaljnje širjenje vseevropskih 
storitev in dokončno vzpostavitev 
notranjega trga brezžičnih širokopasovnih 
komunikacij. Zlasti bi lahko ustvarilo 
neenake pogoje za dostop do teh storitev 
in oviralo konkurenco med podjetji s 
sedežem v različnih državah članicah,
naložbe v naprednejša omrežja in 
tehnologije ter pojav inovativnih storitev,
s čimer bi državljane in podjetja 
prikrajšalo za vsesplošne 
visokokakovostne integrirane storitve, 
operaterje brezžičnih širokopasovnih 
omrežij pa oviralo pri povečevanju 
učinkovitosti, ki bi ga zagotovilo 
obsežnejše in bolj integrirano poslovanje.
Zato bi morali razvoj širšega integriranega 
kritja z naprednimi brezžičnimi 
širokopasovnimi komunikacijskimi 
storitvami po Uniji spremljati ukrepi na 
ravni Unije, ki se nanašajo na nekatere 
vidike dodeljevanja radiofrekvenčnega 
spektra. Hkrati bi morale države članice

(18) Spremenjeni telekomunikacijski 
sveženj EU iz leta 2009 vzpostavlja načela 
za upravljanje spektra. Radiofrekvenčni 
spekter je namenjen uresničevanju
različnih javnih interesov v državah 
članicah. Pri tem je treba upoštevati 
številne nacionalne in regionalne 
posebnosti. Države članice bi morale zato 
še naprej imeti možnost, da sprejmejo 
ukrepe za organiziranje svojega 
radiofrekvenčnega spektra, ki je potreben 
za opravljanje posebnih kulturnih, 
družbenih in avdiovizualnih nalog, ter za 
upravljanje z njim. Poleg prizemne 
radiodifuzije ter kulturnih in ustvarjalnih 
dejavnosti spadajo sem tudi javni red, 
javna varnost in obramba. Zato bi morali 
ukrepi na ravni Unije, ki se nanašajo na 
nekatere vidike dodeljevanja 
radiofrekvenčnega spektra, tudi v 
prihodnje podpirati dinamičen pristop k 
upravljanju spektra, ki priznava 
pristojnost držav članic na tem področju 
ter spoštuje kulturne, avdiovizualne in 
medijske politike posamezne države 
članice. V primeru sporov med državami 
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obdržati pravico, da sprejmejo ukrepe, s 
katerimi svoj radiofrekvenčni spekter 
organizirajo za potrebe javnega reda, 
javne varnosti in obrambe.

članicami glede uporabe frekvenc ima 
Komisija usklajevalno, dopolnilno in 
podporno vlogo za države članice EU.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Usklajenost in skladnost pravic do 
uporabe radiofrekvenčnega spektra bi se 
morali izboljšati vsaj pri pasovih, ki so bili 
usklajeni za brezžične fiksne, nomadske in 
mobilne širokopasovne komunikacije. To 
vključuje pasove, opredeljene na ravni ITU 
za napredne sisteme mednarodne mobilne 
telekomunikacije (IMT), ter pasove, ki se 
uporabljajo za radijska lokalna omrežja
(RLAN), kot sta pasova 2,4 GHz in 5 GHz.
Vključeni bi morali biti tudi pasovi, ki jih 
bo mogoče uskladiti za brezžične 
širokopasovne komunikacije v prihodnosti, 
kakor določata člen 3(b) programa za 
politiko radiofrekvenčnega spektra in 
mnenje Skupine za politiko 
radiofrekvenčnega spektra o strateških 
izzivih, s katerimi se sooča Evropa pri 
obravnavanju naraščajočega 
povpraševanja po radiofrekvenčnem 
spektru za brezžične širokopasovne 
storitve, sprejetem 13. junija 2013, na 
primer v bližnji prihodnosti pasovi 
700 MHz, 1,5 GHz in 3,8–4,2 GHz.

(20) Usklajenost in skladnost pravic do 
uporabe radiofrekvenčnega spektra bi se 
morali izboljšati pri pasovih, ki so bili 
usklajeni za brezžične fiksne, nomadske in 
mobilne širokopasovne komunikacije. To 
vključuje pasove, opredeljene na ravni ITU 
za napredne sisteme mednarodne mobilne 
telekomunikacije (IMT), ter pasove, ki se 
uporabljajo za radijska lokalna omrežja
(RLAN), kot sta pasova 2,4 GHz in 5 GHz.
Vključeni bi morali biti tudi pasovi, ki jih 
bo v prihodnosti mogoče harmonizirati za 
brezžične širokopasovne komunikacije v
skladu z Direktivo 2002/21/ES.

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev lahko povzroči napačno razumevanje, da v Direktivi 2002/21/ES 
(okvirna direktiva) predvideni postopek soodločanja pri tem ni potreben. Katere pasove je 
treba vključiti v „usklajeni frekvenčni spekter“ je ključna politična odločitev in ne tehnični 
izvedbeni ukrep.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri drugih glavnih vsebinskih pogojih, 
ki so lahko vezani na pravice do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne povezave, bi usklajeno 
izvajanje regulativnih načel in meril iz te 
uredbe s strani posameznih držav članic 
podprlo usklajevalni mehanizem, ki bi 
Komisiji in pristojnim organom drugih 
držav članic omogočil, da predložijo 
pripombe, preden določena država članica 
dodeli pravice do uporabe, Komisija pa bi 
imela možnost, da ob upoštevanju stališč 
držav članic prepreči izvajanje predlogov, 
za katere meni, da niso v skladu s pravom 
Unije.

(24) Pri drugih glavnih vsebinskih pogojih, 
ki so lahko vezani na pravice do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne povezave, bi usklajeno 
izvajanje regulativnih načel in meril iz te 
uredbe s strani posameznih držav članic 
podprlo usklajevalni mehanizem, ki bi 
Komisiji in pristojnim organom drugih 
držav članic omogočil, da predložijo 
pripombe, preden določena država članica 
dodeli pravice do uporabe.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Glede na postopno migracijo na 
AIPN omrežja pomanjkanje razpoložljivih 
povezljivostnih izdelkov, ki temeljijo na 
protokolu IP za različne razrede storitev z 
zagotovljeno kakovostjo storitev, ki znotraj 
držav članic in med njimi omogočajo 
komunikacijske poti po omrežnih 
domenah in prek meja omrežij, ovira 
razvoj aplikacij, ki so odvisne od dostopa 
do drugih omrežij, s čimer se omejujejo 
tehnološke inovacije. Poleg tega se tako 
onemogoča obsežnejše širjenje 
učinkovitosti, ki je povezana z 
upravljanjem in zagotavljanjem omrežij 
na podlagi IP in povezljivostnih izdelkov z 
zagotovljeno ravnjo kakovosti storitev, 
zlasti večjo varnostjo, zanesljivostjo in 

črtano



PE522.810v02-00 10/42 AD\1015295SL.doc

SL

prilagodljivostjo, stroškovno 
učinkovitostjo in hitrejšim zagotavljanjem 
storitev, kar prinaša koristi omrežnim 
operaterjem, ponudnikom storitev in 
končnim uporabnikom. Zato je nujno 
potreben usklajen pristop k oblikovanju in 
dostopnosti teh izdelkov pod razumnimi 
pogoji, po potrebi vključno z navzkrižnim 
zagotavljanjem med zadevnimi podjetji 
elektronskih komunikacij.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Če se določbe v poglavjih 4 in 5 te 
uredbe nanašajo na končne uporabnike, 
se takšne določbe uporabljajo ne le za 
potrošnike, temveč tudi za druge 
kategorije končnih uporabnikov, 
predvsem za mikropodjetja. Končni 
uporabniki, razen potrošnikov, se lahko 
na lastno zahtevo z individualno pogodbo 
dogovorijo za odstopanje od nekaterih 
določb.

