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Predlog spremembe 7
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija9

ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Zato je na tem 
področju potrebna javna podpora, vendar 
ne sme neustrezno izkrivljati konkurence.

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija9

ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Zato je na tem 
področju zlasti na podeželju potrebna
državna pomoč, vendar ne sme čezmerno
izkrivljati konkurence.

Or. de

Predlog spremembe 8
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Nevtralnost omrežij je za odprti 
internet osrednjega pomena.

Or. de

Predlog spremembe 9
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Kar zadeva javno-zasebna 
partnerstva za zagotovitev hitrih 
širokopasovnih storitev zlasti na 
podeželju, se na področju javnih 
informacijskih in komunikacijskih 
storitev priporoča javno-zasebna 
partnerstva s podporo evropskih sredstev 
med regionalnimi ter lokalnimi oblastmi 
ter malimi in srednjimi podjetji na 
področju javnih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, saj bi lahko 
tako po vsej EU vzpostavila trajno 
podlago za lokalno pridobivanje veščin in 
znanja.

Or. de

Predlog spremembe 10
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Večje širokopasovne hitrosti prinašajo 
velike gospodarske in socialne koristi, ki 
jih vlagatelji ne morejo izkoristiti ali 
denarno zajeti. Hitre in ultrahitre 
širokopasovne povezave predstavljajo 
ključno infrastrukturo za razvoj in uvedbo 
digitalnih storitev, ki so odvisne od 
razpoložljivosti, hitrosti, zanesljivosti in 
odpornosti fizičnih omrežij. Vzpostavitev 
in uporaba hitrejših omrežij odpirata poti 
inovativnim storitvam, ki zahtevajo višje 
hitrosti. Potrebni so ukrepi na ravni Unije, 
da se dosežeta čim večja sinergija in 
medsebojna povezanost med tema dvema 
sestavnima deloma digitalnih 
telekomunikacijskih omrežij.

(10) Večje širokopasovne hitrosti prinašajo 
velike gospodarske in socialne koristi, ki 
jih vlagatelji ne morejo izkoristiti ali 
denarno zajeti. Hitre in ultrahitre 
širokopasovne povezave predstavljajo 
ključno infrastrukturo za razvoj in uvedbo 
digitalnih storitev, ki so odvisne od 
razpoložljivosti, hitrosti, zanesljivosti in 
odpornosti fizičnih omrežij. Celovita
vzpostavitev in uporaba hitrejših omrežij 
odpirata poti inovativnim storitvam, ki 
zahtevajo višje hitrosti. Potrebni so ukrepi 
na ravni Unije, da se dosežeta čim večja 
sinergija in medsebojna povezanost med 
tema dvema sestavnima deloma digitalnih 
telekomunikacijskih omrežij.

Or. de
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Predlog spremembe 11
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
povezav bo zlasti koristila malim in 
srednje velikim podjetjem, ki zaradi 
neustrezne povezljivosti in neustrezne 
hitrosti obstoječih širokopasovnih povezav 
pogosto ne morejo izkoriščati spletno 
podprtih storitev, kot je „računalništvo v 
oblaku“,. To bo sprostilo potencial za 
bistveno povečanje produktivnosti malih in 
srednje velikih podjetij.

(11) Inovativne internetne storitve, 
sodobne programske in komunikacijske 
aplikacije ter mobilne naprave, 
priključene na internet, zahtevajo vedno 
večjo hitrost prenosa podatkov. Postavitev 
ultrahitrih širokopasovnih povezav bo 
zlasti koristila malim in srednjim podjetjem 
ter kulturi in ustvarjalnemu sektorju, ki 
zaradi neustrezne povezljivosti in 
neustrezne hitrosti obstoječih 
širokopasovnih povezav pogosto ne morejo 
izkoriščati spletno podprtih storitev, kot je 
„računalništvo v oblaku“. To bo sprostilo 
potencial za bistveno povečanje 
produktivnosti malih in srednjih podjetij 
ter kulture in ustvarjalnega sektorja. Zato 
bi moral biti cilj tudi na podeželju uvesti 
priključke z visoko hitrostjo prenosa 
podatkov.

Or. de

Predlog spremembe 12
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Za oskrbo podeželja je izgradnja 
omrežij, ki posameznim hišnim 
priključkom omogočajo dostop do 
interneta, osrednjega pomena.

Or. de
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Predlog spremembe 13
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Razširitev in ohranjanje dostopa do 
evropskih bogatih in raznovrstnih kulturnih 
vsebin in podatkov, s katerimi upravljajo 
javni organi, in njihova zagotovljena 
ponovna uporaba ob popolnem spoštovanju 
avtorskih in sorodnih pravic, bodo okrepili 
ustvarjalnost ter spodbudili inovacije in 
podjetništvo. Neoviran dostop do ponovno 
uporabljivih večjezičnih virov bo pomagal 
odpraviti jezikovne okvire, ki ogrožajo 
notranji trg za spletne storitve in ovirajo 
dostop do znanja.

