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Predlog spremembe154
Giles Chichester

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor 
je določeno v nadaljevanju;

1. zavrne predlog Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Predlog uredbe
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrne [predlog 
Komisije].

Or. de

Obrazložitev

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Predlog spremembe 156
Jens Rohde

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)
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Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

- Glede na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 12. septembra 2013 o 
digitalni agendi za rast, mobilnost in 
zaposlovanje: čas za pospešeno ukrepanje, 
s katerim Evropski parlament zahteva 
odpravo gostovanja v letu 2015.

Or. en
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Predlog spremembe157
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropa mora izkoristiti vse vire rasti, 
da bi izšla iz krize, ustvarila delovna mesta 
ter ponovno postala konkurenčna. 
Obnovitev gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest v Uniji je cilj strategije 
Evropa 2020. Evropski svet je na zasedanju 
spomladi leta 2013 poudaril pomen 
digitalnega enotnega trga za rast in pozval 
k sprejetju konkretnih ukrepov za 
vzpostavitev enotnega trga informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij (IKT). V 
skladu s cilji strategije Evropa 2020 in tem 
pozivom je namen te uredbe, da se z 
dopolnitvijo in prilagoditvijo obstoječega 
regulativnega okvira Unije za elektronske 
komunikacije vzpostavi enotni trg 
elektronskih komunikacij.

(1) Evropa mora izkoristiti vse vire rasti, 
da bi izšla iz krize, ustvarila delovna mesta 
ter ponovno postala konkurenčna. 
Obnovitev gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest v Uniji je cilj strategije 
Evropa 2020. Poleg tega je digitalno 
okolje postalo del javnega prostora, kjer 
se uveljavljajo nove oblike čezmejnega 
trgovanja in kjer se ustvarjajo nove 
poslovne priložnosti za evropska podjetja, 
skupaj z inovativnim tržnim razvojem ter 
družbenim in kulturnim povezovanjem.
Evropski svet je na zasedanju spomladi leta 
2013 poudaril pomen digitalnega enotnega 
trga za rast in pozval k sprejetju konkretnih 
ukrepov za vzpostavitev enotnega trga 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT). V skladu s cilji strategije 
Evropa 2020 in tem pozivom je namen te 
uredbe, da se z dopolnitvijo in 
prilagoditvijo obstoječega regulativnega 
okvira Unije za elektronske komunikacije 
vzpostavi enotni trg elektronskih 
komunikacij.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z neuradnim dokumentom Transatlantskega dialoga (TLD) „Kibernetska varnost in 
vprašanja v zvezi z internetom – vzpostavitev okvira za transatlantske ukrepe“.

Predlog spremembe 158
Patrizia Toia
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Digitalna agenda za Evropo, ki je ena 
od vodilnih pobud strategije Evropa 2020, 
je že potrdila nepogrešljivost IKT in 
omrežne povezljivosti za razvoj našega 
gospodarstva in družbe. Da bi Evropa 
lahko izkoristila prednosti digitalne 
preobrazbe, potrebuje Unija dinamičen 
enotni trg elektronskih komunikacij za vse 
sektorje in po vsej Evropi. Takšen pravi 
enotni trg komunikacij bo temelj 
inovativnega in „pametnega“ digitalnega 
gospodarstva ter podlaga za enoten 
digitalni trg, na katerem se lahko spletne 
storitve neovirano zagotavljajo prek meja.

(2) Digitalna agenda za Evropo, ki je ena 
od vodilnih pobud strategije Evropa 2020, 
je že potrdila nepogrešljivost IKT in 
omrežne povezljivosti za razvoj našega 
gospodarstva in družbe. Da bi Evropa 
lahko izkoristila prednosti digitalne 
preobrazbe, potrebuje Unija dinamičen 
enotni trg elektronskih komunikacij za vse 
sektorje in po vsej Evropi. Takšen pravi 
enotni trg komunikacij bo temelj 
inovativnega in „pametnega“ digitalnega 
gospodarstva ter podlaga za enoten 
digitalni trg, na katerem se lahko spletne 
storitve neovirano zagotavljajo prek meja v 
enotnem, odprtem, standardiziranem in 
interoperabilnem kontekstu.

Or. it

Predlog spremembe 159
Petra Kammerevert

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 

(3) Na brezhibno delujočem enotnem trgu 
elektronskih komunikacij bi bilo treba 
zagotoviti pravico vsakega posameznika 
do dostopa do elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev v
Uniji, svobodno zagotavljanje le-teh in 
pravico vsakega končnega uporabnika, da 
izbere najboljšo ponudbo na trgu, pri čemer 
ga ne sme ovirati razdrobljenost trgov 
zaradi nacionalnih meja.
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spektra, razlik v dostopovnih izdelkih, ki 
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.

Or. de

Predlog spremembe 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 
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.

(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.

Or. en
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Predlog spremembe 161
András Gyürk

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 
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.

(3) Zagotoviti bi bilo treba 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 različnih
nacionalnih izvajanj splošnega 
odobritvenega režima, nacionalnih shem za 
dodeljevanje spektra in različnih naborov 
veljavnih sektorskih pravil o varstvu 
potrošnikov. Medtem ko na primer 
direktiva o odobritvi omejuje vrsto 
informacij, ki se lahko zahtevajo, 12 držav 
članic zahteva dodatne podrobnosti, kot so 
kategorizacija načrtovanih vrst dejavnosti, 
geografsko področje dejavnosti, ciljni trg, 
struktura podjetja, vključno z imeni 
delničarjev in delničarjev od delničarjev, 
potrdilom gospodarske zbornice in 
kazensko evidenco predstavnika podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 162
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
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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 
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.

(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 je treba 
uskladiti in poenostaviti, da bo olajšal in 
pospešil dokončno vzpostavitev enotnega 
digitalnega trga. Pravila Unije so v 
mnogih primerih le izhodiščna in se v 
državah članicah pogosto različno izvajajo.

Or. ro

Predlog spremembe 163
Gunnar Hökmark

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 

(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 
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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 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.

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 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, razlike 
pri izvrševanju in izvajanju regulativnega 
okvira pa so privedle do višjih stroškov za 
operaterje, ki so dejavni v več kot eni 
državi, in s tem ovirale naložbe in razvoj 
enotnega trga za telekomunikacije.

Or. en

Predlog spremembe 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Pravi enotni trg elektronskih 
komunikacij bi moral spodbujati 
integracijo trgov in čezmejne ponudbe 
storitev ter tako spodbujati konkurenco, 
naložbe ter inovacije v nova in izboljšana 
omrežja ter storitve. S tem bi pripomogel k 
izpolnitvi visoko zastavljenih ciljev v zvezi 
z visokohitrostnimi širokopasovnimi 
komunikacijami, ki jih določa Evropska 
digitalna agenda. Naraščajoča 
razpoložljivost digitalnih infrastruktur in 
storitev pa bi morala povečati izbiro 
uporabnikov, kakovost storitev in 
raznovrstnost vsebin ter prispevati k 
ozemeljski in družbeni koheziji ter olajšati 
mobilnost po vsej Uniji.

(4) Pravi enotni trg elektronskih 
komunikacij bi moral spodbujati 
integracijo trgov in čezmejne ponudbe 
storitev ter tako spodbujati konkurenco, 
naložbe ter inovacije v nova in izboljšana 
omrežja ter storitve. S tem bi pripomogel k 
izpolnitvi visoko zastavljenih ciljev v zvezi 
z visokohitrostnimi širokopasovnimi 
komunikacijami, ki jih določa Evropska 
digitalna agenda, in pospešil razvoj storitev 
in aplikacij, sposobnih izkoriščati podatke 
in odprte formate na interoperabilen,
standarden in zanesljiv način, ki bi bile na 
voljo z istimi funkcionalnimi in 
nefunkcionalnimi ravnmi po vsej Uniji.
Naraščajoča razpoložljivost digitalnih 
infrastruktur in storitev pa bi morala 
povečati izbiro uporabnikov, kakovost 
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storitev in raznovrstnost vsebin ter 
prispevati k ozemeljski in družbeni 
koheziji ter olajšati mobilnost po vsej 
Uniji.

Or. it

Predlog spremembe 165
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Pravi enotni trg elektronskih 
komunikacij bi moral spodbujati 
integracijo trgov in čezmejne ponudbe 
storitev ter tako spodbujati konkurenco, 
naložbe ter inovacije v nova in izboljšana 
omrežja ter storitve. S tem bi pripomogel k 
izpolnitvi visoko zastavljenih ciljev v zvezi 
z visokohitrostnimi širokopasovnimi 
komunikacijami, ki jih določa Evropska 
digitalna agenda. Naraščajoča 
razpoložljivost digitalnih infrastruktur in 
storitev pa bi morala povečati izbiro 
uporabnikov, kakovost storitev in 
raznovrstnost vsebin ter prispevati k 
ozemeljski in družbeni koheziji ter olajšati 
mobilnost po vsej Uniji.

(4) Pravi enotni trg elektronskih 
komunikacij bi moral spodbujati 
integracijo trgov in čezmejne ponudbe 
storitev ter tako spodbujati konkurenco, 
usklajevanje, naložbe, inovacije in večjo 
zmogljivost v nova in izboljšana omrežja 
ter storitve. S tem bi pripomogel k 
izpolnitvi visoko zastavljenih ciljev v zvezi 
z visokohitrostnimi širokopasovnimi 
komunikacijami, ki jih določa Evropska 
digitalna agenda. Naraščajoča 
razpoložljivost digitalnih infrastruktur in 
storitev pa bi morala povečati izbiro 
uporabnikov, kakovost storitev in 
raznovrstnost vsebin ter prispevati k 
ozemeljski in družbeni koheziji ter olajšati 
mobilnost po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 166
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Pravi enotni trg elektronskih 
komunikacij bi moral spodbujati 
integracijo trgov in čezmejne ponudbe 
storitev ter tako spodbujati konkurenco, 
naložbe ter inovacije v nova in izboljšana 
omrežja ter storitve. S tem bi pripomogel k 
izpolnitvi visoko zastavljenih ciljev v zvezi 
z visokohitrostnimi širokopasovnimi 
komunikacijami, ki jih določa Evropska 
digitalna agenda. Naraščajoča 
razpoložljivost digitalnih infrastruktur in 
storitev pa bi morala povečati izbiro 
uporabnikov, kakovost storitev in 
raznovrstnost vsebin ter prispevati k 
ozemeljski in družbeni koheziji ter olajšati 
mobilnost po vsej Uniji.

(4) Pravi enotni trg elektronskih 
komunikacij bi moral spodbujati 
integracijo trgov in čezmejne ponudbe 
storitev ter tako spodbujati konkurenco, 
naložbe ter inovacije v nova in izboljšana 
omrežja ter storitve. S tem bi pripomogel k 
izpolnitvi in celo preseganju ciljev v zvezi 
z visokohitrostnimi širokopasovnimi 
komunikacijami, ki jih določa Evropska 
digitalna agenda. Naraščajoča 
razpoložljivost digitalnih infrastruktur in 
storitev pa bi morala povečati izbiro 
uporabnikov, kakovost storitev in 
raznovrstnost vsebin ter prispevati k 
ozemeljski in družbeni koheziji ter olajšati 
mobilnost po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Koristi, ki izhajajo iz enotnega trga 
elektronskih komunikacij, bi bilo treba 
razširiti na širši digitalni ekosistem, ki 
vključuje proizvajalce opreme Unije, 
ponudnike vsebin in aplikacij ter širše 
gospodarstvo s sektorji, kot so bančništvo, 
avtomobilska industrija, logistika ter 
maloprodajni, energijski in prometni 
sektor, ki bi s povezljivostjo izboljšali 
svojo produktivnost, npr. prek vsesplošnih 
aplikacij v oblaku, med seboj povezanih 
objektov in možnosti za zagotavljanje 
integriranih storitev za različne dele 
podjetij. Javne uprave in zdravstveni sektor 
bi morali izkoristiti tudi širšo 

(5) Koristi, ki izhajajo iz enotnega trga 
elektronskih komunikacij, bi bilo treba 
razširiti na širši digitalni ekosistem Unije, 
ki vključuje proizvajalce opreme, 
ponudnike vsebin in aplikacij ter širše 
gospodarstvo s sektorji, kot so bančništvo, 
avtomobilska industrija, logistika ter 
maloprodajni, energijski, medicinski in 
prometni sektor, sektor mobilnosti in 
pametno obvladovanje izrednih razmer in 
naravnih ujm, ki bi s povezljivostjo in 
širokopasovnimi povezavami izboljšali 
storilnost, kakovost in ponudbo končnemu 
uporabniku, npr. prek vsesplošnih 
aplikacij v oblaku (cloud computing), 
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razpoložljivost storitev e-uprave in e-
zdravja. Na trgu elektronskih komunikacij 
bi se lahko povečala tudi ponudba 
kulturnih vsebin in storitev ter kulturna 
raznovrstnost na splošno. Zagotavljanje 
povezljivosti prek elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev je tako 
pomembno za širše gospodarstvo in 
družbo, da bi bilo treba preprečiti 
neupravičene regulativne ali kakšne koli 
druge ovire, specifične za ta sektor.

napredne analize big data, ki prihajajo iz 
komunikacijskih mrež, med seboj 
povezanih in interoperabilnih objektov in 
možnosti za zagotavljanje čezmejnih 
integriranih storitev s ciljem odprte in 
standardne interoperabilnosti sistemov, 
ter v okviru odpiranja podatkov (open 
data). Javne uprave in zdravstveni sektor bi 
morali izkoristiti tudi širšo razpoložljivost 
storitev e-uprave in e-zdravja. Na trgu 
elektronskih komunikacij bi se lahko 
povečala tudi ponudba kulturnih vsebin in 
storitev ter kulturna raznovrstnost na 
splošno. Zagotavljanje povezljivosti prek 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev je tako pomembno za širše 
gospodarstvo, družbo in smart cities 
prihodnosti, da bi bilo treba preprečiti 
neupravičene regulativne ali kakšne koli 
druge ovire, specifične za ta sektor.

Or. it

Predlog spremembe 168
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Koristi, ki izhajajo iz enotnega trga 
elektronskih komunikacij, bi bilo treba 
razširiti na širši digitalni ekosistem, ki 
vključuje proizvajalce opreme Unije, 
ponudnike vsebin in aplikacij ter širše 
gospodarstvo s sektorji, kot so bančništvo, 
avtomobilska industrija, logistika ter 
maloprodajni, energijski in prometni 
sektor, ki bi s povezljivostjo izboljšali 
svojo produktivnost, npr. prek vsesplošnih 
aplikacij v oblaku, med seboj povezanih 
objektov in možnosti za zagotavljanje 
integriranih storitev za različne dele 
podjetij. Javne uprave in zdravstveni sektor 

(5) Koristi, ki izhajajo iz enotnega trga 
elektronskih komunikacij, bi bilo treba 
razširiti na širši digitalni ekosistem, ki 
vključuje proizvajalce opreme Unije, 
ponudnike vsebin in aplikacij ter širše 
gospodarstvo s sektorji, kot so bančništvo, 
avtomobilska industrija, logistika ter 
maloprodajni, energijski in prometni 
sektor, ki bi s povezljivostjo izboljšali 
svojo produktivnost, npr. prek vsesplošnih 
aplikacij v oblaku, med seboj povezanih 
objektov in možnosti za zagotavljanje 
integriranih storitev za različne dele 
podjetij. Javne uprave in zdravstveni sektor 
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bi morali izkoristiti tudi širšo 
razpoložljivost storitev e-uprave in e-
zdravja. Na trgu elektronskih komunikacij 
bi se lahko povečala tudi ponudba 
kulturnih vsebin in storitev ter kulturna 
raznovrstnost na splošno. Zagotavljanje 
povezljivosti prek elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev je tako 
pomembno za širše gospodarstvo in 
družbo, da bi bilo treba preprečiti 
neupravičene regulativne ali kakšne koli 
druge ovire, specifične za ta sektor.

bi morali izkoristiti tudi širšo 
razpoložljivost storitev e-uprave in e-
zdravja. Na trgu elektronskih komunikacij 
bi se lahko povečala tudi ponudba 
kulturnih in izobraževalnih vsebin in 
storitev ter kulturna raznovrstnost na 
splošno. Zagotavljanje povezljivosti prek 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev je tako pomembno za širše 
gospodarstvo in družbo, da bi bilo treba 
preprečiti neupravičene regulativne ali 
kakšne koli druge ovire, specifične za ta 
sektor.

Or. en

Predlog spremembe 169
Marisa Matias

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 

(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 



AM\1012835SL.doc 15/216 PE524.835v01-00

SL

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 
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.

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 
ščitijo končne uporabnike in hkrati 
zagotavljajo neprekinjeno delovanje 
internetnega ekosistema kot gonilne sile 
inovacij. Poleg tega bi morali končni 
uporabniki z nadaljnjo reformo za odpravo
gostovanja pridobiti zaupanje, da med 
potovanjem po Uniji ostanejo povezani, ne 
da se jim pri tem zaračunavajo dodatne 
pristojbine poleg in nad tarifami, ki jih 
plačujejo v državi članici, kjer so sklenili 
pogodbo.