črtano

Obrazložitev

„Končni uporabnik“ in „potrošnik“ sta po naravi različna pojma. Dodatna pravna nejasnost 
nastane z ustvarjanjem možnosti odstopanja od določb te uredbe, ki niso podrobno 
opredeljene.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Internet se je v preteklih desetletjih 
razvijal kot odprta platforma za inovacije z 
majhnimi ovirami za dostop končnih 

(45) Internet se je v preteklih desetletjih 
razvijal kot odprta platforma za inovacije z 
majhnimi ovirami za dostop končnih 
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uporabnikov, ponudnikov vsebin in 
aplikacij ter ponudnikov internetnih 
storitev. Obstoječi regulativni okvir je 
namenjen spodbujanju možnosti za končne 
uporabnike, da imajo dostop do informacij 
in jih razširjajo ali da uporabljajo aplikacije 
in storitve po lastni izbiri. Nedavno pa je
poročilo Organa evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC) o
upravljanju spletnega prometa, objavljeno 
maja 2012 v študiji o delovanju trga 
internetnega dostopa in njegovem
zagotavljanju z vidika potrošnikov, ki jo je 
naročila Izvajalska agencija za zdravje in 
potrošnike in je bila objavljena decembra 
2012, pokazalo, da je znatno število 
končnih uporabnikov oškodovanih zaradi 
praks upravljanja spletnega prometa, ki 
onemogočajo ali upočasnjujejo določene
aplikacije. Za odpravo teh trendov so 
potrebna jasna pravila na ravni Unije, da bi 
internet ostal odprta platforma in da se 
prepreči razdrobljenost enotnega trga 
zaradi ukrepov posameznih držav članic.

uporabnikov, ponudnikov vsebin in 
aplikacij ter ponudnikov internetnih 
storitev. Po vsej Uniji je treba zakonsko 
zagotoviti načelno enako obravnavanje in 
nediskriminacijo pri prenosu podatkovnih 
paketov, ne glede na vsebino, storitev, 
aplikacijo, vir ali cilj, da se vsem 
uporabnikom internetnih storitev načelno 
trajno zagotovi odprt dostop do vseh 
vsebin, storitev ali aplikacij na internetu 
ali da jih lahko sami ponujajo skladno z 
načelom nevtralnosti omrežja. Za 
operaterje dostopovnih omrežij velja 
splošna obveznost prenosa podatkovnih 
paketov, tako da ne glede na izvor in cilj 
ali vsebine, storitve in aplikacije, ki jih je 
treba prenesti, uporabnikom zagotavljajo 
storitve prenosa primerne kakovosti, ki 
odraža tehnični napredek. Odprta in 
nediskriminacijska narava interneta je 
ključna gonilna sila inovacij, zaščite 
svobode in pluralizma medijev ter 
kulturne raznolikosti in ekonomske 
učinkovitosti. Te bistvene značilnosti 
zagotavljajo svobodo in raznolikost 
mnenj, medijev in kulture. Obstoječi 
regulativni okvir je namenjen spodbujanju 
možnosti za končne uporabnike, da imajo 
dostop do informacij in jih razširjajo ali da 
uporabljajo aplikacije in storitve po lastni 
izbiri. Nedavno pa sta poročilo Organa 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije (BEREC) o praksah 
upravljanja spletnega prometa, objavljeno 
maja 2012, in študija o delovanju trga 
internetnega dostopa in njegovem 
zagotavljanju z vidika potrošnikov, ki jo je 
naročila Izvajalska agencija za zdravje in 
potrošnike in je bila objavljena decembra 
2012, pokazala, da je znatno število 
končnih uporabnikov oškodovano zaradi 
praks upravljanja spletnega prometa, ki 
onemogočajo ali upočasnjujejo določeno 
vsebino, storitve ali aplikacije. Za odpravo 
teh trendov so potrebna jasna pravila za 
vključitev načela nevtralnosti omrežja v 
zakonodajo na ravni Unije, da bi internet 
ostal odprta platforma in da se prepreči 
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razdrobljenost enotnega trga zaradi 
ukrepov posameznih držav članic. Razvoj 
drugih izdelkov in storitev ne bi smel 
ovirati odprtega interneta, ki deluje na 
podlagi načela najboljših prizadevanj.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Svoboda končnih uporabnikov, da 
imajo dostop do informacij in zakonitih 
vsebin ter jih razširjajo ter da uporabljajo 
storitve po lastni izbiri, je pogojena s 
pravom Unije in nacionalno zakonodajo, ki 
je z njim skladna.  Ta uredba opredeljuje 
meje za omejevanje te svobode s strani 
ponudnikov javnih elektronskih 
komunikacij,  vendar ne posega v drugo 
zakonodajo Unije, vključno z avtorskimi 
pravicami in Direktivo 2000/31/ES.

(46) Pravica končnih uporabnikov, da 
imajo dostop do informacij in zakonitih 
vsebin ter jih razširjajo ter da uporabljajo 
storitve po lastni izbiri, je pogojena s 
pravom Unije in nacionalno zakonodajo, ki 
je z njim skladna.

Obrazložitev

Zadostuje sklic na pravo Unije in zakonodajo držav članic. Dodatna opredelitev bi bila lahko 
dvoumna.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij v okviru 
pogodbeno dogovorjenih omejitev glede 
podatkovnih količin in podatkovnih 
hitrosti za internetne dostopovne storitve 
ne bi smeli onemogočati in upočasnjevati 
specifičnih vsebin, aplikacij, storitev ali
posebnih razredov le-teh oz. jim 

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij vsebin, aplikacij
in storitev ali določenih kategorij teh 
storitev ne smejo brisati, blokirati, 
upočasnjevati, poslabševati ali jim dajati 
prednost, razen v določenem številu 
primernih ukrepov za upravljanje prometa, 
ki so jasno opredeljeni v tej uredbi in jih 
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zmanjševati kakovosti ali jih 
diskriminacijsko obravnavati, razen v
primeru omejenega števila smiselnih
ukrepov za upravljanje spletnega prometa, 
ki morajo biti pregledni, sorazmerni in
nediskriminacijski. Smiselno upravljanje 
spletnega prometa obsega preprečevanje 
ali oviranje hudih kaznivih dejanj, 
vključno s prostovoljnimi ukrepi 
ponudnikov za preprečevanje dostopa do 
otroške pornografije in njenega 
razširjanja. Čim večje zmanjšanje učinkov 
prezasedenosti omrežja bi se moralo šteti 
za smiselno pod pogojem, da je omrežna 
prezasedenost le začasna ali da do nje 
pride samo v izjemnih okoliščinah.

je treba vsakokrat utemeljiti. Ti ukrepi
morajo biti pregledni, potrebni in
sorazmerni. Kot sorazmerne jih je 
dovoljeno obravnavati le, če se enake vrste 
prometa obravnavajo enako. Vsaka 
cenovna diskriminacija vsebin, aplikacij 
ali storitev in vsi diskriminacijski pogoji v 
zvezi s hitrostjo in količino podatkov bi 
morali biti prepovedani. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Ta uredba ne posega v Direktivo 
2002/58/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi 
osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na 
področju elektronskih komunikacij 
(Direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah).