(18) Razširitev in ohranjanje dostopa do 
evropskih bogatih in raznovrstnih kulturnih 
vsebin in podatkov, s katerimi upravljajo 
javni organi, in njihova zagotovljena 
ponovna uporaba ob popolnem spoštovanju 
avtorskih in sorodnih pravic, bodo okrepili 
ustvarjalnost ter spodbudili inovacije in 
podjetništvo. Neoviran dostop do ponovno 
uporabljivih večjezičnih virov bo pomagal 
odpraviti jezikovne okvire, ki ogrožajo 
notranji trg za spletne storitve in ovirajo 
dostop do znanja. Vendar mora biti za 
organe, ki sprejemajo odločitve na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, še 
naprej možno, da samostojno odločajo o 
uporabi informacij in da krijejo večji del 
stroškov, ki so nastali zaradi izpolnjevanja 
njihove javne naloge.

Or. de

Predlog spremembe 14
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi upoštevali razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, s 
katerimi bo spremenila prilogo k tej uredbi.
Zlasti je pomembno, da Komisija med 

(21) Da bi upoštevali razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, s 
katerimi bo spremenila prilogo k tej uredbi.
Zlasti je pomembno, da Komisija med 
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pripravami opravi ustrezna posvetovanja,
med drugim tudi na strokovni ravni. S to 
pooblastitvijo naj bi se upoštevali nov 
tehnološki razvoj in razvoj na trgu, nove 
prednostne naloge politik ali priložnosti za 
izkoriščanje sinergij med različnimi 
infrastrukturami, med drugim tudi 
infrastrukturami na področju prometa in 
energije. Pooblastilo je omejeno na 
spreminjanje opisa projektov skupnega 
interesa, dodajanje projektov skupnega 
interesa ali črtanje zastarelih projektov 
skupnega interesa v skladu s predhodno 
določenimi, jasnimi in preglednimi merili.

pripravami opravi ustrezna posvetovanja, 
med drugim tudi na strokovni, regionalni 
in lokalni ravni. S to pooblastitvijo naj bi 
se upoštevali nov tehnološki razvoj in 
razvoj na trgu, nove prednostne naloge 
politik ali priložnosti za izkoriščanje 
sinergij med različnimi infrastrukturami, 
med drugim tudi infrastrukturami na 
področju prometa in energije. Pooblastilo 
je omejeno na spreminjanje opisa projektov 
skupnega interesa, dodajanje projektov 
skupnega interesa ali črtanje zastarelih 
projektov skupnega interesa v skladu s 
predhodno določenimi, jasnimi in 
preglednimi merili.

Or. de

Predlog spremembe 15
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1) prispevajo h gospodarski rasti in 
podpirajo razvoj enotnega trga, s čimer 
povečujejo konkurenčnost evropskega 
gospodarstva, vključno malih in srednje 
velikih podjetij;

1) prispevajo h gospodarski rasti, podpirajo 
razvoj enotnega trga in pospešujejo 
digitalno integracijo celotnih gospodarsko 
zapostavljenih območij, s čimer povečujejo 
konkurenčnost evropskega gospodarstva, 
vključno malih in srednjih podjetij;

Or. de

Predlog spremembe 16
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2) izboljšujejo vsakdanje življenje 2) izboljšujejo vsakdanje življenje 
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državljanov, podjetij in uprav tako, da 
spodbujajo medsebojno povezanost in 
interoperabilnost nacionalnih 
telekomunikacijskih omrežij ter dostop do 
takih omrežij;

državljanov, podjetij in uprav tako, da 
spodbujajo medsebojno povezanost in 
interoperabilnost nacionalnih 
telekomunikacijskih omrežij ter dostop do 
takih omrežij po znosnih cenah;

Or. de

Predlog spremembe 17
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij, 
ki v zameno olajšujejo razvoj in 
vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev;

3) v skladu z načelom tehnološke 
nevtralnosti spodbujajo vseevropsko 
postavitev hitrih in ultrahitrih 
širokopasovnih omrežij, ki v zameno 
olajšujejo razvoj in vzpostavitev 
vseevropskih digitalnih storitev;

Or. de

Predlog spremembe 18
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 –  točka 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a) so zavezani k upoštevanju načel 
omrežne nevtralnosti.