Or. pt

Predlog spremembe 170
Patrizia Toia

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. 

(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. 
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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 
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.

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, 
glede skupnih standardov zasebnosti, 
varstva in varnosti podatkov končnih 
uporabnikov, 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.

Or. it

Predlog spremembe 171
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(6) Namen te uredbe je z ukrepi na treh 
širših medsebojno povezanih oseh 
dokončno vzpostaviti enotni trg 
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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 
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.

elektronskih komunikacij. Prvič, zagotoviti 
bi moral čezmejno svobodno zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih storitev in 
omrežij v različnih državah članicah, pri 
čemer bi moral temeljiti na usklajenih in 
poenostavljenih pravilih 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 
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.

Or. ro

Predlog spremembe 172
Amelia Andersdotter
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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 
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.

(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 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 ščitijo uporabnike
in hkrati zagotavljajo neprekinjeno 
delovanje internetnega ekosistema kot 
gonilne sile inovacij. Poleg tega bi morali 
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 velja za celotno 
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besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Izrazu „uporabnik“ dajemo prednost pred izrazom „končni uporabnik“, ki izraža preveč 
omejevalen oziroma pasiven vidik internetnega uporabnika. Internetni uporabnik bi moral 
imeti pravico do zagotavljanja aplikacij in storitev na internetu, gl. naš predlog spremembe 
člena 23-1. Svoboščine na internetu od nas zahtevajo, da tega ne pozabimo.

Predlog spremembe 173
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) Da bi upoštevali usklajenosti nekdaj 
ločenih trgov klasičnih 
telekomunikacijskih storitev in storitev 
informacijske družbe, zajema področje 
uporabe uredbe vse storitve, ki se 
uporabljajo predvsem v komunikacijske 
namene ali pa jih potrošniki v prvi vrsti 
uporabljajo za komuniciranje, da bi tako 
zagotovili primerno varstvo potrošnikov. 
Storitve, ki se ne uporabljajo predvsem v 
komunikacijske namene in torej njihovo 
bistvo ni komunikacijske narave, denimo 
storitve spletnega bančništva ali storitve, 
vezane na kraj, so še naprej izvzete iz 
področja uporabe.

Or. de

Predlog spremembe 174
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zagotavljanje čezmejnih elektronskih 
komunikacij še vedno trpi zaradi večjih 
upravnih bremen, kot jih povzročajo ovire 
zaradi nacionalnih meja. Zlasti morajo 
čezmejni ponudniki še vedno uradno 
obveščati pristojne organe in plačevati 
prispevke v posameznih državah članicah 
gostiteljicah. Za imetnike enotne 
odobritve EU bi bilo treba vzpostaviti en 
sam sistem uradnega obveščanja v državi 
članici, v kateri imajo glavni sedež 
(matični državi članici), s čimer bi se 
zmanjšalo upravno breme za čezmejne 
operaterje. Enotna odobritev EU bi se 
morala uporabljati pri vsakem podjetju, ki 
zagotavlja ali namerava zagotavljati 
elektronske komunikacijske storitve in 
omrežja v več kot eni državi članici, s 
čimer bi lahko v vsaki posamezni državi 
članici uživalo pravice, povezane s 
svobodo do zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih storitev in omrežij v 
skladu s to uredbo. Enotna odobritev EU, 
ki opredeljuje pravni okvir za operaterje 
elektronskih komunikacijskih storitev v 
državah članicah na podlagi splošne 
odobritve v matični državi članici, bi 
morala zagotavljati učinkovito svobodo do 
zagotavljanja elektronskih komunikacijskih 
storitev in omrežij v vsej Uniji.

(9) Zagotavljanje čezmejnih elektronskih 
komunikacij še vedno trpi zaradi večjih 
upravnih bremen, kot jih povzročajo ovire 
zaradi nacionalnih meja. Usklajene in 
poenostavljene predpise je treba 
predstaviti v obliki uradnih obvestil, ki jih 
morajo izdelati operaterji v vsaki državi 
članici, v kateri želijo poslovati. Komisija 
bi morala po posvetovanju z vsemi 
zainteresiranimi stranmi in ob podpori 
Organa evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC) 
zasnovati obliko standardnega obrazca 
uradnega obvestila.

Or. ro

Predlog spremembe 175
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Recital 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Čezmejno zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih storitev ali omrežij lahko 
poteka v različnih oblikah, odvisno od več 
dejavnikov, kot so vrsta zagotovljenega 
omrežja ali storitev, obseg potrebne fizične 
infrastrukture ali število naročnikov v 
različnih državah članicah. Namen 
čezmejnega zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih storitev ali upravljanja 
elektronskega komunikacijskega omrežja 
v več kot eni državi članici se lahko 
dokaže z dejavnostmi, kot so pogajanja o 
sporazumih o dostopu do omrežij v
določeni državi članici ali trženje prek 
internetne strani v jeziku ciljne države 
članice.

(10) Čezmejno zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih storitev ali omrežij lahko 
poteka v različnih oblikah, odvisno od več 
dejavnikov, kot so vrsta zagotovljenega 
omrežja ali storitev, obseg potrebne fizične 
infrastrukture ali število naročnikov v 
različnih državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 176
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ne glede na to, kako se ponudnik 
odloči, da bo upravljal elektronska 
komunikacijska omrežja ali zagotavljal 
čezmejne elektronske komunikacijske 
storitve, bi moral biti regulativni režim, ki 
se uporablja za evropskega ponudnika 
elektronskih komunikacij, nevtralen glede 
poslovnih odločitev, ki so osnova za 
organizacijo nalog in dejavnosti v državah 
članicah. Zato bi se morala matična 
država članica evropskega ponudnika 
elektronskih komunikacij ne glede na 
korporativno strukturo podjetja šteti za 
državo članico, v kateri se sprejemajo 

(11) Ne glede na to, kako se ponudnik 
odloči, da bo upravljal elektronska 
komunikacijska omrežja ali zagotavljal 
čezmejne elektronske komunikacijske 
storitve, bi moral biti regulativni režim, ki 
se uporablja za ponudnika elektronskih
komunikacij, nevtralen glede poslovnih 
odločitev, ki so osnova za organizacijo 
nalog in dejavnosti v državah članicah.
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strateške odločitve v zvezi z 
zagotavljanjem elektronskih 
komunikacijskih omrežij ali storitev.

Or. ro

Predlog spremembe 177
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Večina pogojev, specifičnih za sektor, 
na primer glede dostopa do omrežij, 
varnosti in celovitosti omrežij ali dostopa 
do storitev v sili, je močno vezana na kraj, 
kjer se nahaja omrežje ali zagotavlja 
storitev. Zato lahko za evropskega 
ponudnika elektronskih komunikacij 
veljajo pogoji, ki se uporabljajo v državah 
članicah, v katerih posluje, razen če ta 
uredba določa drugače.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 178
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Če države članice od sektorja 
zahtevajo, da prispeva k financiranju 
obveznosti univerzalne storitve in 
upravnih stroškov nacionalnih 
regulativnih organov, bi morali biti merila 
in postopki za porazdelitev prispevkov 

črtano
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sorazmerni in nediskriminacijski do 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij, da se prepreči oviranje 
čezmejnega vstopa na trg, zlasti novih 
tržnih udeležencev in manjših 
operaterjev; pri prispevkih posameznih 
podjetij bi zato morala biti upoštevana 
tržni delež v smislu prometa, ustvarjenega 
v zadevni državi članici, in prag de 
minimis.

Or. ro

Predlog spremembe 179
Salvador Sedó i Alabart

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zagotoviti je treba, da v podobnih 
okoliščinah različne države članice 
ponudnikov elektronskih komunikacij ne 
diskriminirajo in da se na enotnem trgu 
uporabljajo med seboj usklajene 
regulativne prakse, zlasti pri ukrepih, ki 
spadajo v področje uporabe člena 15 ali 16 
Direktive 2002/21/ES ali člena 5 ali 8 
Direktive 2002/19/ES. Evropski ponudniki 
elektronskih komunikacij bi zato morali 
imeti pravico do enake obravnave v 
različnih državah članicah v objektivno 
enakih situacijah, s čimer bi se omogočilo 
bolj integrirano večozemeljsko poslovanje. 
Poleg tega bi morali biti v takih primerih
v Uniji vzpostavljeni posebni postopki za 
pregled osnutkov sklepov o ukrepih po 
členu 7a Direktive 2002/21/ES, da bi se 
izognili neupravičenim razhajanjem v 
obveznostih, ki se za evropske ponudnike 
elektronskih komunikacij uporabljajo v 
različnih državah članicah.

(15) Zagotoviti je treba, da v podobnih 
okoliščinah različne države članice 
ponudnikov elektronskih komunikacij ne 
diskriminirajo in da se na enotnem trgu 
uporabljajo med seboj usklajene 
regulativne prakse, zlasti pri ukrepih, ki 
spadajo v področje uporabe člena 15 ali 16 
Direktive 2002/21/ES ali člena 5 ali 8 
Direktive 2002/19/ES. Evropski ponudniki 
elektronskih komunikacij bi zato morali 
imeti pravico do enake obravnave v 
različnih državah članicah v objektivno 
enakih situacijah, s čimer bi se omogočilo 
bolj integrirano večozemeljsko poslovanje.

Or. es
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Obrazložitev

Možnost veta, ki jo predlaga Evropska komisija, na rešitve, ki jih predlaga nacionalni 
regulativni organ v primeru evropskih ponudnikov, ni utemeljena.

Predlog spremembe 180
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zagotoviti je treba, da v podobnih 
okoliščinah različne države članice 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij ne diskriminirajo in da se na 
enotnem trgu uporabljajo med seboj 
usklajene regulativne prakse, zlasti pri 
ukrepih, ki spadajo v področje uporabe 
člena 15 ali 16 Direktive 2002/21/ES ali 
člena 5 ali 8 Direktive 2002/19/ES. 
Evropski ponudniki elektronskih 
komunikacij bi zato morali imeti pravico 
do enake obravnave v različnih državah 
članicah v objektivno enakih situacijah, s 
čimer bi se omogočilo bolj integrirano 
večozemeljsko poslovanje. Poleg tega bi 
morali biti v takih primerih v Uniji 
vzpostavljeni posebni postopki za pregled 
osnutkov sklepov o ukrepih po členu 7a 
Direktive 2002/21/ES, da bi se izognili 
neupravičenim razhajanjem v obveznostih, 
ki se za evropske ponudnike elektronskih 
komunikacij uporabljajo v različnih 
državah članicah.

(15) Zagotoviti je treba, da v podobnih 
okoliščinah različne države članice 
ponudnikov elektronskih komunikacij ne 
diskriminirajo in da se na enotnem trgu 
uporabljajo med seboj usklajene 
regulativne prakse, zlasti pri ukrepih, ki 
spadajo v področje uporabe člena 15 ali 16 
Direktive 2002/21/ES ali člena 5 ali 8 
Direktive 2002/19/ES. Evropski ponudniki 
elektronskih komunikacij bi zato morali 
imeti pravico do enake obravnave v 
različnih državah članicah v objektivno 
enakih situacijah, s čimer bi se omogočilo 
bolj integrirano večozemeljsko poslovanje. 
Poleg tega bi morali biti v takih primerih v 
Uniji vzpostavljeni posebni postopki za 
pregled osnutkov sklepov o ukrepih po 
členu 7a Direktive 2002/21/ES, da bi se 
izognili neupravičenim razhajanjem v 
obveznostih, ki se za ponudnike 
elektronskih komunikacij uporabljajo v 
različnih državah članicah.

Or. ro

Predlog spremembe 181
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Med matično državo članico in vsako 
državo članico gostiteljico evropskih 
ponudnikov elektronskih komunikacij bi 
bilo treba razporediti regulativne in 
nadzorne pristojnosti, da se zmanjšajo 
ovire za vstop in hkrati zagotovi, da ti 
ponudniki ustrezno upoštevajo veljavne 
pogoje za zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih storitev in omrežij. 
Medtem ko bi moral vsak nacionalni 
regulatorni organ nadzorovati 
izpolnjevanje pogojev, ki se uporabljajo 
na njegovem ozemlju v skladu z 
zakonodajo Unije, vključno s pomočjo 
sankcij in vmesnih ukrepov, bi zato moral 
samo nacionalni regulativni organ v 
matični državi članici imeti pravico, da 
začasno prekliče ali umakne pravice 
evropskega ponudnika elektronskih 
komunikacij do zagotavljanja 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev v vsej Uniji ali njenem delu.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 182
Petra Kammerevert

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 

(17) Radiofrekvenčni spekter je javna 
dobrina, ki je zelo omejena, in ima 
nepogrešljivo družbeno, kulturno, 
socialno in gospodarsko vlogo. Pregled 
telekomunikacij iz leta 2009 Komisijo 
zavezuje, da pri upravljanju spektra vse te 
vidike v enaki meri in ustrezno upošteva. 
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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 
spektra (RSPP)23 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 Sveta24 ne
zadostujejo za odpravo tega problema.

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.

__________________ __________________
23 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra (UL L 81, 
21.3.2012, str. 7).

23 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra (UL L 81, 
21.3.2012, str. 7).

24 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).

24 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).

Or. de
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Predlog spremembe 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 držav 
članic zaprosi za odstopanje ali tega iz 
drugih razlogov ne stori do roka iz 
programa politike radiofrekvenčnega 
spektra (RSPP) iz Sklepa št. 243/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta,23 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 št. 676/2002/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta24 ne 
zadostujejo za odpravo tega problema.

(17) Radiofrekvenčni spekter je javna 
dobrina in omejen vir. Zato je izjemno 
pomembno, da upoštevamo družbeno, 
kulturno in gospodarsko vrednost 
celotnega spektra. Kakor je določeno v 
programu politike radiofrekvenčnega 
spektra (RSPP) iz Sklepa št. 243/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta, mora biti 
vsak dodaten radiofrekvenčni spekter za 
brezžične širokopasovne komunikacije 
povezan s pregledom uporabe spektra v 
celotnem visokofrekvenčnem pasu UHF. 
V skladu s členom 6(5) programa politike 
radiofrekvenčnega spektra (RSPP) bo 
Komisija do 1. januarja 2015 Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročala, ali je treba 
sprejeti ukrepe za uskladitev dodatnih 
frekvenčnih pasov.

__________________ __________________
24 Odločba št. 676/2002/ES Evropskega 24 Odločba št. 676/2002/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
pravnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o 
radijskem spektru) (UL L 108, 24.4.2002, 
str. 1).

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

Or. en

Predlog spremembe 184
Patrizia Toia

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 držav 
članic zaprosi za odstopanje ali tega iz 
drugih razlogov ne stori do roka iz 
programa za politiko radiofrekvenčnega 
spektra (RSPP) iz Odločbe 243/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta, kar priča 
o nujnosti ukrepanja v okviru RSPP. 

(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. Nekatere države članice so zaostale 
za drugimi svetovnimi regijami, kot so 
Severna Amerika in deli Azije, z vidika 
razširjenosti in gostote zadnje generacije 
brezžičnih širokopasovnih tehnologij, kar 
zavira doseganje navedenih strateških 
ciljev Unije. 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 držav 
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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.

članic zaprosi za odstopanje ali tega iz 
drugih razlogov ne stori do roka iz 
programa za politiko radiofrekvenčnega 
spektra (RSPP) iz Odločbe 243/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta23, 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 Sveta24 ne zadostujejo za 
odpravo tega problema.

__________________ __________________
23 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra, UL L 81, 
21.3.2012.

23 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra, UL L 81, 
21.3.2012.

24 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).

24 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).

Or. it

Predlog spremembe 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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 

(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 
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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 držav 
članic zaprosi za odstopanje ali tega iz 
drugih razlogov ne stori do roka iz 
programa politike radiofrekvenčnega 
spektra (RSPP) iz Sklepa št. 243/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta,23 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 št. 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta24 ne zadostujejo za 
odpravo tega problema.

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 pa deloma zaradi 
razdrobljenosti postopka Unije za 
zagotavljanje razpoložljivosti spektra, 
primernega za visokohitrostni brezžični 
širokopasovni dostop, 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 držav 
članic zaprosi za odstopanje ali tega iz 
drugih razlogov ne stori do roka iz 
programa politike radiofrekvenčnega 
spektra (RSPP) iz Sklepa št. 243/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta23, kar 
priča o nujnosti ukrepanja v okviru RSPP.
Razmere od držav članic terjajo, da 
izboljšajo svojo pripravljenost in 
sposobnost za izvajanje že dogovorjenih 
pravil, od Komisije pa, da izboljša 
izvajanje svojih pooblastil. Ukrepi Unije 
za uskladitev pogojev glede 
razpoložljivosti in učinkovite uporabe 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne komunikacije v skladu z 
Odločbo št. 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta24 ne zadostujejo za 
odpravo tega problema.

__________________ __________________
23 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra, UL L 81, 
21.3.2012.

23 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra, UL L 81, 
21.3.2012.