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Količinske tarife bi se morale šteti za 
združljive z načelom odprtega interneta, če 
končnim uporabnikom omogočajo, da na 
podlagi preglednih informacij o pogojih in 
posledicah takšne izbire izberejo tarifo, ki 

(48) Količinske tarife bi se morale šteti za 
združljive z načelom odprtega interneta, če 
končnim uporabnikom omogočajo, da na 
podlagi preglednih informacij o pogojih in 
posledicah takšne izbire izberejo tarifo, ki 
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ustreza njihovi običajni podatkovni porabi.
Hkrati bi take tarife ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij omogočile, da 
zmogljivosti omrežij bolje prilagodijo na 
pričakovane podatkovne količine. Bistveno 
je, da so končni uporabniki popolnoma 
obveščeni, preden sprejmejo dogovor o 
omejitvah podatkovne količine ali hitrosti 
in veljavnih tarifah, da lahko stalno 
spremljajo porabo in da se jim zlahka 
povečajo razpoložljive količine podatkov, 
če tako želijo.

ustreza njihovi običajni podatkovni porabi.
Hkrati bi take tarife ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij omogočile, da 
zmogljivosti omrežij bolje prilagodijo na 
pričakovane podatkovne količine. Bistveno 
je, da so končni uporabniki popolnoma 
obveščeni, preden sprejmejo dogovor o 
omejitvah podatkovne količine ali hitrosti 
in veljavnih tarifah, da lahko stalno 
spremljajo porabo in da se jim zlahka 
povečajo razpoložljive količine podatkov, 
če tako želijo, ter da se količinske omejitve 
za internetni promet uporabljajo na 
nediskriminacijski način, neodvisno od 
pošiljatelja, prejemnika, vrste, vsebine, 
naprave, storitve ali aplikacije in v skladu 
z načelom nevtralnosti omrežja.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Poleg tega končni uporabniki 
povprašujejo po storitvah in aplikacijah, za 
katere je potrebna povečana zagotovljena 
raven kakovosti, ki jo ponujajo ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij ali 
ponudniki vsebin, aplikacij ali storitev.
Take storitve lahko med drugim obsegajo 
radiodifuzijo prek internetnega protokola
(IP-TV), videokonference in nekatere 
zdravstvene aplikacije. Končni uporabniki 
bi zato morali imeti tudi možnost, da s 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
ali ponudniki vsebin, aplikacij ali storitev 
sklenejo sporazume o zagotavljanju 
specializiranih storitev z okrepljeno 
kakovostjo storitev.

(49) Poleg tega končni uporabniki 
povprašujejo po storitvah in aplikacijah, za 
katere je potrebna okrepljena kakovost 
storitev, ki jo ponujajo ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ali ponudniki 
vsebin, aplikacij ali storitev. Take storitve 
lahko med drugim obsegajo radiodifuzijo 
prek internetnega protokola (IP-TV), 
videokonference, igre in nekatere 
zdravstvene aplikacije. Končni uporabniki 
bi zato morali imeti tudi možnost, da s 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
ali ponudniki vsebin, aplikacij ali storitev 
sklenejo prostovoljne sporazume o 
zagotavljanju specializiranih storitev z 
okrepljeno kakovostjo storitev. Če se taki 
sporazumi sklenejo s ponudnikom 
internetnih dostopovnih storitev, 
ponudnik zagotovi, da okrepljena 
kakovost ne zmanjšuje zmogljivosti, 
dostopnosti ali kakovosti internetnih 
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dostopovnih storitev in ne omejuje 
nevtralnosti omrežja. Vendar pa bi morale 
specializirane storitve ostati izjema in se 
ne bi smele tržiti ali široko uporabljati kot 
nadomestek za internetno dostopovno 
storitev.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Poleg tega ponudniki vsebin, aplikacij 
in storitev povprašujejo po zagotavljanju 
prenosnih storitev, ki temeljijo na prožnih
parametrih kakovosti, vključno z nižjimi 
prednostnimi ravnmi za časovno 
neodvisen spletni promet. Možnost 
ponudnikov vsebin, aplikacij in storitev, da 
se s ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pogajajo o takšni prilagodljivi
ravni kakovosti storitve, je nujno potrebna 
za zagotavljanje specializiranih storitev, 
pričakuje pa se, da bo imela pomembno 
vlogo pri razvoju novih storitev, kakršne so 
komunikacije stroj-stroj. Hkrati bi morali 
taki dogovori ponudnikom javnih
elektronskih komunikacij omogočiti, da 
bolje uravnotežijo spletni promet in 
preprečijo preobremenjenost omrežja. 
Ponudnikom vsebin, aplikacij in storitev 
ter ponudnikom javnih elektronskih 
komunikacij bi zato moralo biti 
omogočeno, da prosto sklepajo sporazume 
o specializiranih storitvah z opredeljenimi 
ravnmi kakovosti storitve, če takšni 
sporazumi bistveno ne poslabšajo splošne 
kakovosti internetnih dostopovnih storitev.

(50) Poleg tega ponudniki vsebin, aplikacij 
in storitev povprašujejo po zagotavljanju 
prenosnih storitev, ki temeljijo na 
parametrih kakovosti. Za zagotavljanje 
specializiranih storitev v zaprtih omrežjih 
morajo imeti ponudniki vsebin, aplikacij 
in storitev možnost, da se s ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij pogajajo o 
takšni posebni ravni kakovosti storitve za 
omejeno skupino uporabnikov. To bi 
lahko spodbudilo razvoj novih storitev, 
kakršne so komunikacije stroj-stroj.
Specializirane storitve ne smejo vplivati 
na kakovost javnih internetnih dostopovnih 
storitev niti se uporabljati ali tržiti kot 
nadomestek za internet. Dopustne so 
samo, če zanje dokazljivo obstajajo 
tehnični in vsebinski razlogi, ki presegajo 
lastne gospodarske interese, da se lahko 
ponudijo kritične aplikacije v realnem 
času v posebni kakovosti. Če upravljavci 
dostopovnega omrežja nudijo ali tržijo 
specializirane storitve, morajo hkrati 
nuditi tudi storitev odprtega internetnega 
dostopa v skladu z načelom nevtralnosti 
omrežja in v smislu uvodne izjave 45 ter 
ne smejo vplivati na njegovo kakovost. Za 
vse storitve odprtega interneta velja 
načelo največje razpoložljivosti.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Nacionalni regulativni organi imajo 
ključno vlogo pri zagotavljanju, da lahko 
končni uporabniki svobodo do internetnega 
dostopa tudi dejansko izvajajo.
Nacionalnim regulativnim organom bi bilo 
zato treba naložiti obveznost spremljanja in 
poročanja, poskrbeti pa bi morali tudi, da 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
spoštujejo določbe ter zagotavljajo 
nediskriminacijske internetne dostopovne 
storitve visoke kakovosti, ki jih 
specializirane storitve niso poslabšale. Pri 
oceni morebitnega splošnega poslabšanja 
internetnih dostopovnih storitev bi morali 
nacionalni regulativni organi upoštevati 
parametre kakovosti, npr. časovne načrte in 
zanesljivostne parametre (prehodni čas, 
trepetanje in izguba paketa), ravni in 
učinke prezasedenosti omrežja, dejanske 
hitrosti v primerjavi z oglaševanimi, 
zmogljivost internetnih dostopovnih 
storitev v primerjavi s specializiranimi 
storitvami ter kakovost, kot jo dojemajo 
končni uporabniki. Nacionalne regulativne 
organe bi bilo treba pooblastiti, da vsem 
posameznim ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij naložijo zahteve 
glede minimalne kakovosti storitev, če je to 
nujno, da se prepreči splošno poslabšanje 
kakovosti internetnih dostopovnih storitev.