Or. de

Predlog spremembe 19
Sabine Verheyen
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, ki zagotavljajo prenos podatkov s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps;

a) postavitev celovitih ultrahitrih 
širokopasovnih omrežij, ki zagotavljajo 
prenos podatkov s hitrostjo najmanj 
100 Mbps;

Or. de

Predlog spremembe 20
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps;

b) postavitev širokopasovnih omrežij, zlasti 
omrežij za dostop do interneta, za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps;

Or. de

Predlog spremembe 21
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 1 - točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d a) na področju javnih informacijskih in 
komunikacijskih storitev podpiranje 
javno-zasebnih partnerstev med 
regionalnimi ter lokalnimi oblastmi in 
malimi in srednjimi podjetji informacijske 
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in komunikacijske tehnologije.

Or. de

Predlog spremembe 22
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice in/ali drugi subjekti, ki 
so pristojni za izvajanje projektov 
skupnega interesa oziroma prispevajo k 
njihovem izvajanju, sprejmejo potrebne 
pravne, upravne, tehnične in finančne 
ukrepe v skladu z ustreznimi 
specifikacijami te uredbe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da predlagano besedilo nalaga prevelike obveznosti državam članicam, ki so 
odgovorne za to, da projekti skupnega interesa uvajajo ukrepe, ki upoštevajo natančne 
opredelitve te uredbe. Za pametno merjenje bi to pomenilo, da bi morale vse države članice, 
ki bi ponujale pametne števce, upoštevati zahteve iz te uredbe. To ne bi bilo skladno s tretjim 
svežnjem direktiv o elektriki in plinu. 

Predlog spremembe 23
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Države članice in/ali drugi subjekti, ki 
so pristojni za izvajanje projektov 
skupnega interesa oziroma prispevajo k 
njihovem izvajanju, sprejmejo potrebne 
pravne, upravne, tehnične in finančne 
ukrepe v skladu z ustreznimi 

(3) Države članice in/ali drugi subjekti, 
vključno z regionalnimi in lokalnimi 
oblastmi, ki so pristojni za izvajanje 
projektov skupnega interesa oziroma 
prispevajo k njihovem izvajanju, sprejmejo 
potrebne pravne, upravne, tehnične in 
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specifikacijami te uredbe. finančne ukrepe v skladu z ustreznimi 
specifikacijami te uredbe.

Or. de

Predlog spremembe 24
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postavitev vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij, ki bo 
prispevala k odpravljanju ozkih grl na 
enotnem digitalnem trgu, spremljajo 
študije in programsko podporni ukrepi. 
Sem spadajo:

črtano

(a) Inovativno upravljanje, geodetsko 
načrtovanje in storitve. Ukrepi tehnične 
pomoči, če so potrebni za postavitev in 
upravljanje, vključujejo načrtovanje 
projektov in naložb ter študije izvedljivosti 
v podporo naložbenim ukrepom in 
finančnim instrumentom. Geodetsko 
načrtovanje vseevropske širokopasovne 
infrastrukture bo omogočilo stalen in 
natančen fizičen pregled in 
dokumentacijo zadevnih območij, analizo 
pravic do poti, oceno možnosti nadgradnje 
obstoječih zmogljivosti itd. Pri tem je treba 
upoštevati načela Direktive 2007/2/ES 
(Direktiva INSPIRE) ter ustrezne 
dejavnosti standardizacije. Ukrepi 
tehnične pomoči lahko prispevajo tudi k 
ponovni uporabi uspešnih modelov naložb 
in razvoja.
Ti ukrepi lahko vključujejo tudi 
upoštevanje okoljskih vidikov za oceno 
podnebnih tveganj in zagotovitev 
sposobnosti infrastrukture za odpornost 
na nesreče v skladu z ustreznimi 
zahtevami v zakonodaji EU ali nacionalni 
zakonodaji.
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(b) Podporni ukrepi in drugi tehnični 
ukrepi. Ti ukrepi so potrebni za pripravo 
ali podporo izvajanja projektov skupnega 
interesa ali pospešitev njihove uporabe. 
Na področju digitalnih storitev podporni 
ukrepi spodbujajo in pospešujejo tudi 
uporabo nove infrastrukture za digitalne 
storitve, ki bo morda ob upoštevanju 
tehnološkega razvoja, sprememb na 
upoštevnih trgih ali novih političnih 
prednostnih nalog postala nujna ali 
koristna.

Or. en

Obrazložitev

To niso prednostni ukrepi pri subvencioniranju na ravni EU.Dodeljevanje sredstev na ravni 
EU je ustrezneje usmeriti na postavitev, kot pa na študije načrtovanja in izvedljivosti, ki bi jim 
bilo primerneje dodeliti sredstva na ravni države članice. 