24 Odločba št. 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
pravnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o 

24 Odločba št. 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
pravnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o 
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radijskem spektru) (UL L 108, 24.4.2002, 
str. 1).

radijskem spektru) (UL L 108, 24.4.2002, 
str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 186
Teresa Riera Madurell

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 držav 
članic zaprosi za odstopanje ali tega iz 
drugih razlogov ne stori do roka iz 
programa za politiko radiofrekvenčnega 
spektra (RSPP) iz Odločbe 243/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta23, kar 
priča o nujnosti ukrepanja v okviru RSPP. 
Ukrepi Unije za uskladitev pogojev glede 
razpoložljivosti in učinkovite uporabe 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 

(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 držav 
članic zaprosi za odstopanje, ki ga je 
dovolila Komisija, ali tega iz drugih 
razlogov ne stori do roka iz programa za 
politiko radiofrekvenčnega spektra (RSPP) 
iz Odločbe 243/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta23, kar priča o nujnosti 
ukrepanja v okviru RSPP. Ukrepi Unije za 
uskladitev pogojev glede razpoložljivosti 
in učinkovite uporabe radiofrekvenčnega 
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širokopasovne komunikacije v skladu z 
Odločbo 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta24 ne zadostujejo za 
odpravo tega problema.

spektra za brezžične širokopasovne 
komunikacije v skladu z Odločbo 
676/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta24 ne zadostujejo za odpravo tega 
problema.

__________________ __________________
23 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra (UL L 81, 
21.3.2012).

23 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra (UL L 81, 
21.3.2012).

24 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).

24 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).

Or. es

Predlog spremembe 187
Herbert Reul

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 

(17) Radiofrekvenčni spekter je javna 
dobrina in bistven vir za notranji trg 
mobilnih, brezžičnih širokopasovnih in 
satelitskih komunikacij kot tudi 
radiodifuzije 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 
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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 
spektra (RSPP)23 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 Sveta24 ne zadostujejo za 
odpravo tega problema.

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 spektra (RSPP)23 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 Sveta24 ne zadostujejo za 
odpravo tega problema.

__________________ __________________
23 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra (UL L 81, 
21.3.2012, str. 7).

23 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra (UL L 81, 
21.3.2012, str. 7).

24 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).

24 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).

Or. de

Predlog spremembe 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 a) Trgovanje in dajanje v najem 
spektra za brezžične širokopasovne 
komunikacije je treba še naprej 
spodbujati, da bi ustvarili prožnejše in 
učinkovitejše dodeljevanje virov spektra.

Or. en

Predlog spremembe 189
Petra Kammerevert

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 

(18) Radiofrekvenčni spekter v državah 
članicah uporabljajo za uresničevanje 
različnih javnih interesov. Pri tem je treba 
upoštevati veliko nacionalnih in 
regionalnih posebnosti. Države članice bi 
morale zato še naprej obdržati pravico, da 
sprejmejo ukrepe za organiziranje svojega 
radiofrekvenčnega spektra, ki je nujen za 
izpolnjevanje posebnih kulturnih in 
gospodarskih nalog. Poleg prizemne 
radiodifuzije ter kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjev spadajo sem tudi javni red, javna 
varnost in obramba. V primeru sporov 
med državami članicami glede uporabe 
spektra Komisija odigra usklajevalno in 
dopolnilno vlogo v podporo držav članic 
EU.
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morale države članice obdržati pravico, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi svoj 
radiofrekvenčni spekter organizirajo za 
potrebe javnega reda, javne varnosti in 
obrambe.

Or. de

Predlog spremembe 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 obdržati pravico, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi svoj 
radiofrekvenčni spekter organizirajo za

(18) Telekomunikacijski sveženj EU v 
pregledani različici iz leta 2009 
vzpostavlja načela za upravljanje spektra. 
Državam članicam priznava pristojnost 
glede na kulturno in avdiovizualno 
politiko ter jim tudi na splošno daje nujni 
prostor za ukrepanje. Zato morajo ukrepi 
na ravni Unije, ki se nanašajo na 
nekatere vidike dodeljevanja 
radiofrekvenčnega spektra, še naprej 
podpirati dinamični pristop k upravljanju 
spektra, ki priznava pristojnost držav 
članic na tem področju in spoštuje 
kulturne, avdiovizualne in medijske 
politike vsake države članice. Za 
prilagoditev določenih nacionalnih 
pogojev je potrebna zadostna prožnost, 
hkrati pa bi morale države članice obdržati 
pravico, da sprejmejo ukrepe, s katerimi 
svoj radiofrekvenčni spekter organizirajo 
za potrebe javnega reda, javne varnosti in 
obrambe. V primerih spora med državami 
članicami glede uporabe spektra lahko 
Komisija usklajuje in nudi podporo pri 
reševanju spora.
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potrebe javnega reda, javne varnosti in 
obrambe.

Or. en

Predlog spremembe 191
Amelia Andersdotter

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 obdržati pravico, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi svoj 
radiofrekvenčni spekter organizirajo za 
potrebe javnega reda, javne varnosti in 
obrambe.

(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. Medtem ko 
lahko države članice obdržijo pravico, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi svoj 
radiofrekvenčni spekter organizirajo za 
potrebe javnega reda, javne varnosti in 
obrambe, pa bi bilo treba vsak nov spekter, 
ki je na voljo po pričetku veljavnosti te 
uredbe, uporabljati izključno za 
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usklajevanje notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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 obdržati pravico, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi svoj 
radiofrekvenčni spekter organizirajo za 
potrebe javnega reda, javne varnosti in 
obrambe.

(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 obdržati pravico, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi svoj
radiofrekvenčni spekter organizirajo za 
potrebe javnega reda, javne varnosti in 
obrambe, ali pa da zasledujejo cilje 
splošnega interesa, denimo kulturno 
raznovrstnost in medijski pluralizem.
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Or. en

Predlog spremembe 193
Angelika Niebler

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 obdržati pravico, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi svoj 
radiofrekvenčni spekter organizirajo za 
potrebe javnega reda, javne varnosti in 
obrambe.

(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 obdržati pravico, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi svoj 
radiofrekvenčni spekter organizirajo za 
potrebe javnega reda, javne varnosti, 
zagotavljanje in spodbujanje jezikovne in 
kulturne raznovrstnosti kot tudi 
medijskega pluralizma in obrambe.

Or. de
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Predlog spremembe 194
Jean-Pierre Audy

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 obdržati pravico, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi svoj
radiofrekvenčni spekter organizirajo za 
potrebe javnega reda, javne varnosti in 
obrambe.

(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 obdržati pravico, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi svoj 
radiofrekvenčni spekter organizirajo za 
potrebe javnega reda, javne varnosti in 
obrambe, ter da sledijo ciljem splošnega 
interesa, zlasti v okviru avdiovizualne
politike in politike medijev. 

Or. fr

Predlog spremembe 195
Patrizia Toia
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ponudnikom elektronskih 
komunikacijskih storitev, vključno z 
mobilnimi operaterji ali konzorciji takih 
operaterjev, bi moralo biti omogočeno, da 
v dolgoročno korist končnih uporabnikov 
skupaj organizirajo učinkovito in cenovno 
dostopno pokritost velikega dela ozemlja 
Unije ter tako uporabljajo radiofrekvenčni 
spekter v več državah članicah pod 
podobnimi pogoji, postopki, stroški, 
časovnimi načrti, trajanjem v usklajenih 
pasovih ter dopolnilnimi paketi 
radiofrekvenčnega spektra, kakršna je 
kombinacija nižjih in višjih frekvenc za 
pokritost gosto in redkeje poseljenih 
območij. Pobude za večjo usklajenost in 
skladnost bi prav tako izboljšale 
predvidljivost okolja naložb v omrežja. 
Takšno predvidljivost bi močno podprla 
tudi jasna politika v prid dolgoročne
veljavnosti pravic do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra, ne da bi pri tem 
posegala v časovno neomejenost takih 
pravic v nekaterih državah članicah, vendar 
vseeno bila povezana z izboljšanimi pogoji 
za prenos, zakup ali souporabo dela 
celotnega radiofrekvenčnega spektra, za 
katerega velja takšna posamezna pravica 
do uporabe.

(19) Ponudnikom elektronskih 
komunikacijskih storitev, vključno z 
mobilnimi operaterji ali konzorciji takih 
operaterjev, bi moralo biti omogočeno, da 
v dolgoročno korist končnih uporabnikov 
skupaj organizirajo učinkovito, tehnološko 
sodobno, napredno in cenovno dostopno 
pokritost velikega dela ozemlja Unije ter 
tako uporabljajo radiofrekvenčni spekter v 
več državah članicah pod podobnimi 
pogoji, postopki, stroški, časovnimi načrti, 
trajanjem v usklajenih pasovih ter 
dopolnilnimi paketi radiofrekvenčnega 
spektra, kakršna je kombinacija nižjih in 
višjih frekvenc za pokritost gosto in 
redkeje poseljenih območij. Pobude za 
večjo usklajenost in skladnost bi prav tako 
izboljšale predvidljivost okolja naložb v 
omrežja. Takšno predvidljivost bi močno 
podprla tudi jasna politika v prid 
dolgoročne veljavnosti pravic do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra, ne da bi pri tem 
posegala v časovno neomejenost takih 
pravic v nekaterih državah članicah, vendar
vseeno bila povezana z izboljšanimi pogoji 
za prenos, zakup ali souporabo dela 
celotnega radiofrekvenčnega spektra, za 
katerega velja takšna posamezna pravica 
do uporabe.

Or. it

Predlog spremembe 196
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Usklajenost in skladnost pravic do (20) Usklajenost in skladnost pravic do 
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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.

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 mogoče uskladiti za brezžične 
širokopasovne komunikacije v prihodnosti
v skladu z Direktivo 2002/21/ES.

Or. de

Predlog spremembe 197
Angelika Niebler

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 

(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 
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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.

širokopasovne komunikacije v prihodnosti 
v skladu z Direktivo 2002/21/ES.

Or. de

Predlog spremembe 198
Herbert Reul

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 

(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 mogoče uskladiti za brezžične 
širokopasovne komunikacije v prihodnosti 
v skladu z Direktivo 2002/21/ES.
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700 MHz, 1,5 GHz in 3,8–4,2 GHz.

Or. de

Predlog spremembe 199
Jean-Pierre Audy

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. 
To bi lahko vključevalo tudi pasove, ki 
bodo v prihodnosti usklajeni za brezžične 
širokopasovne komunikacije v skladu s 
členoma 8 a in 9 direktive 2002/21/ES.

Or. fr

Predlog spremembe 200
Sabine Verheyen, Doris Pack
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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 
politike 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 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 je določeno v Direktivi 2002/21/ES.

Or. en

Predlog spremembe 201
Giles Chichester

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 

(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 
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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 politike 
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.

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 politike 
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 
pasova 700 MHz, 1,5 GHz.

Or. en

Predlog spremembe 202
Lambert van Nistelrooij

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, 

(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, 
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kakor določata člen 3(b) programa politike 
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.

kakor določata člen 3(b) programa politike 
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 
pasova 700 MHz in 1,5 GHz.

Or. en

Predlog spremembe 203
Claude Turmes

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, GHz.

(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 in 1,5 GHz.
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Or. fr

Obrazložitev

Program za politiko radiofrekvenčnega spektra je podroben načrt, države članice pa morajo 
zlasti dovoliti uporabo naslednjih spektrskih pasov: usklajenih pasov 900/1800 MHz, od 2,5 
do 2,69 GHz, 3,4-3,8 GHz do leta 2012. Ker razprava o sedanji uporabi pasov še poteka, 
širjenje nad 3,8 Ghz ni zadostno utemeljeno.

Predlog spremembe 204
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 a) Jasna usklajenost in souporaba
njihovih ravni zaščite, zasebnosti in 
varnosti podatkov strank med državami 
članicami, da bi zagotovili visoke skupne 
standarde zasebnosti, zaščite in varnosti 
občutljivih in zasebnih podatkov končnih 
uporabnikov.

Or. it

Predlog spremembe 205
Giles Chichester

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 

(24) Usklajeno izvajanje regulativnih načel 
in meril iz regulativnega okvira Unije s 
strani posameznih držav članic bi podprlo 
usklajevalni mehanizem, ki bi Komisiji in 
pristojnim organom drugih držav članic 
omogočil, da predložijo pripombe, preden 
določena država članica dodeli pravice do 
uporabe.
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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.

Or. en

Obrazložitev

Komisija lahko sodeluje pri zagotavljanju višje ravni skladnosti med različnimi nacionalnimi 
postopki za dodeljevanje radiofrekvenčnega spektra, tako da predloži pripombe v zvezi z 
osnutkom ukrepov, predloženih s strani pristojnih nacionalnih organov. Zagotavljanje 
Komisiji pravice do veta bi bilo preveč daljnosežno in bi pomenilo prenos pravic z države 
članice na Komisijo, kar ni niti upravičeno niti sorazmerno in posega v načelo subsidiarnosti.

Predlog spremembe 206
Petra Kammerevert

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.

Or. de
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Predlog spremembe 207
Patrizia Toia

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) Usklajeno izvajanje regulativnih meril 
in načel s strani posameznih držav članic v 
zvezi z enotnim evropskim trgom 
elektronskih komunikacij bi podprl
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.

Or. it

Predlog spremembe 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24 a) Gospodarska vrednost pravic do 
usklajene uporabe spektra na različnih 
ozemljih, podeljenih istemu operaterju, bi 
bila višja kot razdrobljena kombinacija 
posameznih dovoljenj zaradi možnosti 
ekonomij obsega, integriranih omrežij in 
ker bi se bilo mogoče izogniti težavam 
zaradi čezmejnih motenj. Postopki 
odobritve večozemeljskega spektra, ki bi 
jih države članice izvajale skupaj, bi 
operaterjem mobilnih omrežij omogočale, 
da se jim podelijo pravice do uporabe 
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spektra po različnih državah članicah, ki 
so skladne ali enake, denimo glede 
njihovega trajanja, dodeljenih spektrskih 
blokov in povezanih pogojev iz dovoljenj.

Or. en

Predlog spremembe 209
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24 b) Dražbe panevrospkih dovoljenj pod 
nadzorom Organa evropskih regulatorjev 
za elektronske komunikacije (BEREC) 
lahko spodbudijo razvoj enotnega 
telekomunikacijskega trga EU brez 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 210
Edit Herczog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Glede na masivno rast povpraševanja 
po radiofrekvenčnem spektru za brezžične 
širokopasovne povezave bi bilo treba 
spodbujati rešitve za alternativni spektrsko 
učinkovit dostop do brezžičnih 
širokopasovnih povezav. To vključuje 
uporabo brezžičnih dostopovnih sistemov 
majhne moči za obratovanje v 
maloobmočnem dosegu, na primer tako 

(25) Glede na masivno rast povpraševanja 
po radiofrekvenčnem spektru za brezžične 
širokopasovne povezave ne bi smeli
onemogočati rešitev za alternativni 
spektrsko učinkovit dostop do brezžičnih 
širokopasovnih povezav, temveč jih 
spodbujati. To trenutno vključuje uporabo 
brezžičnih dostopovnih sistemov majhne 
moči za obratovanje v maloobmočnem 
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imenovanih žarišč (hotspots) radijskih 
lokalnih omrežjih (RLAN, znanih tudi kot 
„Wi-Fi“), pa tudi omrežij majhnih celičnih 
dostopovnih točk majhne moči 
(imenovanih tudi femto-, piko- ali 
metrocelice).

dosegu, na primer tako imenovanih žarišč 
(hotspots) radijskih lokalnih omrežjih 
(RLAN, znanih tudi kot „Wi-Fi“), kot tudi 
omrežij majhnih celičnih dostopovnih točk 
majhne moči (imenovanih tudi femto-, 
piko- ali metrocelice). Treba bi bilo 
spodbujati in omogočati dinamični dostop 
do spektra, vključno s tistim na podlagi 
oprostitve dovoljenja in drugimi 
inovativnimi tehnologijami ter uporabami 
spektra.

Or. en

Obrazložitev

Kljub nenehnemu povpraševanju po brezžičnem dostopu do interneta nove tehnologije 
omogočajo dinamično, bistveno učinkovitejšo uporabo spektra, zlasti če je na podlagi 
oprostitve dovoljenja. Spričo preredke uporabe spektra na številnih frekvencah, vsaj ob 
določenih urah dneva, je ključnega pomena, da uredba EU in nacionalni regulativni organi 
spodbujajo in omogočajo inovativne tehnologije in uporabe spektra.