(51) Nacionalni regulativni organi imajo 
ključno vlogo pri zagotavljanju, da lahko 
končni uporabniki možnost do internetnega 
dostopa tudi dejansko izvajajo.
Nacionalnim regulativnim organom bi bilo 
zato treba naložiti obveznost spremljanja in 
poročanja, poskrbeti pa bi morali tudi, da 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
spoštujejo določbe ter zagotavljajo 
nediskriminacijske internetne dostopovne 
storitve visoke kakovosti, ki jih 
specializirane storitve niso poslabšale.
Nacionalni regulativni organi bi morali 
vzpostaviti jasne in razumljive mehanizme 
obveščanja in sodnega varstva za končne 
uporabnike, ki so doživeli diskriminacijo, 
omejitve ali vmešavanje v zvezi s spletnimi 
vsebinami, storitvami ali aplikacijami. Pri 
oceni morebitnega splošnega poslabšanja 
internetnih dostopovnih storitev bi morali 
nacionalni regulativni organi upoštevati 
parametre kakovosti, npr. časovne načrte in 
zanesljivostne parametre (prehodni čas, 
trepetanje in izguba paketa), ravni in 
učinke prezasedenosti omrežja, dejanske 
hitrosti v primerjavi z oglaševanimi, 
zmogljivost internetnih dostopovnih 
storitev v primerjavi s specializiranimi 
storitvami ter kakovost, kot jo dojemajo 
končni uporabniki. Nacionalne regulativne 
organe bi bilo treba pooblastiti, da vsem 
posameznim ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij naložijo zahteve 
glede minimalne kakovosti storitev, če je to 
nujno, da se prepreči splošno poslabšanje 
kakovosti internetnih dostopovnih storitev.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68) Da bi se upošteval razvoj trga in 
tehnični napredek, bi moralo biti Komisiji 
v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije podeljeno 
pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s 
spremembami prilog k tej uredbi. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da ustrezne dokumente 
istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

črtano

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ea) da bi zagotovili enako obravnavo 
vsega spletnega prometa, brez 
diskriminacije, omejitev ali motenj ne 
glede na pošiljatelja, prejemnika, vrsto, 
vsebino, napravo, storitev ali aplikacijo;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „usklajeni radiofrekvenčni spekter za (8) „usklajeni radiofrekvenčni spekter za 
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brezžične širokopasovne komunikacije“ 
pomeni radiofrekvenčni spekter, za 
katerega so pogoji za razpoložljivost in 
učinkovito uporabo usklajeni na ravni 
Unije, zlasti v skladu z Odločbo 
676/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta27, in ki je namenjen elektronskim 
komunikacijskim storitvam, razen 
radiodifuziji;

brezžične širokopasovne komunikacije“ 
pomeni radiofrekvenčni spekter, za 
katerega so pogoji za razpoložljivost in 
učinkovito uporabo usklajeni na ravni 
Unije, v skladu z določbami in postopki iz 
Direktive 2002/21/ES in Odločbo 
676/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta27, in ki je namenjen elektronskim 
komunikacijskim storitvam, razen 
radiodifuziji;

__________________ __________________
27

Odločba št. 676/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 7. marca 2002 o regulativnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru) (UL 
L 108, 24.4.2002, str. 1).

27
Odločba št. 676/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 7. marca 2002 o regulativnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru) (UL 
L 108, 24.4.2002, str. 1).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) „Načelo „največje razpoložljivosti“ 
zagotavlja izpolnjevanje zahtev za čim 
hitrejši prenos podatkov po časovnem 
zaporedju njihovega prispetja in 
neodvisno od vsebine, storitve, aplikacije, 
porekla ali cilja;

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „povezljivostni izdelek z zagotovljeno 
kakovostjo storitev (ASQ)“ pomeni 
izdelek, ki se zagotovi na izmenjavi IP in 
ki strankam omogoča, da vzpostavijo 
komunikacijsko povezavo IP med točko za 
medomrežno povezovanje in eno ali več 
fiksnimi omrežnimi priključnimi točkami, 
ter ki na podlagi posebnih parametrov 
opredeljenim ravnem omrežne 

črtano
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zmogljivosti med koncema omogoča 
zagotavljanje posebnih storitev končnim 
uporabnikom na podlagi oskrbovanja z 
določeno zagotovljeno kakovostjo storitev;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) „utemeljeno upravljanje 
podatkovnega prometa“ je dopustno kot 
izjema od načela „največje 
razpoložljivosti“, če je tehnično pogojeno 
in če ustreza splošnim načelom nujnosti, 
primernosti, zagotavljanja učinkovitosti, 
nediskriminativnosti in preglednosti, pa 
tudi drugim pogojem te uredbe;

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) „omrežna nevtralnost‟ je načelo 
enakega obravnavanja vsega spletnega 
prometa brez diskriminacije, omejitev ali 
motenj, ne glede na pošiljatelja, 
prejemnika, vrsto, vsebino, napravo, 
storitev ali aplikacijo;

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo elektronsko 

14) „odprta internetna dostopovna 
storitev“ pomeni javno razpoložljivo 
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komunikacijsko storitev, ki omogoča 
povezavo z internetom in s tem povezavo 
med skoraj vsemi končnimi točkami, 
povezanimi z internetom, ne glede na 
omrežno tehnologijo, ki se uporablja;

elektronsko komunikacijsko storitev, ki 
omogoča povezavo z internetom in s tem 
povezavo med skoraj vsemi končnimi 
točkami, povezanimi z internetom, ne 
glede na omrežno tehnologijo, ki se 
uporablja; države članice določijo ustrezne 
minimalne zahteve glede kakovosti 
storitve za javne internetne dostopovne 
storitve, ki se nenehno razvijajo v skladu 
tehnološkim napredkom; javna internetna 
dostopovna storitev končnim 
uporabnikom omogoča, da vse internetne 
aplikacije uporabljajo v skladu z načelom 
največje razpoložljivosti; kot edina izjema 
od tega pravila je dopustno sorazmerno in 
utemeljeno upravljanje podatkovnega 
prometa, če zanj obstajajo jasno določeni 
pogoji uporabe;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15) „specializirana storitev“ pomeni 
elektronsko komunikacijsko storitev ali 
katero koli drugo storitev, ki omogoča 
dostop do specifičnih vsebin, aplikacij ali 
storitev oz. do kombinacije le-teh, katerih 
tehnične lastnosti so konstantno 
nadzorovane, ali pošiljanje podatkov 
določenemu številu oseb ali končnih točk 
oz. prejemanju podatkov od le-teh; taka 
storitev se ne trži ali splošno uporablja kot 
nadomestek za internetno dostopovno
storitev;

15) „specializirana storitev“ pomeni 
elektronsko komunikacijsko storitev, zlasti 
na osnovi IP, ali katero koli drugo storitev, 
ki se zagotavlja in upravlja samo v okviru 
zaprtih elektronskih komunikacijskih 
omrežij s strogim nadzorom dostopa in se
ne trži ali uporablja kot nadomestek za
internet in ki ni funkcionalno enaka 
vsebinam, aplikacijam ali storitvam 
odprtega interneta. Specializirana storitev
je dopustna samo, če zanjo dokazljivo 
obstajajo tehnični in vsebinski razlogi, ki 
presegajo lastne gospodarske interese, da 
se lahko ponudijo kritične aplikacije v 
realnem času v posebni, zagotovljeni 
kakovosti ali aplikacije, ki jih je treba 
posebej zagotoviti. Označujejo jo jasno 
določeni in zajamčeni ter vsakokratni 
storitvi prilagojeni parametri kakovosti 
storitev, za katere velja neprekinjeno 
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upravljanje med obema koncema, od 
ponudnika specializirane storitve pa vse 
do priključne točke naročnika. 
Specializirana storitev ne sme biti 
omejena na končno točko, ki jo nadzira 
ponudnik storitev;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ta oddelek se uporablja za usklajeni 
radiofrekvenčni spekter za brezžične 
širokopasovne komunikacije.