Predlog spremembe 25
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 10 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki prispevajo k projektu skupnega 
interesa na področju širokopasovnih 
omrežij, bodo ne glede na uporabljeno 
tehnologijo:

Ukrepi, ki prispevajo k projektu skupnega 
interesa na področju širokopasovnih 
omrežij, bodo ne glede na uporabljeno 
tehnologijo, če je mogoče dokazali, da trg 
komercialno ne more  priskrbeti te 
infrastrukture:

Or. en

Obrazložitev

Povsem jasno mora biti, da bo podpora zagotovljena samo na območjih, kjer trg
infrastrukture ne zagotavlja. 
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Predlog spremembe 26
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Priloga – razdelek 3 – odstavek 3 – pododstavek 4 – pododstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razviti in uvedeni bodo komunikacijski 
kanali in platforme, da se okrepijo
zmogljivosti za pripravljenost, izmenjavo 
informacij, usklajevanje in odzivanje po 
vsej EU.

Poenostavitev razvoja komunikacijskih 
kanalov in platform v državah članicah bi 
morala okrepiti zmogljivosti za 
pripravljenost, izmenjavo informacij, 
usklajevanje in odzivanje po vsej EU,
hkrati pa upoštevati obstoječe nacionalne 
zmogljivosti in pobude.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti vlogo pobudnice in upoštevati obstoječe zmogljivosti in pobude 
držav članic. S spremembo besedila bi to pojasnili.

Predlog spremembe 27
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 3 – pododstavek 4 – pododstavek 2 – pododstavek 2 -
pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Jedrna storitvena platforma bo sestavljena 
iz mreže nacionalnih/vladnih skupin za 
odzivanje na računalniške grožnje 
(CERTs) in bo imela minimalne osnovne 
zmogljivosti. To omrežje bo ogrodje 
evropskega sistema za souporabo 
informacij in opozarjanje (EISAS) za 
državljane EU ter mala in srednje velika 
podjetja.

Jedrna storitvena platforma bo sestavljena 
iz mreže nacionalnih/vladnih skupin za 
odzivanje na računalniške grožnje 
(CERTs) in bo imela minimalne osnovne 
zmogljivosti. To omrežje bi lahko 
zagotovilo omejeno količino informacij
evropskemu sistemu za souporabo 
informacij in opozarjanje (EISAS) za 
državljane EU ter mala in srednje velika 
podjetja.

Or. en
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Obrazložitev

Poročilo Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) o izvajanju sistema 
EISAS iz oktobra 2011 navaja, da operativni pogoji nacionalnih/vladnih skupin CERT po 
obsegu, usmeritvi in virih izpodbijajo idejo o razvoju nacionalnih/vladnih skupin CERT kot 
osrednjega vozlišča in gibala za sistem EISAS v državah članicah. Ne bi bilo primerno, če bi 
CERT tvorila ogrodje sistema EISAS.  Večjo vlogo bi morale imeti druge organizacije, 
katerih najpomembnejše stranke so MSP in državljani. 

Predlog spremembe 28
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 3 – pododstavek 4 – pododstavek 2 – pododstavek 3 -
točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Proaktivne storitve – opazovanje 
tehnologij ter razširjanje in souporaba 
varnostnih informacij; ocene varnosti; 
priprava smernic o varnostni 
konfiguraciji; zagotavljanje storitev za 
odkrivanje vdorov nepooblaščenih oseb;

(a) Sistem EISAS bi moral državljanom 
EU in MSP zagotoviti znanje in spretnosti, 
ki so potrebni za zaščito njihovih 
informacijskih sistemov in informacijskih
sredstev. Vzpostavitev mreže 
nacionalnih/vladnih skupin CERT bi 
morala olajšati izmenjavo informacij in 
sodelovanje med državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

Poročilo Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) o izvajanju  kaže na to, 
da podrobne informacije ne bi bile tako koristne za MSP in državljane. Točne podrobnosti o 
storitvah bi morale biti opredeljene v nadaljnjem delu agencije ENISA. Dejavnosti mreže 
nacionalnih/vladnih skupin CERT bodo verjetno dodatno opredeljene v uredbi Komisije o 
kibernetski varnosti kasneje v tem letu in ne bi smele biti določene tukaj.

Predlog spremembe 29
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 3 – pododstavek 4 – pododstavek 2 – pododstavek 3 -
točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Reaktivne storitve – obvladovanje 
incidentov in odzivanje nanje; izdaja 
alarmov in opozoril; analiza ranljivosti in 
ukrepi, ravnanje z artefakti (dokazovanje 
visokokakovostnih alarmov o novih 
zlonamernih in drugih artefaktih).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročilo Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) o izvajanju kaže na to, 
da podrobne informacije ne bi bile tako koristne za MSP in državljane. Točne podrobnosti o 
storitvah bi morale biti opredeljene v nadaljnjem delu agencije ENISA. Dejavnosti mreže 
nacionalnih/vladnih skupin CERT bodo verjetno dodatno opredeljene v uredbi Komisije o 
kibernetski varnosti kasneje v tem letu in ne bi smele biti določene tukaj.