Predlog spremembe 211
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Glede na masivno rast povpraševanja 
po radiofrekvenčnem spektru za brezžične 
širokopasovne povezave bi bilo treba 
spodbujati rešitve za alternativni spektrsko 
učinkovit dostop do brezžičnih 
širokopasovnih povezav. To vključuje 
uporabo brezžičnih dostopovnih sistemov 
majhne moči za obratovanje v 
maloobmočnem dosegu, na primer tako 
imenovanih žarišč (hotspots) radijskih 
lokalnih omrežjih (RLAN, znanih tudi kot 
„Wi-Fi“), pa tudi omrežij majhnih celičnih 
dostopovnih točk majhne moči 
(imenovanih tudi femto-, piko- ali 

(25) Glede na masivno rast povpraševanja 
po radiofrekvenčnem spektru za brezžične 
širokopasovne povezave bi bilo treba 
dejavno spodbujati rešitve za alternativni 
spektrsko učinkovit dostop do brezžičnih 
širokopasovnih povezav. To vključuje 
uporabo brezžičnih dostopovnih sistemov 
majhne moči za obratovanje v 
maloobmočnem dosegu, na primer tako 
imenovanih žarišč (hotspots) radijskih 
lokalnih omrežjih (RLAN, znanih tudi kot 
„Wi-Fi“), pa tudi omrežij majhnih celičnih 
dostopovnih točk majhne moči 
(imenovanih tudi femto-, piko- ali 
metrocelice). Poleg tega bi bilo treba 
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metrocelice). spodbujati dinamični dostop do spektra in 
druge inovativne tehnologije ter uporabe 
spektra.

Or. en

Predlog spremembe 212
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Glede na masivno rast povpraševanja 
po radiofrekvenčnem spektru za brezžične 
širokopasovne povezave bi bilo treba 
spodbujati rešitve za alternativni spektrsko 
učinkovit dostop do brezžičnih 
širokopasovnih povezav. To vključuje 
uporabo brezžičnih dostopovnih sistemov 
majhne moči za obratovanje v 
maloobmočnem dosegu, na primer tako 
imenovanih žarišč (hotspots) radijskih 
lokalnih omrežjih (RLAN, znanih tudi kot 
„Wi-Fi“), pa tudi omrežij majhnih celičnih 
dostopovnih točk majhne moči 
(imenovanih tudi femto-, piko- ali 
metrocelice).

(25) Glede na masivno rast povpraševanja 
po radiofrekvenčnem spektru za brezžične 
širokopasovne povezave bi bilo treba 
spodbujati rešitve za alternativni spektrsko 
učinkovit dostop do brezžičnih 
širokopasovnih povezav. To vključuje 
uporabo brezžičnih dostopovnih sistemov 
majhne moči za obratovanje v 
maloobmočnem dosegu, na primer tako 
imenovanih žarišč (hotspots) radijskih 
lokalnih omrežjih (RLAN), kot tudi 
omrežij majhnih celičnih dostopovnih točk 
majhne moči (imenovanih tudi femto-, 
piko- ali metrocelice).

Or. en

Predlog spremembe 213
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Glede na masivno rast povpraševanja 
po radiofrekvenčnem spektru za brezžične 

(25) Glede na masivno rast povpraševanja 
po radiofrekvenčnem spektru za brezžične 
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širokopasovne povezave bi bilo treba 
spodbujati rešitve za alternativni spektrsko 
učinkovit dostop do brezžičnih 
širokopasovnih povezav. To vključuje 
uporabo brezžičnih dostopovnih sistemov 
majhne moči za obratovanje v 
maloobmočnem dosegu, na primer tako 
imenovanih žarišč (hotspots) radijskih 
lokalnih omrežjih (RLAN, znanih tudi kot 
„Wi-Fi“), kot tudi omrežij majhnih celičnih 
dostopovnih točk majhne moči 
(imenovanih tudi femto-, piko- ali 
metrocelice).

širokopasovne povezave bi bilo treba 
spodbujati rešitve za alternativni spektrsko 
učinkovit dostop do brezžičnih 
širokopasovnih povezav. To brez omejitev 
vključuje uporabo brezžičnih dostopovnih 
sistemov majhne moči za obratovanje v 
maloobmočnem dosegu, na primer tako 
imenovanih žarišč (hotspots) radijskih 
lokalnih omrežjih (RLAN, znanih tudi kot 
„Wi-Fi“), kot tudi omrežij majhnih celičnih 
dostopovnih točk majhne moči 
(imenovanih tudi femto-, piko- ali 
metrocelice).

Or. it

Predlog spremembe 214
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Večino dostopovnih točk RLAN za 
enkrat uporabljajo zasebni uporabniki kot 
lokalno brezžično podaljšanje njihove 
širokopasovne povezave. Če se končni 
uporabniki v okviru omejitev naročniškega 
razmerja za dostop do interneta odločijo za 
delitev dostopa do njihovega omrežja 
RLAN z drugimi, bi morala razpoložljivost 
velikega števila takšnih dostopovnih točk, 
zlasti na gosto poseljenih območjih, s 
ponovno uporabo radiofrekvenčnega 
spektra čim bolj povečati zmogljivost 
brezžičnega podatkovnega prenosa in 
vzpostaviti stroškovno učinkovito 
dopolnilno brezžično širokopasovno 
infrastrukturo, ki bi bila dostopna drugim 
končnim uporabnikom. Zato bi bilo treba 
odpraviti ali preprečiti nepotrebne
omejitve, ki končne uporabnike ovirajo pri 
delitvi dostopa do njihovih dostopovnih 
točk RLAN z drugimi končnimi uporabniki 
ali pri povezovanju do takšnih dostopovnih 

(27) Večino dostopovnih točk RLAN za 
enkrat uporabljajo zasebni uporabniki kot 
lokalno brezžično podaljšanje njihove 
širokopasovne povezave. Če se končni 
uporabniki v okviru omejitev naročniškega 
razmerja za dostop do interneta odločijo za 
delitev dostopa do njihovega omrežja 
RLAN z drugimi, bi morala razpoložljivost 
velikega števila takšnih dostopovnih točk, 
zlasti na gosto poseljenih območjih, s 
ponovno uporabo radiofrekvenčnega 
spektra čim bolj povečati zmogljivost 
brezžičnega podatkovnega prenosa in 
vzpostaviti stroškovno učinkovito 
dopolnilno brezžično širokopasovno 
infrastrukturo, ki bi bila dostopna drugim 
končnim uporabnikom. Zato bi bilo treba 
odpraviti ali preprečiti nepotrebne 
omejitve, ki končne uporabnike ovirajo pri 
delitvi dostopa do njihovih dostopovnih 
točk RLAN z drugimi končnimi uporabniki 
ali pri povezovanju do takšnih dostopovnih 
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točk. točk.

Or. it

Predlog spremembe 215
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Države članice bi morale zagotoviti, 
da upravljanje radiofrekvenčnega spektra 
na nacionalni ravni drugim državam 
članicam ne preprečuje, da bi uporabljale 
radiofrekvenčni spekter, do katerega so 
upravičene, ali izpolnjevale obveznosti 
glede pasov, za katere uporaba ni 
usklajena na ravni Unije. Krepitev 
obstoječih dejavnosti Skupine za politiko 
radiofrekvenčnega spektra je potrebna, da 
se zagotovi, da ima vsaka država članica 
enakopraven dostop do radiofrekvenčnega 
spektra in da so rezultati usklajevanja 
usklajeni in izvršljivi.

(30) Države članice bi morale zagotoviti, 
da se za pasove, usklajene na ravni Unije 
za brezžične širokopasovne komunikacije, 
usklajene časovnice in roki za 
dodeljevanje spektra izvajajo brez 
neupravičenih zamud zaradi težav z 
usklajevanjem; zlasti upravljanje 
radijskega spektra na nacionalni ravni 
drugim državam članicam ne bi smel
preprečevati, da bi uporabljale 
radiofrekvenčni spekter, do katerega so 
upravičene, ali izpolnjevanja obveznosti 
glede tovrstnih pasov. Krepitev obstoječih 
dejavnosti Skupine za politiko 
radiofrekvenčnega spektra je potrebna, da 
se zagotovi, da ima vsaka država članica 
enakopraven dostop do radiofrekvenčnega 
spektra in da so rezultati usklajevanja 
usklajeni in izvršljivi.

Or. en

Predlog spremembe 216
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Države članice bi morale zagotoviti, 
da upravljanje radiofrekvenčnega spektra 
na nacionalni ravni drugim državam 
članicam ne preprečuje, da bi uporabljale 
radiofrekvenčni spekter, do katerega so 
upravičene, ali izpolnjevale obveznosti 
glede pasov, za katere uporaba ni 
usklajena na ravni Unije. Krepitev 
obstoječih dejavnosti Skupine za politiko 
radiofrekvenčnega spektra je potrebna, da 
se zagotovi, da ima vsaka država članica 
enakopraven dostop do radiofrekvenčnega 
spektra in da so rezultati usklajevanja 
usklajeni in izvršljivi.

(30) Države članice bi morale zagotoviti, 
da se za pasove, usklajene na ravni Unije 
za brezžične širokopasovne komunikacije, 
usklajene časovnice in roki za 
dodeljevanje spektra izvajajo brez 
neupravičenih zamud zaradi težav z 
usklajevanjem; zlasti upravljanje 
radijskega spektra na nacionalni ravni 
drugim državam članicam ne bi smel
preprečevati, da bi uporabljale 
radiofrekvenčni spekter, do katerega so 
upravičene, ali izpolnjevale obveznosti 
glede tovrstnih pasov. Krepitev obstoječih 
dejavnosti Skupine za politiko 
radiofrekvenčnega spektra je potrebna, da 
se zagotovi, da ima vsaka država članica 
enakopraven dostop do radiofrekvenčnega 
spektra in da so rezultati usklajevanja 
usklajeni in izvršljivi.

Or. en

Predlog spremembe 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Države članice bi morale zagotoviti, 
da upravljanje radiofrekvenčnega spektra 
na nacionalni ravni drugim državam 
članicam ne preprečuje, da bi uporabljale 
radiofrekvenčni spekter, do katerega so 
upravičene, ali izpolnjevale obveznosti 
glede pasov, za katere uporaba na ravni 
Unije ni usklajena. Krepitev obstoječih 
dejavnosti Skupine za politiko 
radiofrekvenčnega spektra je potrebna, da 
se zagotovi, da ima vsaka država članica 

(30) Države članice bi morale zagotoviti, 
da se za pasove, usklajene na ravni Unije 
za brezžične širokopasovne komunikacije, 
usklajene časovnice in roki za 
dodeljevanje spektra izvajajo brez 
neupravičenih zamud zaradi težav z 
usklajevanjem; zlasti upravljanje 
radiofrekvenčnega spektra na nacionalni 
ravni drugim državam članicam ne bi smel
preprečevati, da bi uporabljale 
radiofrekvenčni spekter, do katerega so 
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enakopraven dostop do radiofrekvenčnega 
spektra in da so rezultati usklajevanja 
usklajeni in izvršljivi.

upravičene, ali izpolnjevale obveznosti 
glede pasov, za katere uporaba ni usklajena 
na ravni Unije. Krepitev obstoječih 
dejavnosti Skupine za politiko 
radiofrekvenčnega spektra je potrebna, da 
se zagotovi, da ima vsaka država članica 
enakopraven dostop do radiofrekvenčnega 
spektra in da so rezultati usklajevanja 
usklajeni in izvršljivi.

Or. en

Predlog spremembe 218
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Izkušnje pri izvajanju regulativnega 
okvira Unije kažejo, da obstoječe določbe, 
ki zahtevajo skladno izvajanje 
regulativnih ukrepov, skupaj s ciljem 
prispevanja k razvoju notranjega trga, 
niso ustvarile zadostnih spodbud za 
oblikovanje dostopovnih izdelkov na 
podlagi usklajenih standardov in 
procesov, zlasti pri fiksnih omrežjih. Pri 
poslovanju v različnih državah članicah 
operaterji težko najdejo dostopovne vložke 
z ustrezno kakovostjo ter stopnjo omrežne 
in storitvene interoperabilnosti, kadar pa 
so na voljo, imajo ti vložki različne 
tehnične lastnosti. To povečuje stroške in 
predstavlja oviro pri zagotavljanju storitev 
prek nacionalnih meja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 219
Christian Ehler
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Izkušnje pri izvajanju regulativnega 
okvira Unije kažejo, da obstoječe določbe, 
ki zahtevajo skladno izvajanje regulativnih 
ukrepov, skupaj s ciljem prispevanja k 
razvoju notranjega trga, niso ustvarile 
zadostnih spodbud za oblikovanje 
dostopovnih izdelkov na podlagi usklajenih 
standardov in procesov, zlasti pri fiksnih 
omrežjih. Pri poslovanju v različnih 
državah članicah operaterji težko najdejo 
dostopovne vložke z ustrezno kakovostjo 
ter stopnjo omrežne in storitvene 
interoperabilnosti, kadar pa so na voljo, 
imajo ti vložki različne tehnične lastnosti. 
To povečuje stroške in predstavlja oviro pri 
zagotavljanju storitev prek nacionalnih 
meja.

(31) Izkušnje pri izvajanju regulativnega 
okvira Unije kažejo, da obstoječe določbe, 
ki zahtevajo skladno izvajanje regulativnih 
ukrepov, skupaj s ciljem prispevanja k 
razvoju notranjega trga, niso ustvarile 
zadostnih spodbud za oblikovanje 
dostopovnih izdelkov na podlagi usklajenih 
standardov in procesov, zlasti pri fiksnih 
omrežjih. Pri poslovanju v različnih 
državah članicah operaterji težko najdejo 
dostopovne vložke z ustrezno kakovostjo 
ter stopnjo omrežne in storitvene 
interoperabilnosti, kadar pa so na voljo, 
imajo ti vložki različne tehnične lastnosti. 
To povečuje stroške in predstavlja oviro pri 
zagotavljanju storitev prek nacionalnih 
meja.

Zato je poleg določb iz te uredbe potreben 
skupni evropski raziskovalni pristop, da bi 
opredelili izčrpne in z dokazi podprte 
ocene izzivov in političnih rešitev tako na 
globalni kot tudi na evropski in 
nacionalni ravni. Še naprej je treba 
spodbujati sodelovanje med evropskimi in 
mednarodnimi raziskovalnimi agencijami 
in agencijami za standardizacijo.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z neuradnim dokumentom Transatlantskega dialoga (TLD) „Kibernetska varnost in 
vprašanja v zvezi z internetom – vzpostavitev okvira za transatlantske ukrepe“.

Predlog spremembe 220
Christian Ehler
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Izkušnje pri izvajanju regulativnega 
okvira Unije kažejo, da obstoječe določbe, 
ki zahtevajo skladno izvajanje regulativnih 
ukrepov, skupaj s ciljem prispevanja k 
razvoju notranjega trga, niso ustvarile 
zadostnih spodbud za oblikovanje 
dostopovnih izdelkov na podlagi usklajenih 
standardov in procesov, zlasti pri fiksnih 
omrežjih. Pri poslovanju v različnih 
državah članicah operaterji težko najdejo 
dostopovne vložke z ustrezno kakovostjo 
ter stopnjo omrežne in storitvene 
interoperabilnosti, kadar pa so na voljo, 
imajo ti vložki različne tehnične lastnosti. 
To povečuje stroške in predstavlja oviro pri 
zagotavljanju storitev prek nacionalnih 
meja.

(31) Izkušnje pri izvajanju regulativnega 
okvira Unije kažejo, da obstoječe določbe, 
ki zahtevajo skladno izvajanje regulativnih 
ukrepov, skupaj s ciljem prispevanja k 
razvoju notranjega trga, niso ustvarile 
zadostnih spodbud za oblikovanje 
dostopovnih izdelkov na podlagi usklajenih 
standardov in procesov, zlasti pri fiksnih 
omrežjih. Pomanjkanje skupnih 
standardov in usklajenih ukrepov 
konkurenčnost Unije zelo zmanjšuje: pri 
poslovanju v različnih državah članicah 
operaterji težko najdejo dostopovne vložke 
z ustrezno kakovostjo ter stopnjo omrežne 
in storitvene interoperabilnosti, kadar pa so 
na voljo, imajo ti vložki različne tehnične 
lastnosti. To povečuje stroške in 
predstavlja oviro pri zagotavljanju storitev 
prek nacionalnih meja.

Or. en

Predlog spremembe 221
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Integracija enotnega trga 
elektronskih komunikacij bi se pospešila z 
vzpostavitvijo okvira, ki bi opredeljeval 
določene ključne evropske virtualne 
izdelke, ki so zlasti pomembni za 
ponudnike elektronskih komunikacijskih 
storitev pri zagotavljanju čezmejnih 
storitev in pri sprejemanju vseevropske 
strategije v vedno bolj AIPN okolju, ki 

črtano
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temelji na ključnih parametrih in 
minimalnih lastnostih.