(1) Ta oddelek se uporablja za usklajeni 
radiofrekvenčni spekter za brezžične 
širokopasovne komunikacije v skladu z 
Direktivo 2009/140/ES in Odločbo št.
676/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, zlasti ob upoštevanju določb iz 
členov 8a in 9 Direktive 2002/21/ES.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ta oddelek ne posega v pravico držav 
članic, da naložijo prispevke, s čimer 
zagotovijo čim bolj učinkovito uporabo 
virov spektra v skladu s členom 13 
Direktive 2002/20/ES, ter da njihov 
radiofrekvenčni spekter organizirajo in 
uporabljajo za potrebe javnega reda, javne 
varnosti in obrambe.

(2) Ta oddelek ne posega v pravico držav 
članic, da naložijo prispevke, s čimer 
zagotovijo čim bolj učinkovito uporabo 
virov spektra v skladu s členom 13 
Direktive 2002/20/ES, ter da njihov 
radiofrekvenčni spekter organizirajo in 
uporabljajo za potrebe javnega reda, javne 
varnosti, obrambe in ciljev splošnega 
interesa, kot so spodbujanje kulturne, 
jezikovne in medijske raznolikosti prek 
spleta in tradicionalnih medijev, ter v 
interesu vseh uporabnikov radijskih 
frekvenc.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Nacionalni organi, pristojni za 
radiofrekvenčni spekter, prispevajo k 
razvoju brezžičnega prostora, v katerem se 
naložbeni in konkurenčni pogoji za 
visokohitrostne brezžične širokopasovne 
komunikacije zlivajo ter ki omogoča 
načrtovanje in zagotavljanje integriranih 
večozemeljskih omrežij in storitev ter 
ekonomije obsega, s čimer spodbuja 
inovacije, gospodarsko rast in dolgoročne 
koristi za končne uporabnike.

(1) Ne glede na zagotavljanje ciljev v 
splošnem interesu v skladu s 
členom 9(4) Direktive 2002/21/ES
nacionalni organi, pristojni za 
radiofrekvenčni spekter, prispevajo k 
razvoju brezžičnega prostora, v katerem se 
naložbeni in konkurenčni pogoji za 
visokohitrostne brezžične širokopasovne 
komunikacije zlivajo ter ki omogoča 
načrtovanje in zagotavljanje integriranih 
večozemeljskih omrežij in storitev ter 
ekonomije obsega, s čimer spodbuja 
inovacije, gospodarsko rast in dolgoročne 
koristi za končne uporabnike. Treba je 
ustrezno upoštevati možnost vzpostavitve 
večfunkcionalnih omrežij, ki radijsko in 
mobilno komunikacijsko tehnologijo 
združujejo na eni platformi.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) zagotoviti široko ozemeljsko pokrivanje 
z visokohitrostnimi brezžičnimi 
širokopasovnimi omrežji ter visoko raven 
gostote in porabe s tem povezanih storitev.

e) zagotoviti učinkovito uporabo spektra 
za zadovoljitev naraščajočega 
povpraševanja po visokohitrostnih 
brezžičnih širokopasovnih omrežjih in 
istočasno upoštevati javni interes ter 
kulturno in ekonomsko vrednost spektra 
kot celote.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) preprečiti škodljive motnje, vključno z 
možnostjo, da se z drugimi uporabniki 
določijo obveznosti za odpravljanje težav 
zaradi motenj in prevzamejo s tem 
povezani stroški.

Obrazložitev

Preprečitev škodljivih motenj je bistven regulativni cilj. To bi bilo treba upoštevati pri 
določanju odobritvenih pogojev in postopkov.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ea) zagotoviti, da vsaka sprememba 
politike glede učinkovite rabe spektra 
upošteva njen učinek na javni interes, kar 
zadeva motenje in stroške.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tehnične lastnosti različnih 
razpoložljivih frekvenčnih pasov 
radiofrekvenčnega spektra,

(a) tehnične lastnosti kot tudi trenutna in 
načrtovana uporaba različnih 
razpoložljivih frekvenčnih pasov 
radiofrekvenčnega spektra,
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) učinkovito uporabo frekvenčnih 
pasov radiofrekvenčnega spektra, ki so že 
dodeljeni za uporabo v mobilnih 
širokopasovnih storitvah;

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) najučinkovitejšo uporabo 
radiofrekvenčnega spektra v skladu s 
členom 9(4)(b), pri čemer upoštevajo 
lastnosti zadevnega pasu oziroma pasov;

(a) najučinkovitejšo uporabo 
radiofrekvenčnega spektra v skladu s 
členom 9(4)(b), pri čemer upoštevajo 
lastnosti zadevnega pasu oziroma pasov in 
njihovo trenutno in načrtovano uporabo;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) upoštevanje stroškov, ki nastanejo 
obstoječim uporabnikom zaradi 
odstranitve frekvenčnega pasu;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Če tehnični pogoji za razpoložljivost in (1) Če tehnični pogoji za razpoložljivost in 
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učinkovito uporabo usklajenega 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne komunikacije omogočajo 
uporabo zadevnega radiofrekvenčnega 
spektra po režimu splošne odobritve, se 
pristojni nacionalni organi izogibajo 
nalaganju dodatnih pogojev ter preprečijo 
morebitno alternativno uporabo, ki bi 
ovirala učinkovito uporabo takega 
usklajenega režima.

učinkovito uporabo usklajenega 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne komunikacije omogočajo 
uporabo zadevnega radiofrekvenčnega 
spektra po režimu splošne odobritve, se 
pristojni nacionalni organi izogibajo 
nalaganju dodatnih pogojev ter preprečijo 
morebitno alternativno uporabo, ki bi 
ovirala učinkovito uporabo takega 
usklajenega režima. To ne posega v 
določbe člena 2(8).

Obrazložitev

Brez sklicevanja na člen 2(8) (kot ga spreminja predlog spremembe 14) bodo morda oteženi 
možni ali zaželeni scenariji skupne rabe.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) opredeli datum prenehanja veljavnosti 
vseh obstoječih pravic do uporabe 
usklajenih pasovih, razen za brezžične 
širokopasovne komunikacije, oziroma pri 
pravicah za nedoločen čas, datum, do 
katerega se pravica do uporabe spremeni, 
da se omogoči zagotavljanje brezžičnih 
širokopasovnih komunikacij.

črtano

Obrazložitev

To pravilo spodkopava potrebno pravno varnost za vse sedanje imetnike pravic, ki so v dobri 
veri izvedli dolgoročne naložbe na podlagi obstoječe zakonodaje.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Odstavek 2 ne posega v določbe 
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členov 9(3) in (4) Direktive 2002/21/ES.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Če namerava pristojni nacionalni organ 
za uporabo radiofrekvenčnega spektra 
zahtevati splošno odobritev ali podeliti 
posamezne pravice do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra ali spremeniti 
pravice in obveznosti v zvezi z uporabo 
radiofrekvenčnega spektra v skladu s 
členom 14 Direktive 2002/20/ES, po 
končanem javnem posvetovanju iz člena 6 
Direktive 2002/21/ES, če se ta opravi, 
Komisiji in organom drugih držav članic, 
pristojnim za spekter, istočasno predloži 
osnutek ukrepa skupaj z njegovo 
utemeljitvijo, v vsakem primeru pa le v 
fazi priprave, ki mu omogoča, da Komisiji 
in pristojnim organom drugih držav članic 
zagotovi zadostne in zanesljive informacije 
o vseh relevantnih zadevah.