Or. en

Predlog spremembe 222
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Obravnavati bi bilo treba operativne 
potrebe, ki jih izpolnjujejo različni 
virtualni izdelki. Evropski virtualni 
širokopasovni dostopovni izdelki bi se 
morali zagotavljati, če mora operater z 
veliko tržno močjo po Okvirni direktivi in 
Direktivi o dostopu pod predpisanimi 
pogoji zagotavljati dostop na določeni 
dostopovni točki v svojem omrežju. Prvič, 
učinkovit čezmejni vstop na trg bi bilo 
treba olajšati z usklajenimi izdelki, ki bi 
čezmejnim ponudnikom omogočali 
začetno zagotavljanje storitev končnim 
strankam brez zamud ter s predvidljivo in 
zadostno kakovostjo, vključno s storitvami 
za poslovne stranke na več lokacijah v 
različnih državah članicah, kadar bi bilo 
to potrebno in sorazmerno glede na tržno 
analizo. Ti usklajeni izdelki bi morali biti 
na voljo dovolj dolgo, da bi iskalci dostopa 
in ponudniki lahko načrtovali srednje- in 
dolgoročne naložbe.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 223
Jean-Pierre Audy
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Drugič, visoko razviti virtualni 
dostopovni izdelki, ki zahtevajo večje 
naložbe iskalcev dostopa ter jim 
omogočajo večji nadzor in diferenciacijo, 
zlasti z zagotavljanjem dostopa na bolj 
lokalni ravni, so ključnega pomena za 
ustvarjanje pogojev za trajnostno 
konkurenco na notranjem trgu. Te 
veleprodajne dostopovne izdelke, ki so 
ključni za dostopovna omrežja naslednje 
generacije, bi bilo zato treba uskladiti, da 
se olajšajo čezmejne naložbe. Ti virtualni 
širokopasovni dostopovni izdelki bi morali 
biti oblikovani tako, da bi imeli 
enakovredne funkcije za fizični razvezani 
dostop, s čimer bi se razširil obseg 
morebitnih veleprodajnih ukrepov, ki so 
na voljo nacionalnim regulativnim 
organom v okviru ocene sorazmernosti v 
skladu z Direktivo 2002/19/ES.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 224
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35 a) Treba je uskladiti pogoje za 
visokokakovostne veleprodajne izdelke, ki 
se uporabljajo za nudenje poslovnih 
storitev, da bi lahko zagotavljali nemotene 
storitve čezmejnim in večnacionalnim 
korporacijam po vsej Evropski uniji. 
Takšna uskladitev bi lahko imela 
pomembno vlogo v smislu konkurenčnosti 
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podjetij v EU ob upoštevanju stroškov 
komunikacije.

Or. en

Predlog spremembe 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

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 
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.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 226
Petra Kammerevert

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 
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.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36
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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
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.

(36) Glede na postopno migracijo na AIPN 
omrežja bi lahko pomanjkanje 
razpoložljivih povezljivostnih izdelkov, ki 
temeljijo na protokolu IP za različne 
razrede storitev z določeno kakovostjo 
storitev znotraj zaprtih komunikacijskih 
omrežij ob uporabi internetnega protokola 
s strogim nadzorom dostopa, oviralo
razvoj storitev, ki so odvisne od določene 
kakovosti, da bi lahko ustrezno delovale. 
Zato je potreben usklajen pristop k 
zasnovi in razpoložljivosti teh storitev, 
vključno z zaščitnimi ukrepi, ki 
zagotavljajo, da okrepljena kakovost ni 
funkcionalno enaka ali na škodo 
zmogljivosti, dostopnosti ali kakovosti 
internetnih dostopovnih storitev ali 
zmanjšuje konkurenco, inovacije ali 
nevtralnost omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 228
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36 a) Poslabšanje kakovosti in 
omejevanje razpoložljivosti vsebin, 
aplikacij in elektronsko komunikacijskih 
storitev lahko povzroči tudi zahtevo za 
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določeno terminalsko opremo s strani 
ponudnikov. Tovrstne poslovne prakse 
niso združljive s ciljem delujočega 
enotnega trga in pravicami končnih 
uporabnikov.

Or. de

Predlog spremembe 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Uvedba evropskih virtualnih 
širokopasovnih dostopovnih izdelkov v 
skladu s to uredbo bi se morala upoštevati 
v oceni nacionalnih regulativnih organov o 
najustreznejših ukrepih glede dostopa do 
omrežij operaterjev z znatno tržno močjo, 
pri čemer bi bilo treba preprečiti
prekomerno urejanje zaradi preštevilnih 
veleprodajnih dostopovnih izdelkov, ne 
glede na to, ali se naložijo na podlagi tržne 
analize ali pod drugimi pogoji. Uvedba 
evropskih virtualnih dostopovnih izdelkov 
sama po sebi zlasti ne bi smela povečati 
števila reguliranih dostopovnih izdelkov, 
naloženih določenemu operaterju. Poleg 
tega obveznost nacionalnih regulativnih 
organov, ki se naloži s sprejetjem te 
uredbe, da ocenijo, ali bi se moral namesto 
obstoječih ukrepov za veleprodajni dostop 
uvesti evropski virtualni širokopasovni 
dostopovni izdelek in ali je uvedba 
evropskega virtualnega širokopasovnega 
dostopovnega izdelka primerna v okviru 
prihodnjih pregledov trga, s katerimi 
opredelijo podjetja s pomembno tržno 
močjo, ne bi smela vplivati na njihovo 
odgovornost za določanje najprimernejših 
in sorazmernih ukrepov za obravnavanje 
ugotovljenih težav glede konkurence v 

(37) Uvedba evropskih virtualnih 
širokopasovnih dostopovnih izdelkov v 
skladu s to uredbo bi se morala upoštevati 
v oceni nacionalnih regulativnih organov o 
najustreznejših ukrepih glede dostopa do 
omrežij operaterjev z znatno tržno močjo.
Nacionalni regulativni organi bi morali 
nenehno pregledovati možnost izvajanja 
funkcionalne ločitve kot izjemnega 
ukrepa in izvajanje v celoti 
enakovrednega dostopa. Nacionalni 
regulativni organi bi morali preprečiti 
prekomerno urejanje zaradi preštevilnih 
veleprodajnih dostopovnih izdelkov, ne 
glede na to, ali se naložijo na podlagi tržne 
analize ali pod drugimi pogoji. Uvedba 
evropskih virtualnih dostopovnih izdelkov 
sama po sebi zlasti ne bi smela povečati 
števila reguliranih dostopovnih izdelkov, 
naloženih določenemu operaterju. Poleg 
tega obveznost nacionalnih regulativnih 
organov, ki se naloži s sprejetjem te 
uredbe, da ocenijo, ali bi se moral namesto 
obstoječih ukrepov za veleprodajni dostop 
uvesti evropski virtualni širokopasovni 
dostopovni izdelek in ali je uvedba 
evropskega virtualnega širokopasovnega 
dostopovnega izdelka primerna v okviru 
prihodnjih pregledov trga, s katerimi 
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skladu s členom 16 Direktive 2002/21/ES. opredelijo podjetja s pomembno tržno 
močjo, ne bi smela vplivati na njihovo 
odgovornost za določanje najprimernejših 
in sorazmernih ukrepov za obravnavanje 
ugotovljenih težav glede konkurence v 
skladu s členom 16 Direktive 2002/21/ES.

Or. en

Obrazložitev

„Smernice o funkcionalni ločitvi v skladu s členoma 13a in 13b Direktive o dostopu in 
nacionalnih postopkov“ Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije 
(BEREC) nudijo nacionalnim regulativnim organom koristne napotke v zvezi s pravnimi in 
praktičnimi dejavniki, ki jih je treba pregledovati. S tem bo zagotovljeno, da bi se lahko, ko bo 
objektivno nujno zagotoviti konkurenco, inovacije in nižje cene, funkcionalna ločitev ali 
enakovredni dostop izvajala s čim manjšo zamudo.

Predlog spremembe 230
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Zaradi regulativne predvidljivosti bi 
morala zakonodaja odražati tudi ključne 
elemente razvijajoče se prakse odločanja v 
okviru veljavnega pravnega okvira, ki 
vplivajo na pogoje, pod katerimi se 
veleprodajni dostopovni izdelki, vključno z 
evropskimi virtualnimi veleprodajnimi 
dostopovnimi izdelki, zagotavljajo za 
dostopovna omrežja naslednje generacije. 
Ti bi morali vključevati določbe, ki 
odražajo pomembnost razmerja med 
konkurenčnimi omejitvami alternativnih 
infrastruktur za fiksne in brezžične 
komunikacije, učinkovitim zagotavljanjem 
nediskriminacijskega dostopa in obstoječo 
ravnjo konkurence v smislu cen, izbire in 
kakovosti na maloprodajni ravni za 
analizo veleprodajnih dostopovnih trgov 
in zlasti za vprašanje, ali obstaja potreba 

črtano
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po nadzoru cen takega dostopa do 
dostopovnih omrežij naslednje generacije. 
Od slednjega so odvisne koristi za končne 
uporabnike. Na primer z oceno vsakega 
posameznega primera v skladu s členom 
16 Direktive 2002/21/ES ter ne glede na 
oceno pomembne tržne moči in izvajanja 
pravil EU o konkurenci lahko nacionalni 
regulativni organi presodijo, da so tržni 
pogoji v prisotnosti dveh fiksnih 
dostopovnih omrežij naslednje generacije 
dovolj konkurenčni, da lahko omogočijo 
nadgradnje omrežij in razvoj v smeri 
zagotavljanja ultra hitrih storitev, kar je 
eden od pomembnih parametrov 
konkurence na maloprodajni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 231
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Zaradi regulativne predvidljivosti bi 
morala zakonodaja odražati tudi ključne 
elemente razvijajoče se prakse odločanja v 
okviru veljavnega pravnega okvira, ki 
vplivajo na pogoje, pod katerimi se 
veleprodajni dostopovni izdelki, vključno z 
evropskimi virtualnimi veleprodajnimi 
dostopovnimi izdelki, zagotavljajo za 
dostopovna omrežja naslednje generacije. 
Ti bi morali vključevati določbe, ki 
odražajo pomembnost razmerja med 
konkurenčnimi omejitvami alternativnih 
infrastruktur za fiksne in brezžične 
komunikacije, učinkovitim zagotavljanjem 
nediskriminacijskega dostopa in obstoječo 
ravnjo konkurence v smislu cen, izbire in 
kakovosti na maloprodajni ravni za analizo 

(38) Zaradi regulativne predvidljivosti bi 
morala zakonodaja odražati tudi ključne 
elemente razvijajoče se prakse odločanja v 
okviru veljavnega pravnega okvira, ki 
vplivajo na pogoje, pod katerimi se 
veleprodajni dostopovni izdelki, vključno z 
evropskimi virtualnimi veleprodajnimi 
dostopovnimi izdelki, zagotavljajo za 
dostopovna omrežja naslednje generacije. 
Ti bi morali vključevati določbe, ki 
odražajo pomembnost razmerja med 
konkurenčnimi omejitvami alternativnih 
infrastruktur za fiksne in brezžične 
komunikacije, učinkovitim zagotavljanjem 
nediskriminacijskega dostopa in obstoječo 
ravnjo konkurence v smislu cen, izbire in 
kakovosti na maloprodajni ravni za analizo 
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veleprodajnih dostopovnih trgov in zlasti 
za vprašanje, ali obstaja potreba po 
nadzoru cen takega dostopa do 
dostopovnih omrežij naslednje generacije. 
Od slednjega so odvisne koristi za končne 
uporabnike. Na primer z oceno vsakega 
posameznega primera v skladu s členom 
16 Direktive 2002/21/ES ter ne glede na 
oceno pomembne tržne moči in izvajanja 
pravil EU o konkurenci lahko nacionalni 
regulativni organi presodijo, da so tržni 
pogoji v prisotnosti dveh fiksnih 
dostopovnih omrežij naslednje generacije 
dovolj konkurenčni, da lahko omogočijo 
nadgradnje omrežij in razvoj v smeri 
zagotavljanja ultra hitrih storitev, kar je 
eden od pomembnih parametrov 
konkurence na maloprodajni ravni.

veleprodajnih dostopovnih trgov in zlasti 
za vprašanje, ali obstaja potreba po 
nadzoru cen takega dostopa do 
dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Or. en

Predlog spremembe 232
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Predpostavlja se, da bo okrepljena 
konkurenca na enotnem trgu privedla do 
postopnega zmanjšanja sektorskega 
urejanja na podlagi tržnih analiz. Eden od 
rezultatov dokončne vzpostavitve enotnega 
trga bi dejansko moral biti večji poudarek 
na učinkoviti konkurenci na zadevnih 
trgih z naknadno uporabo konkurenčnega 
prava, ki vedno bolj velja za zadostnega 
pri zagotavljanju delovanja trga. Da bi se 
pravna jasnost in predvidljivost 
regulativnih pristopov zagotovila prek 
meja, bi bilo treba določiti jasna in 
zavezujoča merila, na podlagi katerih bi 
se ocenilo, ali določeni trg še vedno 

črtano
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upravičuje uvedbo predhodnih 
regulativnih obveznosti na podlagi 
obstoječih ozkih grl in možnosti za 
konkurenco, zlasti na infrastrukturi 
temelječo konkurenco, ter pogojev za 
konkurenco na maloprodajni ravni glede 
parametrov, kot so cene, izbira in 
kakovost, ki so nenazadnje tisti, ki so 
pomembni za končne uporabnike in 
globalno konkurenčnost gospodarstva 
EU. S tem bi se podprli postopni pregledi 
seznama trgov, ki so lahko predmet 
naknadne regulacije, nacionalnim 
regulativnim organom pa bi to pomagalo, 
da se osredotočijo na dele trga, na katerih 
konkurenca še ni učinkovita, in sicer na 
konvergenten način. Vzpostavitev 
resnično enotnega trga elektronskih 
komunikacij lahko vpliva tudi na 
geografski obseg trgov, tako za namene 
sektorskega urejanja na podlagi 
konkurenčnih načel kot tudi za namene 
izvajanja samega konkurenčnega prava.

Or. en

Predlog spremembe 233
Giles Chichester

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Predpostavlja se, da bo okrepljena 
konkurenca na enotnem trgu privedla do 
postopnega zmanjšanja sektorskega 
urejanja na podlagi tržnih analiz. Eden od 
rezultatov dokončne vzpostavitve enotnega 
trga bi dejansko moral biti večji poudarek 
na učinkoviti konkurenci na zadevnih 
trgih z naknadno uporabo konkurenčnega 
prava, ki vedno bolj velja za zadostnega 
pri zagotavljanju delovanja trga. Da bi se 

črtano
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pravna jasnost in predvidljivost 
regulativnih pristopov zagotovila prek 
meja, bi bilo treba določiti jasna in 
zavezujoča merila, na podlagi katerih bi 
se ocenilo, ali določeni trg še vedno 
upravičuje uvedbo predhodnih 
regulativnih obveznosti na podlagi 
obstoječih ozkih grl in možnosti za 
konkurenco, zlasti na infrastrukturi 
temelječo konkurenco, ter pogojev za 
konkurenco na maloprodajni ravni glede 
parametrov, kot so cene, izbira in 
kakovost, ki so nenazadnje tisti, ki so 
pomembni za končne uporabnike in 
globalno konkurenčnost gospodarstva 
EU. S tem bi se podprli postopni pregledi 
seznama trgov, ki so lahko predmet 
naknadne regulacije, nacionalnim 
regulativnim organom pa bi to pomagalo, 
da se osredotočijo na dele trga, na katerih 
konkurenca še ni učinkovita, in sicer na 
konvergenten način. Vzpostavitev 
resnično enotnega trga elektronskih 
komunikacij lahko vpliva tudi na 
geografski obseg trgov, tako za namene 
sektorskega urejanja na podlagi 
konkurenčnih načel kot tudi za namene 
izvajanja samega konkurenčnega prava.

Or. en

Predlog spremembe 234
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Predpostavlja se, da bo okrepljena 
konkurenca na enotnem trgu privedla do 
postopnega zmanjšanja sektorskega 
urejanja na podlagi tržnih analiz. Eden od 
rezultatov dokončne vzpostavitve enotnega 

črtano
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trga bi dejansko moral biti večji poudarek 
na učinkoviti konkurenci na zadevnih 
trgih z naknadno uporabo konkurenčnega 
prava, ki vedno bolj velja za zadostnega 
pri zagotavljanju delovanja trga. Da bi se 
pravna jasnost in predvidljivost 
regulativnih pristopov zagotovila prek 
meja, bi bilo treba določiti jasna in 
zavezujoča merila, na podlagi katerih bi 
se ocenilo, ali določeni trg še vedno 
upravičuje uvedbo predhodnih 
regulativnih obveznosti na podlagi 
obstoječih ozkih grl in možnosti za 
konkurenco, zlasti na infrastrukturi 
temelječo konkurenco, ter pogojev za 
konkurenco na maloprodajni ravni glede 
parametrov, kot so cene, izbira in 
kakovost, ki so nenazadnje tisti, ki so 
pomembni za končne uporabnike in 
globalno konkurenčnost gospodarstva 
EU. S tem bi se podprli postopni pregledi 
seznama trgov, ki so lahko predmet 
naknadne regulacije, nacionalnim 
regulativnim organom pa bi to pomagalo, 
da se osredotočijo na dele trga, na katerih 
konkurenca še ni učinkovita, in sicer na 
konvergenten način. Vzpostavitev 
resnično enotnega trga elektronskih 
komunikacij lahko vpliva tudi na 
geografski obseg trgov, tako za namene 
sektorskega urejanja na podlagi 
konkurenčnih načel kot tudi za namene 
izvajanja samega konkurenčnega prava.

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili neugodne učinke na končne uporabnike, je treba nujno preprečiti oslabitev 
pravil o konkurenci v državah članicah.

Predlog spremembe 235
Christian Ehler
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Razlike v nacionalnem izvajanju 
sektorskih predpisov o zaščiti končnih 
uporabnikov ustvarjajo velike ovire za 
enotni digitalni trg, zlasti zaradi povečanih 
stroškov usklajevanja za ponudnike javnih 
elektronskih komunikacij, ki želijo storitve 
ponuditi v več državah članicah. Poleg tega 
razdrobljenost in negotovost glede ravni 
zaščite v različnih državah članicah 
spodkopava zaupanje končnih uporabnikov 
in jih odvrača od nakupovanja elektronskih 
komunikacijskih storitev v tujini. Da bi 
dosegli cilj Unije glede odprave ovir na 
notranjem trgu je treba obstoječe različne 
nacionalne pravne ukrepe nadomestiti z 
enotnim in v celoti usklajenim naborom 
sektorskih pravil, ki bo zagotovil visoko 
skupno raven varstva končnih 
uporabnikov. Takšna popolna uskladitev 
pravnih določb ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij ne bi smela 
preprečevati, da končnim uporabnikom 
ponudijo pogodbene dogovore, ki 
presegajo to raven varstva.

(40) Razlike v nacionalnem izvajanju 
sektorskih predpisov o zaščiti končnih 
uporabnikov ustvarjajo velike ovire za 
enotni digitalni trg, ustvarjajo negotovost, 
zlasti zaradi povečanih stroškov 
usklajevanja za ponudnike javnih 
elektronskih komunikacij, ki želijo storitve 
ponuditi v več državah članicah. Poleg tega 
razdrobljenost in negotovost glede ravni 
zaščite v različnih državah članicah 
spodkopava zaupanje končnih uporabnikov 
in jih odvrača od nakupovanja elektronskih 
komunikacijskih storitev v tujini. Da bi 
dosegli cilj Unije glede odprave ovir na 
notranjem trgu je treba obstoječe različne 
nacionalne pravne ukrepe nadomestiti z 
enotnim in v celoti usklajenim naborom 
sektorskih pravil, ki bo zagotovil visoko 
skupno raven varstva končnih 
uporabnikov. Takšna popolna uskladitev 
pravnih določb ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij ne bi smela 
preprečevati, da končnim uporabnikom 
ponudijo pogodbene dogovore, ki 
presegajo to raven varstva.

Or. en

Predlog spremembe 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 

črtano
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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.

Or. en

Predlog spremembe 237
Petra Kammerevert

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

Or. de

Predlog spremembe 238
Petra Kammerevert

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 
uporabnikov, ponudnikov vsebin in 

(45) Internet se je v preteklih desetletjih 
razvijal kot odprta platforma za inovacije z 
majhnimi ovirami za dostop končnih 
uporabnikov, ponudnikov vsebin in 
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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.

aplikacij ter ponudnikov internetnih 
storitev. Po vsej EU je treba zakonsko 
zagotoviti načelno enako obravnavo in 
nediskriminativnost pri prenosu 
podatkovnih paketov, in sicer ne glede na 
vsebino, storitev, aplikacijo, poreklo ali 
cilj, tako da lahko sleherni uporabnik 
internetnih storitev načeloma dostopa do 
vsake vsebine, storitve ali aplikacije na 
internetu ali jo ponudi sam. Za operaterje 
dostopovnih omrežij velja splošna 
obveznost prenosa podatkovnih paketov, s 
tem da uporabnikom zagotavljajo storitve 
prenosa na ustrezni ravni kakovosti ne 
glede na njihovo poreklo in cilj oziroma 
vsebine, storitve in aplikacije, ki jih 
prenašajo. To raven kakovosti je treba 
nenehno razvijati naprej v skladu s 
tehnološkim napredkom. Prav ta odprtost 
in nediskriminacijska narava interneta je 
temeljno gonilo inovacij in gospodarske 
učinkovitosti. Te bistvene značilnosti 
pomagajo zagotavljati svobodo in 
raznovrstnost 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 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. 
Odprtega interneta, ki brez izjeme deluje 
po načelu „po najboljših prizadevanjih“, 
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ali njegovega nadaljnjega razvoja v 
nobenem primeru ne sme ovirati razvoj 
drugih izdelkov in storitev.

Or. de

Predlog spremembe 239
Amelia Andersdotter

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 
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.

(45) Internet se je v preteklih desetletjih 
razvijal kot odprta platforma za inovacije z 
majhnimi ovirami za dostop končnih 
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. 
Kakor je določeno v resoluciji Evropskega 
parlamenta z dne 17. novembra 2011 o 
odprtem internetu in nevtralnosti omrežja 
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v Evropi 2011/2866, je odprt značaj 
interneta ključna gonilna sila 
konkurenčnosti, gospodarske rasti, 
socialnega razvoja in inovacij, kar je 
imelo za posledico zelo hiter razvoj 
spletnih uporabniških programov, vsebin 
in storitev, ter posledično rasti v ponudbi 
in povpraševanju po vsebinah in storitvah, 
in je zato izredno pomemben pospeševalec 
prostega pretoka znanja, idej in 
informacij, tudi v državah, kjer je dostop 
do neodvisnih sredstev obveščanja 
omejen;

Or. en

Predlog spremembe 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 
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 

(45) Internet se je v preteklih desetletjih 
razvijal kot odprta platforma za inovacije z 
majhnimi ovirami za dostop končnih 
uporabnikov, ponudnikov vsebin in 
aplikacij ter ponudnikov internetnih 
storitev. Ključna gonilna sila inovacij brez 
primere in gospodarske dejavnosti v 
digitalni dobi je dejstvo, da se ves spletni 
promet obravnava enako, 
nediskriminacijsko, brez omejitev ali 
motenj, neodvisno od njegovega 
pošiljatelja, prejemnika, vrste, vsebine, 
naprave, storitve ali aplikacije; 
izpolnjevati načelo nevtralnosti omrežja. 
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 
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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.

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 za ohranjanje 
načela nevtralnosti omrežja v zakonih na 
ravni Unije, da bi internet ostal odprta 
platforma in da se prepreči razdrobljenost 
enotnega trga zaradi ukrepov posameznih 
držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 241
Jean-Pierre Audy

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 
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 

(45) Internet se je v preteklih desetletjih 
razvijal kot odprta platforma za inovacije z 
majhnimi ovirami za dostop končnih 
uporabnikov, ponudnikov vsebin in 
aplikacij ter ponudnikov internetnih 
storitev. Odprta platforma in 
nediskriminacijski značaj interneta imata 
osrednjo vlogo pri inovacijah in 
ekonomski učinkovitosti, pa tudi pri 
varstvu svobode in pluralizma medijev ter 
kulturne raznolikosti. 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 
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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.

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. Razvoj 
specializiranih storitev ali spletnega 
prometa, ki ponuja zagotovljeno kakovost 
storitve, ne bi smel škoditi internetu, 
odprtemu „po najboljših prizadevanjih“. 
Odprti internet mora ostati standard in ne 
sme postati izjema.

Or. fr

Predlog spremembe 242
Ivo Belet

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 
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 

(45) Internet se je v preteklih desetletjih 
razvijal kot odprta platforma za inovacije z 
majhnimi ovirami za dostop končnih 
uporabnikov, ponudnikov vsebin in 
aplikacij ter ponudnikov internetnih 
storitev. Odprtost in nediskriminacijske 
značilnosti interneta so ključne gonilne 
sile za inovacije, gospodarsko 
učinkovitost, pa tudi braniki medijske 
svobode, pluralizma in kulturne 
raznovrstnosti. Obstoječi regulativni okvir 
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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.

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, pri 
čemer so te prakse še posebno nevarne za 
vertikalno integrirana podjetja. 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.

Or. en

Predlog spremembe 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas 
(Dimitrios Droutsas), Edit Herczog

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 
uporabnikov, ponudnikov vsebin in 
aplikacij ter ponudnikov internetnih 
storitev. Obstoječi regulativni okvir je 
namenjen spodbujanju možnosti za končne 
uporabnike, da imajo dostop do informacij 

(45) Internet se je v preteklih desetletjih 
razvijal kot odprta platforma za inovacije z 
majhnimi ovirami za dostop končnih 
uporabnikov, ponudnikov vsebin in 
aplikacij ter ponudnikov internetnih 
storitev. Obstoječi regulativni okvir je 
namenjen spodbujanju možnosti za končne 
uporabnike, da imajo dostop do informacij 
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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.

in jih razširjajo ali da uporabljajo aplikacije 
in storitve po lastni izbiri. Ta zmožnost je 
najbolje zagotovljena, kadar ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij vse vrste 
prometa obravnavajo enako. 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.

Or. en

Predlog spremembe 244
Patrizia Toia

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 
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 

(45) Internet se je v preteklih desetletjih 
razvijal kot odprta platforma za inovacije z 
majhnimi ovirami za dostop končnih 
uporabnikov, ponudnikov vsebin in 
aplikacij ter ponudnikov internetnih
storitev. Obstoječi regulativni okvir je 
namenjen spodbujanju možnosti za končne 
uporabnike, da imajo dostop do podatkov 
in 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 
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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.

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.

Or. it

Predlog spremembe 245
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) 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. 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 vsebin ter jih 
razširjajo ter da uporabljajo storitve po 
lastni izbiri, je pogojena s pravom Unije in 
nacionalno zakonodajo, ki je z njim 
skladna.

Or. de
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Predlog spremembe 246
Françoise Castex

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) 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, Direktivo 1995/46, 
Direktivo 2002/58 in 
Direktivo 2000/31/ES.

Or. en

Predlog spremembe 247
Amelia Andersdotter

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) Svoboda končnih uporabnikov, da 
imajo dostop do informacij in 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, Direktivo 1995/46, 
Direktivo 2002/58 in 
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Direktivo 2000/31/ES.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na Direktivo 1995/46 in Direktivo 2002/58, ki opredeljujeta meje za upravljanje 
spletnega prometa, z vidika varstva podatkov in zasebnosti.

Predlog spremembe 248
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46 a) Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah zahteva, da se spoštovanje 
zasebnega življenja, pravice do zaupnosti 
komunikacij, pravice do varstva podatkov 
in svobodnega prejemanja in širjenja 
informacij zagotovi z zakonom ter da se 
spoštuje bistvo teh pravic in svoboščin. V 
zvezi z nadzorom in filtriranjem 
elektronskih komunikacij sodna praksa 
Unije potrjuje, da nalaganje obveznosti 
ponudniku elektronskih komunikacij ali 
storitev, da brez razlikovanja nadzoruje 
komunikacije, ne pomeni le resnega 
kršenja svobode gospodarske pobude 
ponudnika, pač pa krši tudi temeljne 
pravice strank tega ponudnika. Kakršen 
koli sistem, ki vključuje nadzor nad 
komunikacijami ali storitvami, bi zato 
moral biti posebej zagotovljen z zakonom 
Unije ali z nacionalnim zakonom, 
sprejetim v skladu s pravom Unije, ali pa 
bi moral biti, če temelji na prostovoljni 
ureditvi, predmet sodne presoje.

Or. en
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Predlog spremembe 249
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46 a) Treba je zagotoviti 
nediskriminacijske informacije v fazi 
pošiljanja, prenašanja in prejemanja, da 
bi spodbudili inovacije in odpravili 
vstopne ovire, kot je določil Evropski 
parlament v svojem poročilu o izvajanju 
regulativnega okvira za elektronske 
komunikacije 2013/2080;

Or. en

Predlog spremembe 250
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46 b) Morebitno protikonkurenčno in 
diskriminacijsko ravnanje pri upravljanju 
prometa bi bilo v nasprotju z načelom 
nevtralnosti omrežja in odprtega 
interneta, zaradi česar bi ga bilo treba 
preprečevati, kakor je tudi določil 
Evropski parlament v samoiniciativnem 
poročilu 2013/2080;

Or. en

Predlog spremembe 251
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 46 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46 c) V skladu z resolucijama 
Evropskega parlamenta z dne 
17. novembra 2011 o odprtem internetu in 
nevtralnosti omrežja v Evropi 2011/2866 
ter z dne 11. decembra 2012 o strategiji 
digitalne svobode v EU 2012/2098 
ponudniki internetnih storitev ne bi smeli 
onemogočati, diskriminacijsko 
obravnavati, zmanjševati ali poslabševati 
zmožnosti slehernega posameznika, da 
uporablja storitve za dostop, uporabo, 
pošiljanje, objavljanje ali ponujanje 
kakršne koli vsebine, aplikacije ali storitve 
po svoji izbiri, ne glede na vir ali cilj.

Or. en

Predlog spremembe 252
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij v okviru 
pogodbeno dogovorjenih podatkovnih 
količin ali hitrosti za internetne 
dostopovne storitve ne bi smeli vsebin, 
aplikacij in storitev ali določenih kategorij 
teh storitev niti blokirati niti upočasnjevati, 
poslabševati ali diskriminirati, razen v 
primeru omejenega števila primernih 
ukrepov za upravljanje prometa. Tovrstni 
ukrepi bi morali biti pregledni, sorazmerni 
in nediskriminacijski. Smiselno 
upravljanje spletnega prometa obsega 

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij vsebin, aplikacij 
in storitev ali določenih kategorij teh 
storitev ne smejo niti brisati niti blokirati, 
upočasnjevati, poslabševati ali 
diskriminirati, razen v primeru števila 
primernih ukrepov za upravljanje prometa, 
ki je jasno opredeljeno v tej uredbi in ga je 
treba vsakokrat utemeljiti. Tovrstni ukrepi 
morajo biti pregledni, nujni in sorazmerni.
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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.

Or. de

Predlog spremembe 253
Edit Herczog

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 
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.

(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 
zmanjševati kakovosti ali jih 
diskriminacijsko obravnavati, razen v 
primeru omejenega števila smiselnih 
ukrepov za upravljanje spletnega prometa, 
ki morajo biti relevantni, učinkoviti, 
pregledni, sorazmerni in 
nediskriminacijski, prav tako pa morajo 
biti skladni z obstoječimi zakoni, vključno, 
med drugim, z varstvom zasebnosti in 
podatkov. Ohranjanje integritete in 
varnosti omrežja in čim večje zmanjšanje 
učinkov prezasedenosti omrežja 
prezasedenosti omrežja z ukrepi 
upravljanja prometa bi se moralo šteti za 
smiselno pod pogojem, da je le začasna ali 
da do nje pride samo v izjemnih 
okoliščinah, pa tudi pod pogojem, da se 
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enake vrste prometa obravnavajo enako.

Or. en

Obrazložitev

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds. The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

Predlog spremembe 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas), Edit Herczog

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 
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 

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij v okviru 
pogodbeno dogovorjenih omejitev glede 
podatkovnih količin in podatkovnih hitrosti 
za internetne dostopovne storitve ter 
splošnih značilnosti storitve ne bi smeli 
onemogočati in upočasnjevati specifičnih 
vsebin, aplikacij, storitev ali posebnih 
razredov le-teh oz. jim zmanjševati 
kakovosti ali jih diskriminacijsko 
obravnavati, razen v primeru omejenega 
števila smiselnih ukrepov za upravljanje 
spletnega prometa, ki morajo biti 
pregledni, sorazmerni in 
nediskriminacijski. 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 in če lahko ponudnik na 
zahtevo pristojnih nacionalnih organov 
dokaže, da bi bila enaka obravnava 
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prezasedenost le začasna ali da do nje 
pride samo v izjemnih okoliščinah.

prometa precej manj učinkovita.

Če ponudnik elektronskih komunikacij 
sprejme tovrstne ukrepe, bi moral tudi 
razkriti vsebino, aplikacije in ponudnike 
storitev, ki jih ukrepi zadevajo.

Or. en

Predlog spremembe 255
Seán Kelly

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 
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.

(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 
zmanjševati kakovosti ali jih 
diskriminacijsko obravnavati, razen v 
primeru omejenega števila smiselnih 
ukrepov za upravljanje spletnega prometa, 
ki morajo biti učinkoviti, ustrezni, 
pregledni, sorazmerni in 
nediskriminacijski, prav tako pa morajo 
biti skladni z obstoječimi zakoni, vključno, 
med drugim, z varstvom podatkov.
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. Ohranjanje integritete in 
varnosti omrežja in čim večje zmanjšanje 
učinkov prezasedenosti omrežja 
prezasedenosti omrežja z ukrepi 
upravljanja prometa bi se moralo šteti za 
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smiselno pod pogojem, da je le začasna ali 
da do nje pride samo v izjemnih 
okoliščinah, pa tudi pod pogojem, da se 
enake vrste prometa obravnavajo enako.

Or. en

Obrazložitev

Pomen smiselnega upravljanja spletnega prometa je treba izpopolniti in okrepiti v skladu s 
smernicami in mnenji Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) 
in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (EDPS), kot je sprejemljiva uporaba 
upravljanja prometa za obravnavanje prave varnosti omrežja in težav s prezasedenostjo, 
obenem pa spoštovati zahteve v zvezi z zasebnostjo podatkov.