(1) Če namerava pristojni nacionalni organ 
za uporabo radiofrekvenčnega spektra 
zahtevati splošno odobritev ali podeliti 
posamezne pravice do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra ali spremeniti 
pravice in obveznosti v zvezi z uporabo 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne storitve v skladu s členom 
14 Direktive 2002/20/ES, po končanem 
javnem posvetovanju iz člena 6 Direktive 
2002/21/ES, če se ta opravi, Komisiji in 
organom drugih držav članic, pristojnim za 
spekter, istočasno predloži osnutek ukrepa 
skupaj z njegovo utemeljitvijo, v vsakem 
primeru pa le v fazi priprave, ki mu 
omogoča, da Komisiji in pristojnim 
organom drugih držav članic zagotovi 
zadostne in zanesljive informacije o vseh 
relevantnih zadevah.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[…] črtano

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi enotna tehnična in 
metodološka pravila za izvajanje enega ali 
več evropskih dostopovnih izdelkov po
členih 17 in 19 ter točk 2 in 3 Priloge I ter 
Priloge II v skladu s tam določenimi merili 
in parametri. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).

2. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi enotna tehnična in 
metodološka pravila za izvajanje enega ali 
več evropskih dostopovnih izdelkov po
členu 17 ter točkah 2 in 3 Priloge I v 
skladu s tam določenimi merili in 
parametri. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 23 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svoboda do zagotavljanja in uporabe 
odprtega internega dostopa ter smiselno

upravljanje prometa

Odprt internetni dostop, specializirane 
storitve ter primerno utemeljeno

upravljanje podatkovnega prometa

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Končni uporabniki imajo prek 
internetnih dostopovnih storitev prost 
dostop do informacij in vsebin ter jih lahko 
širijo, zaganjajo aplikacije in uporabljajo 
storitve po lastni izbiri.

(1) Odprt internetni dostop se v celoti 
zagotovi v skladu z odstavkom 14 člena 2, 
da se končnim uporabnikom omogoči, da
imajo prek odprtih internetnih dostopovnih 
storitev prost dostop do vseh informacij in 
vsebin po lastni izbiri ter jih lahko širijo, 
zaganjajo aplikacije in uporabljajo storitve
in terminalsko opremo po lastni izbiri, 
neodvisno od vira ali cilja teh informacij, 
vsebin, aplikacij ali storitev.

Za upravljavce dostopovnega omrežja 
velja splošna obveznost upoštevanja 
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načela največje razpoložljivosti. 
Ponudniki internetnih dostopovnih 
storitev končnim uporabnikom ne 
omejujejo ali preprečujejo uporabe 
terminalske opreme za dostopanje do 
informacij in vsebin ter za njihovo 
razširjanje prek svoje internetne 
dostopovne storitve. To ne posega v 
pravice držav članic, da podelijo 
individualne pravice do uporabe v skladu 
s členom 5 Direktive 2002/20/ES. 

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah in 
hitrostih ter v skladu s takimi sporazumi o 
podatkovnih količinah koristijo ponudbe 
ponudnikov spletnih vsebin, aplikacij in 
storitev.

Končni uporabniki ob ustreznem 
upoštevanju načela omrežne nevtralnosti
s ponudniki internetnih dostopovnih 
storitev prosto sklepajo sporazume o 
podatkovnih količinah in hitrostih.
Ponudniki internetnih dostopovnih 
storitev oglašujejo najmanjšo zajamčeno 
podatkovno količino in hitrost, ki jo lahko 
ponudijo, in ne največje hitrosti. 

Pri sporazumih o količinah in hitrostih 
podatkov se določene vsebine, storitve ali 
aplikacije ne smejo izvzeti iz porabljene 
količine ali iz zaviranja storitev po porabi 
dogovorjene količine podatkov.

Obrazložitev

Dostop do odprtega in nediskriminacijskega interneta je treba določiti kot pravico in ne kot 
svoboščino in kot pravilo predpisati odprt internet največje razpoložljivosti z dostopom do 
vseh storitev, informacij, vsebin in aplikacij.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni uporabniki lahko tudi prosto 
sklepajo dogovore s ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ali ponudniki 
vsebin, aplikacij in storitev o zagotavljanju
specializiranih storitev z boljšo kakovostjo.

Ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
ali ponudniki vsebin, aplikacij in storitev
lahko omejenemu krogu uporabnikov s 
pogojnim dostopom prek zaprtega 
elektronskega komunikacijskega omrežja 
ponudijo opravljanje specializiranih 
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storitev. Specializirane storitve se ne 
smejo tržiti ali uporabljati kot nadomestek 
za internet ali biti funkcionalno enake 
vsebinam, aplikacijah ali storitvam 
odprtega interneta.

Če se taki sporazumi sklenejo s 
ponudnikom internetnih dostopovnih 
storitev, ponudnik v skladu z načelom 
nevtralnosti omrežja zagotovi, da se ne 
zmanjša zmogljivost, dostopnost ali 
kakovost javnih internetnih dostopovnih 
storitev.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočili zagotavljanje 
specializiranih storitev za končne 
uporabnike, ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev ter ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij med seboj prosto sklepajo 
sporazume o prenosu podatkovnih količin 
ali prometu kot specializiranih storitvah z 
opredeljeno kakovostjo storitve ali 
namensko zmogljivostjo. Zagotavljanje 
specializiranih storitev ne povzroča 
ponavljajočega se ali neprestanega 
zmanjšanja splošne kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev.

Zagotavljanje specializiranih storitev ne
sme zmanjšati kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev. Te storitve tudi ne 
smejo znižati splošno priznanih tehničnih 
standardov ter ovirati njihov razvoj ter 
zmanjšati splošne zmogljivosti, 
dostopnosti ali kakovosti odprtih 
internetnih dostopovnih storitev. 
Specializirane storitve se ponujajo samo, 
če je omrežje dovolj zmogljivo, da lahko 
poleg odprtega internetnega dostopa 
zagotavlja takšne storitve.

Specializirane storitve so dopustne samo, 
če zanje dokazljivo obstajajo tehnični in 
vsebinski razlogi, ki presegajo lastne 
gospodarske interese, da se lahko 
ponudijo kritične aplikacije v realnem 
času v posebni kakovosti ali aplikacije, ki 
jih je treba posebej zagotoviti.

Uporaba komercialnih storitev s strani 
končnih uporabnikov ter ponudnikov 
vsebin ali aplikacij za podporo specialnih 
storitev bi morala temeljiti na prostovoljni 
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in nediskriminacijski podlagi. Če 
zmogljivost omrežja skupaj uporablja za 
internetne dostopovne storitve in 
specializirane storitve, ponudnik teh 
storitev objavi jasna in nedvoumna merila 
za skupno rabo zmogljivosti omrežja.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za upravljavce dostopovnega omrežja, ki 
istočasno ponujajo ali tržijo specializirane 
storitve, velja obveznost ponudbe odprte 
internetne dostopovne storitve v skladu z 
odstavkom 14 člena 2. Drugih 
ponudnikov storitev, ki so odvisni od 
storitev prenosa upravljavca omrežja, ne 
smejo diskriminirati in morajo prenos 
zaračunavati po preglednih in tržnih 
cenah.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko nacionalni organi ocenili 
takšno morebitno pomembno zmanjšanje, 
jim ponudniki elektronskih 
komunikacijskih storitev ali ponudniki 
vsebin, aplikacij in storitev na zahtevo 
posredujejo točne podatke o zmogljivostih, 
dodeljenih tema dvema vrstama storitev.
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ponudniki vertikalno integriranih 
javnih elektronskih komunikacij nikakor 
ne smejo diskriminirati prometa 
ponudnikov vsebin, storitev ali aplikacij, 
ki konkurirajo njihovim lastnim storitvam 
ali tistim, ki jih zagotavljajo z 
ekskluzivnimi sporazumi.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izvajanje svoboščin iz odstavkov 1 in 2 
se olajša z zagotavljanjem celovitih 
informacij v skladu s členom 25(1),
členom 26(2) in členom 27(1) in (2).