Predlog spremembe 256
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ne smejo v 
okviru omejitev, določenih s pogodbo o 
prenosu podatkovnih količin in hitrosti 
internetnih dostopovnih storitev, brisati, 
onemogočati in upočasnjevati specifičnih 
vsebin, aplikacij, storitev ali posebnih 
razredov le-teh oz. jim zmanjševati 
kakovosti ali jih diskriminacijsko 
obravnavati, razen v primeru smiselnih 
ukrepov za upravljanje spletnega prometa, 
ki so v tej uredbi jasno opredeljeni in za 
vsak posamezni primer utemeljeni. Ukrepi 
so pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni. 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 

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ne smejo brisati, 
onemogočati in upočasnjevati specifičnih 
vsebin, aplikacij, storitev ali posebnih 
razredov le-teh oz. jim zmanjševati 
kakovosti ali jih diskriminacijsko 
obravnavati, razen v primeru smiselnih 
ukrepov za upravljanje spletnega prometa, 
ki so v tej uredbi jasno opredeljeni in za 
vsak posamezni primer utemeljeni. Ukrepi 
so pregledni, sorazmerni za doseganje 
legitimnega cilja in nediskriminatorni. 
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 in če 
ponudnik lahko dokaže, preden to zahteva 
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začasna ali da do nje pride samo v izjemnih 
okoliščinah.

pristojni nacionalni organ, da bi bilo 
enako upravljanje spletnega prometa 
manj učinkovito.

Če ponudnik elektronskih komunikacij 
sprejme te ukrepe, mora obvestiti 
ponudnike vsebin, aplikacij in storitev, na 
katere bodo ti ukrepi vplivali.

Or. es

Predlog spremembe 257
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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 
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.

(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 
zmanjševati kakovosti ali jih 
diskriminacijsko obravnavati, razen v 
primeru omejenega števila smiselnih 
ukrepov za upravljanje spletnega prometa, 
ki morajo biti relevantni, pregledni, 
sorazmerni in nediskriminacijski. Smiselno 
upravljanje spletnega prometa obsega 
preprečevanje ali oviranje hudih kaznivih 
dejanj in bi moralo biti skladno z 
obstoječimi zakoni, vključno, med drugim, 
z varstvom zasebnosti in podatkov. 
Ohranjanje integritete in varnosti omrežja 
in čim večje zmanjšanje učinkov 
prezasedenosti omrežja z ukrepi 
upravljanja prometa bi se moralo šteti za 
smiselno pod pogojem, da je omrežna 
prezasedenost le začasna ali da do nje pride 
samo v izjemnih okoliščinah.
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Or. en

Predlog spremembe 258
Jean-Pierre Audy

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 
zmanjševati kakovosti ali jih 
diskriminacijsko obravnavati, razen v 
primeru omejenega števila smiselnih 
ukrepov za upravljanje spletnega prometa, 
ki morajo biti pregledni, sorazmerni in 
nediskriminacijski. Sprejeti ukrepi 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.

(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 
zmanjševati kakovosti ali jih 
diskriminacijsko obravnavati, razen v 
primeru omejenega števila smiselnih 
ukrepov za upravljanje spletnega prometa, 
ki morajo biti pregledni, sorazmerni in 
nediskriminacijski. Prepovedana bi 
morala biti vsakršna cenovna 
diskriminacija ali diskriminacijski pogoj 
po količinah podatkov in podatkovnih 
hitrostih glede na vsebino, aplikacije ali 
posebne internetne storitve. Ukrepi 
smiselnega upravljanja spletnega prometa
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. Ko ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij uvedejo take 
ukrepe, morajo o tem obvestiti ponudnike 
vsebin, aplikacij ali internetnih storitev.
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Predlog spremembe 259
Sabine Verheyen

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 
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.

(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 
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 v 
dokazano začasnih primerih akutne 
prezasedenosti prometa pod pogojem, da 
se enake vrste prometa obravnavajo 
enako.

Or. en

Predlog spremembe 260
Amelia Andersdotter
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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 
zmanjševati kakovosti ali jih 
diskriminacijsko obravnavati, razen v 
primeru omejenega števila smiselnih
ukrepov za upravljanje spletnega prometa. 
Tovrstni ukrepi 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.

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ne bi smeli 
onemogočati in upočasnjevati specifičnih 
vsebin, aplikacij, storitev ali posebnih 
razredov le-teh oz. jim zmanjševati 
kakovosti ali jih diskriminacijsko 
obravnavati, razen v primeru omejenega 
števila tehnično smiselnih ukrepov na 
nekomercialni osnovi za upravljanje 
spletnega prometa, ki morajo biti 
pregledni, sorazmerni in 
nediskriminacijski. 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.

Or. en

Obrazložitev

Opredeljevanje tehničnih ukrepov bi moralo potekati po objektivnih merilih, pri čemer bi 
moralo biti izključeno vsako subjektivno merilo, kot je denimo „prostovoljni ukrepi in 
komercialni sporazumi ponudnikov“.

Predlog spremembe 261
Françoise Castex

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47
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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 
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.

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ne bi smeli 
onemogočati in upočasnjevati specifičnih 
vsebin, aplikacij, storitev ali posebnih 
razredov le-teh oz. jim 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.

Or. en

Predlog spremembe 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ne bi smeli 
onemogočati in upočasnjevati specifičnih 
vsebin, aplikacij, storitev ali posebnih 
razredov le-teh oz. jim zmanjševati 
kakovosti ali jih diskriminacijsko 
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specifičnih vsebin, aplikacij, storitev ali 
posebnih razredov le-teh oz. jim 
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.

obravnavati, razen v primeru omejenega
števila jasno opredeljenih smiselnih 
ukrepov za upravljanje spletnega prometa, 
ki morajo biti pregledni, sorazmerni in 
nediskriminacijski. Smiselno upravljanje 
spletnega prometa bi lahko vključevalo
prostovoljne ukrepe ponudnikov za 
preprečevanje dostopa do otroške 
pornografije in njenega razširjanja, 
predmet sodne presoje. Čim večje 
zmanjšanje učinkov prezasedenosti 
omrežja bi se lahko štelo za smiselno pod 
pogojem, da je omrežna prezasedenost le 
začasna ali da do nje pride samo v izjemnih 
okoliščinah.

Or. en

Predlog spremembe 263
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47 a) Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah zahteva, da se spoštovanje 
zasebnega življenja, pravice do zaupnosti 
komunikacij, pravice do varstva podatkov 
in svobodnega prejemanja in širjenja 
informacij zagotovi z zakonom ter da se 
spoštuje bistvo teh pravic in svoboščin. V 
okviru ukrepov za upravljanje spletnega 
prometa Sodišče Evropske unije v zadevi 
C-70/10, SABAM proti Tiscali (Scarlet) v 
zvezi s splošnim nadzorom elektronskih 
komunikacij navaja, da nalaganje 
obveznosti ponudniku elektronskih 
komunikacij ali storitev, da brez 
razlikovanja nadzoruje komunikacije, ne 
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bi pomenilo le resnega kršenja svobode 
gospodarske pobude ponudnika, pač pa 
krši tudi temeljne pravice strank tega 
ponudnika. Vsak sistem, ki vključuje 
splošni nadzor nad komunikacijami s 
strani ponudnikov elektronskih 
komunikacij ali storitev, bi zato moral biti 
posebej zagotovljen z zakonom Unije ali 
pa z nacionalnim zakonom, sprejetim v 
skladu s pravom Unije.

Or. en

Predlog spremembe 264
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47 a) Ta uredba ne vpliva na 
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) .

Or. de

Predlog spremembe 265
Jean-Pierre Audy

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 

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

podlagi preglednih informacij o pogojih in 
posledicah takšne izbire izberejo tarifo, ki 
ustreza njihovi običajni podatkovni porabi. 
Hkrati bi take tarife ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij omogočile, da 
zmogljivosti omrežij bolje prilagodijo na 
pričakovane podatkovne količine. Da bi 
lahko ponudniki elektronskih 
komunikacij svoje ponudbe prilagodili 
povpraševanju končnih uporabnikov po 
specifičnih vsebinah, storitvah ali 
aplikacijah, lahko ponudbe zagotavljajo, 
če se prenos podatkov za tovrstno vsebino, 
storitve ali aplikacije strankam ne odšteva 
od dovoljene količine podatkov. 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.

Or. en

Predlog spremembe 266
Teresa Riera Madurell

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 
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 

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

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.

Or. es

Predlog spremembe 267
Seán Kelly

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) Storitve in aplikacije, ki se izvajajo s
povečano zagotovljeno ravnjo kakovosti, ki 
jo lahko ponujajo ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ali ponudniki 
vsebin, aplikacij ali storitev. Končni 
uporabniki bi zato morali imeti tudi 
možnost, da s ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ali ponudniki 
vsebin, aplikacij ali storitev sklenejo 
sporazume o zagotavljanju tovrstnih
specializiranih storitev z okrepljeno 
kakovostjo storitev. Če so tovrstni 
sporazumi sklenjeni s ponudniki 
internetnih dostopovnih storitev, bi moral 
ponudnik zagotoviti, da okrepljena 
kakovost storitve ne zmanjšuje splošne 
kakovosti internetnega dostopa. Odjem 
specializiranih storitev s strani končnih 
uporabnikov ter ponudnikov aplikacij in 
komercialnih storitev bi zato moral biti 
utemeljen na prostovoljni in 
nediskriminacijski podlagi.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju sklepa Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC), 
da bi moral nadzor uporabnikov potekati po možnosti povsod, je pomembno, da je v uredbi 
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pojasnjeno, da se končni uporabniki ter ponudniki aplikacij in komercialnih storitev ne 
srečujejo z manj optimalnimi pogoji in s takšno kakovostjo internetnega dostopa, da so 
primorani skleniti pogodbo za specializirane storitve. Odjem specializiranih storitev bi zato 
moral biti povsem prostovoljen.

Predlog spremembe 268
Lambert van Nistelrooij

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 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. Zagotavljanje 
tovrstnih specializiranih storitev ne bi 
smelo poslabšati splošne kakovosti 
internetnega dostopa. Poleg tega se ukrepi 
za upravljanje spletnega prometa ne bi 
smeli uporabljati tako, da bi 
diskriminacijsko obravnavali 
specializirane storitve, ki konkurirajo s 
tistimi, ki jih ponujajo ponudniki 
internetnih dostopovnih storitev bodisi 
neposredno bodisi skupaj z drugimi 
partnerskimi podjetji, razen če slednje ni 
objektivno utemeljeno.

Or. en
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Predlog spremembe 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas 
(Dimitrios Droutsas), Edit Herczog

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 optimizacija, da bi 
zagotovili ustrezne značilnosti storitve, 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 optimizirano
kakovostjo storitev. Če se tovrstni 
sporazumi izvajajo skupaj z internetnimi 
dostopovnimi storitvami, bi morali 
odgovorni ponudniki zagotoviti, da 
optimizirana kakovost storitve ne 
zmanjšuje splošne kakovosti internetnega 
dostopa.

Or. en

Predlog spremembe 270
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49
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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 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. Odjem specializiranih 
storitev s strani končnih uporabnikov ali 
ponudnikov vsebin, aplikacij in 
komercialnih storitev bi zato moral 
temeljiti na prostovoljni in 
nediskriminacijski podlagi.

Or. en

Predlog spremembe 271
Ivo Belet

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 

(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 
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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.

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. Vendar pa bi morale 
te specializirane storitve ostajati še naprej 
izjema in se ne bi smele tržiti ali splošno 
uporabljati kot nadomestek za internetno 
dostopovno storitev;

Or. en

Predlog spremembe 272
Gunnar Hökmark

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 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. Treba bi bilo 
zagotoviti, da tovrstni sporazumi ne 
poslabšajo splošne kakovosti internetnega 
dostopa in ne privedejo do interneta dveh 
različnih hitrosti. 

Or. en
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Predlog spremembe 273
Jean-Pierre Audy

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 povečana zagotovljena 
raven kakovosti, ki jo ponujajo ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij. 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 
sklenejo sporazume o zagotavljanju 
specializiranih storitev z okrepljeno 
kakovostjo storitev.

Or. en

Predlog spremembe 274
Petra Kammerevert

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 

(50) Poleg tega ponudniki vsebin, aplikacij 
in storitev povprašujejo po zagotavljanju 
prenosnih storitev, ki temeljijo na Poleg 
tega ponudniki vsebin, aplikacij in storitev 
povprašujejo po zagotavljanju prenosnih 
storitev, ki temeljijo na parametrih 
kakovosti. Za zagotavljanje 
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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.

specializiranih storitev v zaprtih omrežjih 
je nujno, da imajo ponudniki vsebin, 
aplikacij in storitev možnost, da se s 
ponudniki javnih elektronskih storitev 
pogajajo o takšni posebni ravni kakovosti 
storitve za omejeno skupino uporabnikov. 
To bo verjetno igralo pomembno vlogo pri 
razvoju novih storitev, kakršne so 
komunikacije stroj-stroj. Specializirane 
storitve ne smejo kakovosti odprtih 
internetnih dostopovnih storitev niti 
zmanjševati niti jih tržiti ali uporabljati 
kot nadomestek za internet. Dopustne so 
le v primeru, ko zanje obstaja dokazljiva 
tehnična in stvarna nuja, ki presega 
gospodarske lastne interese, da bi lahko 
ponudila realnočasovno kritične 
aplikacije posebne kakovosti. Če 
specializirane storitve nudijo ali tržijo 
operaterji dostopovnih omrežij, velja zanje 
obveznost, da hkrati nudijo odprto 
internetno dostopovno storitev v smislu 
uvodne izjave 45. Za vse storitve odprtega 
interneta velja načelo „po najboljših 
prizadevanjih“.

Or. de

Predlog spremembe 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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 

(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 
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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.

kakovosti storitve, bi lahko pospešila
razvoj 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 so takšne 
opredeljene ravni kakovosti tehnično 
nujne za delovanje storitve, ti sporazumi 
pa ne poslabšajo kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev in so skladni z 
načelom nevtralnosti omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 276
Jean-Pierre Audy

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 

(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 
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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.

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. 
V zvezi s tem dinamično dodeljevanje 
zmogljivosti internetnim dostopovnim 
storitvam, ki se ne uporablja za 
specializirane storitve, ko so te izključene, 
pripomore k splošni kakovosti;

Or. en

Predlog spremembe 277
Françoise Castex

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 

(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, bi se lahko uporabljala
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 
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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.

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 so tovrstne
značilnosti glede kakovosti tehnično 
nujne za delovanje storitve, sporazumi pa
ne poslabšajo kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 278
Amelia Andersdotter

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 

(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, bi se lahko uporabljala
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 
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o specializiranih storitvah z opredeljenimi 
ravnmi kakovosti storitve, če takšni 
sporazumi bistveno ne poslabšajo splošne
kakovosti internetnih dostopovnih storitev.

o specializiranih storitvah z opredeljenimi 
ravnmi kakovosti storitve, če so tovrstne
značilnosti glede kakovosti tehnično 
nujne za delovanje storitve, sporazumi pa
ne poslabšajo kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Na specializirano storitev ne smemo gledati kot na arbitraren način, ki omogoča, da lahko 
ponudniki internetnih storitev in ponudniki internetnih dostopovnih storitev povsem svobodno 
drug z drugim sklepajo komercialne sporazume, zaobidejo določbe o „odprtem internetu“, 
kršijo tako svobodo komuniciranja kot tudi konkurenco in inovacije na področju digitalne 
ekonomije. Zato je nujno natančno opredeliti, da se morajo specializirane storitve razlikovati 
od internetnih dostopovnih storitev, prav tako pa ne smejo podvajati obstoječe storitve, ki je 
že dostopna na spletu.

Predlog spremembe 279
Teresa Riera Madurell

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 

(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, omogoča 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 



PE524.835v01-00 108/216 AM\1012835SL.doc

SL

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.

javnih elektronskih komunikacij bi zato 
moralo biti omogočeno, da prosto sklepajo 
sporazume o specializiranih storitvah z 
opredeljenimi ravnmi kakovosti storitve, če 
takšni sporazumi ne poslabšajo kakovosti 
internetnih dostopovnih storitev.

Or. es

Predlog spremembe 280
Grofica Róża Thun und Hohenstein

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 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 ne poslabšajo kakovosti 
internetnih dostopovnih storitev.
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Or. en

Predlog spremembe 281
Catherine Trautmann

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 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 lahko 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.

Or. en

Predlog spremembe 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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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 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. 
Nacionalni regulativni organi bi morali 
vzpostaviti jasen in razumljiv mehanizem 
obveščanja in pravnih sredstev za končne 
uporabnike, ki so izpostavljeni 
diskriminaciji, omejevanju ali motnjam 
spletne vsebine, storitev ali aplikacij. 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.

Or. en
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Predlog spremembe 283
Giles Chichester

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 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. 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 storitvami povečane 
kakovosti 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 
ali zavarujejo zmožnosti končnih 
uporabnikov, da imajo dostop do 
informacij in vsebin ter jih razširjajo ter 
da uporabljajo aplikacije in storitve po 
lastni izbiri.

Or. en
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Predlog spremembe 284
Petra Kammerevert

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 pravico 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.