(4) Končni uporabniki, ponudniki vsebin, 
aplikacij in storitev, med drugim v medijih 
in kulturi, ter uprave na vseh ravneh 
prejmejo celovite informacije v skladu s
členom 20(2), členom 21(3) in členom 21a 
Direktive 2002/22/ES, ter v skladu s členi
25(1), 26(2) in 27(1) in (2) te uredbe, 
vključno z informacijami o izvedenih 
primernih ukrepih za upravljanje 
prometa, ki bi lahko vplivali na dostop do 
informacij, vsebin, aplikacij in storitev ter 
njihovo širjenje, kot je opredeljeno v 
odstavkih 1 in 2.
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Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V okviru pogodbeno dogovorjenih 
podatkovnih količin ali hitrosti za 
internetne dostopovne storitve ponudniki 
teh storitev svoboščin iz odstavka 1 ne 
omejujejo z blokiranjem, 
upočasnjevanjem, poslabšanjem ali 
diskriminacijo specifičnih vsebin, 
aplikacij ali storitev oz. posebnih razredov 
le-teh, razen v primerih, ko je treba uvesti 
primerne ukrepe za upravljanja prometa. 
Primerni ukrepi za upravljanje prometa 
so pregledni, nediskriminacijski, 
sorazmerni in potrebni za:

(5) Ponudniki teh storitev izrecno ne 
omejujejo določb iz odstavka 1

– z brisanjem, blokiranjem, 
upočasnjevanjem, poslabšanjem ali 
diskriminacijo določenih vsebin, aplikacij, 
storitev ali končnih naprav oz. posebnih 
razredov le-teh,

– z dajanjem prednosti določenim 
vsebinam, aplikacijam, storitvam ali 
terminalom oz. posebnim razredom le-teh 
ali

– s posebnimi dogovori o cenah s končnim 
uporabnikom, zaradi katerih bi bil dostop 
do določenih vsebin, aplikacij, storitev ali 
terminalov oz. posebnih razredov le-teh 
videti ekonomsko manj zanimiv. 

a) izvajanje zakonodajne določbe ali 
izvršitev sodbe sodišča oz. za preprečitev 
ali poskus preprečevanja resnih kaznivih 
dejanj;

Izvzeti so primeri, ko so potrebni 
utemeljeni in primerni ukrepi upravljanja 
spletnega prometa.

Ukrepi upravljanja spletnega prometa se 
priznajo kot utemeljeni in primerni, če so 
dokazano namenjeni

b) ohranitev integritete in varnosti 
omrežja, storitev, ki se zagotavljajo prek 
tega omrežja, ter terminalov končnih 

– ohranjanju integritete in varnosti 
omrežja, storitev, ki se zagotavljajo prek 
tega omrežja, ter terminalov končnih 
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uporabnikov; uporabnikov ali

c) preprečitev prenosa neželenih 
komunikacij končnim uporabnikom, ki so 
se predhodno strinjali s takimi 
omejevalnimi ukrepi;

d) čim večje zmanjšanje učinkov začasnih
ali izrednih obremenitev omrežij, pod 
pogojem, da se enake vrste prometa 
obravnavajo enako.

– čim večjemu zmanjšanju učinkov
dokazanih začasnih in izrednih 
obremenitev omrežij in učinkovitemu 
upravljanju prometa v primeru takšne 
akutne obremenitve omrežja,

če se pri tem vse vsebine, aplikacije in 
storitve obravnavajo skladno z načelom 
„največje razpoložljivosti“.

Za ustrezno upravljanje prometa se 
podatki obdelujejo samo, kot je to
potrebno in sorazmerno za namene tega 
odstavka.

Ti ukrepi se ne smejo izvajati dlje, kot je
nujno potrebno.

Ukrepi za upravljanje prometa so 
pregledni, nediskriminacijski, sorazmerni 
in potrebni, zanje pa veljajo jasni, 
razumljivi in dostopni mehanizmi sodnega 
varstva.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za ustrezno upravljanje prometa se 
podatki obdelujejo samo, kot je to potrebno 
in sorazmerno za namene tega odstavka.

Za ustrezno upravljanje prometa se podatki 
obdelujejo samo, kot je to potrebno in 
sorazmerno za namene tega člena; zato so 
vsi postopki za pregled ali analizo 
podatkov v skladu z zakonodajo na 
področju zasebnosti in varstva podatkov.
V okviru postopkov je dovoljeno 
pregledati samo glave podatkovnih 
paketov. „Pregled paketa“, ki presega 
takšno preverjanje, se ne izvede.
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Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 32 za natančno določitev 
tehničnih meril za obstoj opisanih izjem, 
potrebnih v skladu s členom 23(5). Za 
obstoj izjem se določijo najstrožje možne 
zahteve.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Določbe člena 23(5a) (novo) ne 
posegajo v sodno presojo in so predmet 
jasnih, razumljivih in dostopnih 
mehanizmov sodnega varstva, da se 
prepreči privatizacija kazenskega 
pregona.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo in zagotavljajo dejansko 
sposobnost končnih uporabnikov za 
uresničevanje določb iz člena 23(1) in (2) 
ter za neprekinjeno razpoložljivost odprtih
internetnih dostopovnih storitev v skladu s 
členom 2(2)(14) takšne kakovosti, ki 
odraža napredek v tehnologiji in ki je ne 
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in ki je ne znižujejo specializirane storitve.
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi 
učinke specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

znižujejo specializirane storitve. V 
sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi zagotavljajo, da 
učinki specializiranih storitev ne 
zmanjšujejo svobode izražanja in 
obveščanja, jezikovne in kulturne 
raznolikosti, svobode in pluralnosti 
medijev ter inovacij. Nacionalni 
regulativni organi prav tako skrbno 
spremljajo in zagotavljajo uporabo 
primernih ukrepov za upravljanje 
prometa v skladu s členom 23(5) in 
načelom omrežne nevtralnosti, ob 
doslednem upoštevanju smernic BEREC, 
določenih v odstavku 2 tega člena in v 
členu 21(3a) Direktive 2002/22/EC. 
Primerni ukrepi za upravljanje prometa se 
redno pregledujejo, da odražajo 
tehnološki napredek. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ponudniki javne elektronske 
komunikacije morajo vsak pojav izjeme iz 
člena 23(5) ter vse ukrepe upravljanja 
prometa, sprejete v ta namen v 
posameznih primerih, dokumentirati in 
jih takoj sporočiti pristojnim nacionalnim 
regulativnim organom. 

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Nacionalni regulativni organi 
vzpostavijo jasne in razumljive 
mehanizme obveščanja in sodnega varstva 
za končne uporabnike, ki so bili žrtve 
diskriminacije, omejitev, motenja, 
blokiranja ali zaviranja v zvezi s spletnimi 
vsebinami, storitvami ali aplikacijami.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se kakovost storitve pri internetnih 
dostopovnih storitvah ne bi na splošno
poslabšala oziroma da se zavaruje 
sposobnost končnih uporabnikov za dostop 
do vsebin ali informacij in njihovo širjenje 
ali za zaganjanje aplikacij in storitev po 
lastni izbiri, lahko nacionalni regulativni 
organi ponudnikom javnih elektronskih 
komunikacij naložijo minimalne zahteve 
glede kakovosti storitev.

Da se kakovost storitve pri internetnih 
dostopovnih storitvah ne bi poslabšala 
oziroma da se zavaruje sposobnost končnih 
uporabnikov za dostop do vsebin ali 
informacij in njihovo širjenje ali za 
zaganjanje aplikacij in storitev po lastni 
izbiri, lahko nacionalni regulativni organi 
ponudnikom javnih elektronskih 
komunikacij naložijo minimalne zahteve 
glede kakovosti storitev in druge 
regulativne ukrepe.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organi pred 
naložitvijo takih zahtev Komisiji 
pravočasno pošljejo povzetek razlogov za 
ukrepanje, predvidene zahteve in 
predlagani potek ukrepanja. Dostop do teh 
informacij omogočijo tudi organu BEREC.
Po pregledu informacij lahko Komisija 
poda pripombe ali priporočila, s katerimi 

Nacionalni regulativni organi pred 
naložitvijo takih zahtev Komisiji 
pravočasno pošljejo povzetek razlogov za 
ukrepanje, predvidene zahteve in 
predlagani potek ukrepanja. Dostop do teh 
informacij omogočijo tudi organu BEREC.
Po pregledu informacij lahko Komisija 
poda pripombe ali priporočila, s katerimi 
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zlasti zagotovi, da predvidene zahteve ne 
vplivajo negativno na delovanje notranjega 
trga. Ko Komisija prejme popolne 
informacije, se predvidene zahteve ne 
sprejmejo še dva meseca po tem, razen če 
se Komisija in nacionalni regulativni 
organ ne dogovorita drugače ali če 
Komisija nacionalni regulativni organ 
obvesti o skrajšanem roku za pregled ali 
če poda pripombe ali priporočila. 
Nacionalni regulativni organi čim bolj 
upoštevajo pripombe ali priporočila 
Komisije ter Komisijo in BEREC obvestijo 
o sprejetih zahtevah.

zlasti zagotovi, da predvidene zahteve ne 
vplivajo negativno na delovanje notranjega 
trga. Nacionalni regulativni organi čim bolj 
upoštevajo pripombe ali priporočila 
Komisije ter Komisijo in BEREC obvestijo 
o sprejetih zahtevah. BEREC v tesnem 
sodelovanju s Komisijo in vsemi deležniki 
na podlagi člena 23 in tega člena določi in 
razvije splošne smernice za uporabo 
primernega upravljanja prometa.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Nacionalni regulativni organi uvedejo 
ustrezne pritožbene postopke za zadeve v 
zvezi z zmogljivostjo internetne 
dostopovne storitve za končne uporabnike 
in ponudnike vsebin, aplikacij in storitev.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) kakovost storitev v skladu z izvedbenimi 
akti iz odstavka 2;

d) kakovost storitev;
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Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka e – podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, vključno s hitrostmi v 
prometnih konicah;

(i) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, vključno z najmanjšo 
zagotovljeno podatkovno hitrostjo za 
odjemanja in nalaganje v prometnih 
konicah, ter instrumente, ki so ob vsakem 
času na voljo končnim uporabnikom, s 
katerimi lahko na splošno priznan način 
sami nadzorujejo razpoložljive hitrosti 
odjemanja in nalaganja v realnem času 
med trajanjem pogodbe;

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka e – podtočka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik uporablja za merjenje in urejanje 
prometa, da se izogne obremenitvi 
omrežja, in o morebitnih vplivih teh 
postopkov na kakovost storitve in varstvo 
osebnih podatkov;

(iv) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik uporablja za merjenje in urejanje 
prometa, da se izogne obremenitvi 
omrežja, in o morebitnih vplivih teh 
postopkov na kakovost storitve in varstvo 
osebnih podatkov, ter vse ukrepe v skladu 
s členom 23(5); prikažejo pa tudi 
instrumente, ki so ob vsakem času na 
voljo končnim uporabnikom, s katerimi 
lahko na splošno priznan in razumljiv 
način preverijo postopke in ukrepe za 
merjenje in urejanje podatkovnega 
prometa v skladu s členom 23(5);

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Na zahtevo zadevnih javnih organov 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij po potrebi končnim 
uporabnikom posredujejo informacije v 
javnem interesu brezplačno prek istih 
sredstev, kot jih navadno uporabljajo v 
komunikaciji s končnimi uporabniki. Pri 
tem zadevni javni organi navedene 
informacije zagotovijo ponudnikom 
javnih elektronskih komunikacij v 
standardizirani obliki, nanašajo pa se 
lahko na naslednja področja:

črtano

a) najobičajnejše uporabe elektronskih 
komunikacijskih storitev za nezakonita 
dejanja ali širjenje škodljivih vsebin, zlasti 
če lahko škoduje spoštovanju pravic in 
svoboščin drugih, vključno s kršenjem 
pravic glede varstva podatkov, avtorskih 
in sorodnih pravic ter njihovimi pravnimi 
posledicami; ter

b) načine zaščite pred tveganji za osebno 
varnost in nezakonit dostop do osebnih 
podatkov pri uporabi elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, vključno z dejanskimi
razponi hitrosti, povprečnimi hitrostmi in 
hitrostmi v prometnih konicah ter 
morebitnim učinkom omogočanja dostopa 
za tretje osebe prek radijskih lokalnih 
omrežij;

(b) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje na glavni 
lokaciji končnega uporabnika, vključno z
minimalnimi zagotovljenimi razponi 
hitrosti, povprečnimi hitrostmi in hitrostmi 
v prometnih konicah ter morebitnim 
učinkom omogočanja dostopa za tretje 
osebe prek radijskih lokalnih omrežij;
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Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pooblastilo iz členov 17(2) in 19(5) se
Komisiji podeli za nedoločen čas od 
[datuma začetka veljavnosti te uredbe].

(2) Pooblastilo iz členov 17(2), 19(5) in 
23(5) se prenese na Komisijo za nedoločen 
čas od [datuma začetka veljavnosti te 
uredbe].

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pooblastilo iz členov 17(2) in 19(5) 
lahko Evropski parlament ali Svet kadar 
koli prekličeta. S sklepom o preklicu
prekličeta pooblastilo, na katerega se 
sklep nanaša. Sklep začne veljati dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši datum, ki ga ta določa. Sklep
ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

(3) Pooblastilo iz členov 17(2), 19(5) in 
23(5) lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu
preneha veljati prenos pooblastila, 
naveden v tej odločitvi. Odločitev začne
učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem 
listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki
je v njem določen. Odločitev ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Delegirani akt, sprejet na podlagi 
členov 17(2) in člena 19(5), začne veljati
samo, če mu Evropski parlament ali Svet v
dveh mesecih od uradnega obvestila o tem 
aktu Evropskemu parlamentu in Svetu ne 
nasprotujeta ali če sta pred iztekom

(5) Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 
17(2), 19(5) in 23(5), začne veljati le, če
niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
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navedenega roka oba obvestila Komisijo, 
da mu ne nasprotujeta. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.

aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako  
Evropski parlament kot Svet obvestila 
Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA II črtano

MINIMALNI PARAMETRI 
EVROPSKIH POVEZLJIVOSTNIH 
IZDELKOV ASQ

Omrežni elementi in z njimi povezane 
informacije:

– opis povezljivostnega izdelka, ki se bo 
zagotavljal prek fiksnega omrežja, 
vključno s tehničnimi lastnostmi in 
sprejetjem vseh ustreznih standardov.

Omrežne funkcije:

– sporazum o povezljivosti, ki zagotavlja 
kakovost storitev med koncema in temelji 
na določenih parametrih, ki omogočajo 
zagotavljanje najmanj naslednjih 
storitvenih razredov:

– govorne in video klice;

– radiodifuzijo avdiovizualnih vsebin; ter

– podatkovno-kritičnih aplikacij.
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