Or. de

Predlog spremembe 285
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Glede terminalske opreme bi morale 
biti v pogodbi navedene morebitne 
omejitve ponudnika v zvezi z uporabo 
opreme, na primer z „zaklenjenimi SIM 
karticami“ pri mobilnih napravah in z 
vsemi stroški, ki nastanejo zaradi 
prekinitve pogodbe pred dogovorjenim 
potekom veljavnosti. Stroški ne bi smeli 
dospeti v plačilo po izteku dogovorjenega 
trajanja pogodbe.

(57) Glede terminalske opreme bi morale 
biti v pogodbi jasno in razumljivo 
navedene morebitne omejitve ponudnika v 
zvezi z uporabo opreme, na primer z 
„zaklenjenimi SIM karticami“ pri mobilnih 
napravah in z vsemi stroški, ki nastanejo 
zaradi prekinitve pogodbe pred 
dogovorjenim potekom veljavnosti. Stroški 
ne bi smeli dospeti v plačilo po izteku 
dogovorjenega trajanja pogodbe.

Or. it

Predlog spremembe 286
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) V izogib neprijetnim presenečenjem 
ob prejemu računa bi morali imeti končni 
uporabniki možnost, da opredelijo finančne 
zgornje meje stroškov, nastalih z uporabo 
govornih storitev in storitev internetnega 
dostopa. Ta instrument bi moral biti na 
voljo brezplačno in bi moral vsebovati 
ustrezno obvestilo, ki ob približevanju 
mejne vrednosti omogoča ponoven ogled. 
Ko je dosežena zgornja meja, končni 
uporabniki ne bi smeli več prejemati teh 
storitev ali se jim ne bi smele več 
zaračunavati, razen če izrecno zahtevajo 
nadaljnje zagotavljanje po dogovoru s 
ponudnikom.

(58) V izogib neprijetnim presenečenjem 
ob prejemu računa bi morali imeti končni 
uporabniki možnost, da opredelijo finančne 
zgornje meje stroškov, nastalih z uporabo 
govornih storitev in storitev internetnega 
dostopa. Ta instrument bi moral biti na 
voljo brezplačno in po preprostih 
postopkih ter bi moral vsebovati ustrezno 
obvestilo, ki ob približevanju mejne 
vrednosti omogoča ponoven ogled. Ko je 
dosežena zgornja meja, končni uporabniki 
ne bi smeli več prejemati teh storitev ali se 
jim ne bi smele več zaračunavati, razen če 
izrecno zahtevajo nadaljnje zagotavljanje 
po dogovoru s ponudnikom.

Or. it

Predlog spremembe 287
Teresa Riera Madurell
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Izkušnje iz držav članic in nedavna 
raziskava, ki jo je naročila Izvajalska 
agencija za potrošnike in zdravje, so 
pokazale, da dolga pogodbena obdobja in 
samodejno ali tiho podaljšanje pogodbe 
predstavljajo pomembne ovire pri 
spreminjanju ponudnika. Zaželeno je torej, 
da bi lahko končni uporabniki brez 
stroškov prekinili pogodbo šest mesecev po 
njeni sklenitvi. V tem primeru bi lahko 
ponudniki od končnih uporabnikov 
zahtevali, da poravnajo preostalo vrednost 
subvencionirane terminalske opreme ali 
vrednost drugih promocijskih akcij po 
načelu časovne sorazmernosti. Pogodbe, ki 
so bile tiho podaljšane, bi morale imeti 
možnost prekinitve z enomesečnim 
odpovednim rokom.

(59) Izkušnje iz držav članic in nedavna 
raziskava, ki jo je naročila Izvajalska 
agencija za potrošnike in zdravje, so 
pokazale, da dolga pogodbena obdobja in 
samodejno ali tiho podaljšanje pogodbe 
predstavljajo pomembne ovire pri 
spreminjanju ponudnika. Zaželeno je torej, 
da bi lahko končni uporabniki prekinili 
pogodbo z enomesečnim odpovednim 
rokom in brez stroškov . V tem primeru bi 
lahko ponudniki od končnih uporabnikov 
zahtevali, da poravnajo preostalo vrednost 
subvencionirane terminalske opreme ali 
vrednost drugih promocijskih akcij po 
načelu časovne sorazmernosti.

Or. es

Predlog spremembe 288
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Da bi lahko končni uporabniki v celoti 
izkoristili konkurenčno okolje, bi morali 
imeti možnost izbire na podlagi informacij 
in zamenjave ponudnika, če je to v 
njihovem interesu. Končni uporabniki bi 
zato morali imeti možnost zamenjave 
ponudnika brez pravnih, tehničnih ali 
postopkovnih ovir, vključno s pogodbenimi 
pogoji in dajatvami. Prenosljivost številk
potrošnikom bistveno olajša izbiro in 

(62) Da bi lahko končni uporabniki v celoti 
izkoristili konkurenčno okolje, bi morali 
imeti možnost izbire na podlagi informacij 
in zamenjave ponudnika, če je to v 
njihovem interesu. Končni uporabniki bi 
zato morali imeti možnost zamenjave 
ponudnika brez pravnih, tehničnih ali 
postopkovnih ovir, vključno s pogodbenimi 
pogoji in dajatvami. Prenosljivost številk 
potrošnikom bistveno olajša izbiro in 
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spodbuja učinkovito konkurenco. Izvajati 
bi ga bilo treba z najkrajšim možnim 
časovnim zamikom, tako da se številka 
učinkovito aktivira v enem delovnem 
dnevu po sklenitvi sporazuma o prenosu 
številke. Poravnava odprtih računov ne bi 
smela biti pogoj za izvršitev prenosa.

spodbuja učinkovito konkurenco. Izvajati 
bi ga bilo treba z najkrajšim možnim 
časovnim zamikom, tako da se številka 
učinkovito aktivira v enem delovnem 
dnevu po sklenitvi sporazuma o prenosu 
številke. Poravnava odprtih računov ne bi 
smela biti pogoj za izvršitev prenosa. Poleg 
tega bi bilo treba preučiti možnosti za 
čezmejno prenosljivost številk v primeru 
spremembe lokacije v druge predele EU. 

Or. en

Predlog spremembe 289
Sabine Verheyen

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 svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
predloženi Evropskemu parlamentu in 
Svetu istočasno, pravočasno in na 
ustrezen način.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 290
Petra Kammerevert
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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 so ustrezni dokumenti 
predloženi Evropskemu parlamentu in 
Svetu istočasno, pravočasno in na 
ustrezen način.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 291
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Trg mobilnih komunikacij je v Uniji 
še vedno razdrobljen, saj ni mobilnih 
omrežij, ki bi krila vse države članice. 
Posledično morajo ponudniki storitev 
gostovanja, ki želijo domačim strankam, 
ki potujejo po Uniji, zagotavljati mobilne 
komunikacijske storitve, te storitve 
nabavljati po veleprodajnih cenah pri 
izvajalcih v obiskani državi članici. Te 
veleprodajne cene predstavljajo 
pomembno oviro pri zagotavljanju storitev 
gostovanja na cenovni ravni, ki bi 
ustrezala domačim mobilnim storitvam. 
Zato bi bilo treba sprejeti dodatne ukrepe, 

črtano
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ki bi olajšali zniževanje teh cen. 
Komercialni ali tehnični sporazumi med 
ponudniki storitev gostovanja, ki 
omogočajo virtualno razširitev pokritosti z 
njihovim omrežjem po vsej EU, so 
sredstvo za vključevanje veleprodajnih 
stroškov. Da bi se zagotovile primerne 
spodbude, bi bilo treba prilagoditi 
nekatere regulativne obveznosti iz Uredbe 
(ES) št. 531/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta26. Zlasti če ponudniki storitev 
gostovanja prek svojih omrežij ali z 
dvostranskimi ali večstranskimi 
sporazumi o gostovanju zagotavljajo, da 
se vsem potrošnikom v Uniji samodejno 
nudijo tarife gostovanja na ravni domačih 
tarif, zanje ne bi smela veljati obveznost 
domačih ponudnikov, da svojim 
potrošnikom omogočijo dostop do storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja pri katerem koli alternativnem 
ponudniku gostovanja, pri čemer bi bilo 
treba upoštevati prehodno obdobje, če je 
bil tak dostop že dodeljen.
__________________
26 Uredba (EU) št. 531/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 
o gostovanju v javnih mobilnih 
komunikacijskih omrežjih v Uniji 
(UL L 172, 30.6.2012, str. 10).

Or. en

Predlog spremembe 292
Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Trg mobilnih komunikacij je v Uniji 
še vedno razdrobljen, saj ni mobilnih 
omrežij, ki bi krila vse države članice. 
Posledično morajo ponudniki storitev 

črtano
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gostovanja, ki želijo domačim strankam, 
ki potujejo po Uniji, zagotavljati mobilne 
komunikacijske storitve, te storitve 
nabavljati po veleprodajnih cenah pri 
izvajalcih v obiskani državi članici. Te 
veleprodajne cene predstavljajo 
pomembno oviro pri zagotavljanju storitev 
gostovanja na cenovni ravni, ki bi 
ustrezala domačim mobilnim storitvam. 
Zato bi bilo treba sprejeti dodatne ukrepe, 
ki bi olajšali zniževanje teh cen. 
Komercialni ali tehnični sporazumi med 
ponudniki storitev gostovanja, ki 
omogočajo virtualno razširitev pokritosti z 
njihovim omrežjem po vsej EU, so 
sredstvo za vključevanje veleprodajnih 
stroškov. Da bi se zagotovile primerne 
spodbude, bi bilo treba prilagoditi 
nekatere regulativne obveznosti iz Uredbe 
(ES) št. 531/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta26. Zlasti če ponudniki storitev 
gostovanja prek svojih omrežij ali z 
dvostranskimi ali večstranskimi 
sporazumi o gostovanju zagotavljajo, da 
se vsem potrošnikom v Uniji samodejno 
nudijo tarife gostovanja na ravni domačih 
tarif, zanje ne bi smela veljati obveznost 
domačih ponudnikov, da svojim 
potrošnikom omogočijo dostop do storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja pri katerem koli alternativnem 
ponudniku gostovanja, pri čemer bi bilo 
treba upoštevati prehodno obdobje, če je 
bil tak dostop že dodeljen.
__________________
26 Uredba (EU) št. 531/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 
o gostovanju v javnih mobilnih 
komunikacijskih omrežjih v Uniji 
(UL L 172, 30.6.2012, str. 10).

Or. de

Predlog spremembe 293
Christian Ehler
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Trg mobilnih komunikacij je v Uniji 
še vedno razdrobljen, saj ni mobilnih 
omrežij, ki bi krila vse države članice. 
Posledično morajo ponudniki storitev 
gostovanja, ki želijo domačim strankam, ki 
potujejo po Uniji, zagotavljati mobilne 
komunikacijske storitve, te storitve 
nabavljati po veleprodajnih cenah pri 
izvajalcih v obiskani državi članici. Te 
veleprodajne cene predstavljajo pomembno 
oviro pri zagotavljanju storitev gostovanja 
na cenovni ravni, ki bi ustrezala domačim 
mobilnim storitvam. Zato bi bilo treba 
sprejeti dodatne ukrepe, ki bi olajšali 
zniževanje teh cen. Komercialni ali 
tehnični sporazumi med ponudniki storitev 
gostovanja, ki omogočajo virtualno 
razširitev pokritosti z njihovim omrežjem 
po vsej EU, so sredstvo za vključevanje 
veleprodajnih stroškov. Da bi se zagotovile 
primerne spodbude, bi bilo treba prilagoditi 
nekatere regulativne obveznosti iz Uredbe 
(ES) št. 531/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta26. Zlasti če ponudniki storitev 
gostovanja prek svojih omrežij ali z 
dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi 
o gostovanju zagotavljajo, da se vsem 
potrošnikom v Uniji samodejno nudijo 
tarife gostovanja na ravni domačih tarif, 
zanje ne bi smela veljati obveznost 
domačih ponudnikov, da svojim 
potrošnikom omogočijo dostop do storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja pri katerem koli alternativnem 
ponudniku gostovanja, pri čemer bi bilo 
treba upoštevati prehodno obdobje, če je 
bil tak dostop že dodeljen.

(72) Trg mobilnih komunikacij je v Uniji 
še vedno razdrobljen, saj ni mobilnih 
omrežij, ki bi krila vse države članice. 
Posledično morajo ponudniki storitev 
gostovanja, ki želijo domačim strankam, ki 
potujejo po Uniji, zagotavljati mobilne 
komunikacijske storitve, te storitve 
nabavljati po veleprodajnih cenah pri 
izvajalcih v obiskani državi članici. Te 
veleprodajne cene predstavljajo pomembno 
oviro pri zagotavljanju storitev gostovanja 
na cenovni ravni, ki bi ustrezala domačim 
mobilnim storitvam. Zato bi bilo treba 
sprejeti dodatne ukrepe, ki bi olajšali 
zniževanje teh cen, zagotovili pravno 
gotovost in pomagali stabilizirati trg.
Komercialni ali tehnični sporazumi med 
ponudniki storitev gostovanja, ki 
omogočajo virtualno razširitev pokritosti z 
njihovim omrežjem po vsej EU, so 
sredstvo za vključevanje veleprodajnih 
stroškov. Da bi se zagotovile primerne 
spodbude, bi bilo treba prilagoditi nekatere 
regulativne obveznosti iz Uredbe (ES) 
št. 531/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta26. Zlasti če ponudniki storitev 
gostovanja prek svojih omrežij ali z 
dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi 
o gostovanju zagotavljajo, da se vsem 
potrošnikom v Uniji samodejno nudijo 
tarife gostovanja na ravni domačih tarif, 
zanje ne bi smela veljati obveznost 
domačih ponudnikov, da svojim 
potrošnikom omogočijo dostop do storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja pri katerem koli alternativnem 
ponudniku gostovanja, pri čemer bi bilo 
treba upoštevati prehodno obdobje, če je 
bil tak dostop že dodeljen.

__________________ __________________



PE524.835v01-00 120/216 AM\1012835SL.doc

SL

26 Uredba (EU) št. 531/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o 
gostovanju v javnih mobilnih 
komunikacijskih omrežjih v Uniji 
(UL L 172, 30.6.2012, str. 10).

26 Uredba (EU) št. 531/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o 
gostovanju v javnih mobilnih 
komunikacijskih omrežjih v Uniji 
(UL L 172, 30.6.2012, str. 10).

Or. en

Predlog spremembe 294
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Dvostranski ali večstranski 
sporazumi o gostovanju lahko mobilnemu 
operaterju omogočijo, da gostovanje 
domačih strank v omrežjih svojih 
partnerjev v veliki meri šteje za 
enakovredno zagotavljanju storitev takim 
strankam v lastnih omrežjih, kar ima 
posledične učinke na njegove 
maloprodajne cene za tako virtualno 
pokritost z lastnim omrežjem (on-net) po 
vsej Uniji. Taka ureditev na veleprodajni 
ravni bi lahko omogočila razvoj novih 
izdelkov gostovanja ter tako povečala 
izbiro in konkurenco na maloprodajni 
ravni.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 295
Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 73
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Dvostranski ali večstranski 
sporazumi o gostovanju lahko mobilnemu 
operaterju omogočijo, da gostovanje
domačih strank v omrežjih svojih 
partnerjev v veliki meri šteje za 
enakovredno zagotavljanju storitev takim 
strankam v lastnih omrežjih, kar ima 
posledične učinke na njegove 
maloprodajne cene za tako virtualno 
pokritost z lastnim omrežjem (on-net) po 
vsej Uniji. Taka ureditev na veleprodajni 
ravni bi lahko omogočila razvoj novih 
izdelkov gostovanja ter tako povečala 
izbiro in konkurenco na maloprodajni 
ravni.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 296
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Dvostranski ali večstranski sporazumi 
o gostovanju lahko mobilnemu operaterju 
omogočijo, da gostovanje domačih strank v 
omrežjih svojih partnerjev v veliki meri 
šteje za enakovredno zagotavljanju storitev 
takim strankam v lastnih omrežjih, kar ima 
posledične učinke na njegove 
maloprodajne cene za tako virtualno 
pokritost z lastnim omrežjem (on-net) po 
vsej Uniji. Taka ureditev na veleprodajni 
ravni bi lahko omogočila razvoj novih 
izdelkov gostovanja ter tako povečala 
izbiro in konkurenco na maloprodajni 
ravni.

(73) Komercialni ali tehnični sporazumi o 
gostovanju lahko mobilnemu operaterju 
omogočijo, da gostovanje domačih strank v 
omrežjih svojih partnerjev v veliki meri 
šteje za enakovredno zagotavljanju storitev 
takim strankam v lastnih omrežjih, kar ima 
posledične učinke na njegove 
maloprodajne cene za tako virtualno 
pokritost z lastnim omrežjem (on-net) po 
vsej Uniji. Taka ureditev na veleprodajni 
ravni bi lahko omogočila razvoj novih 
izdelkov gostovanja ter tako povečala 
izbiro in konkurenco na maloprodajni 
ravni.

Or. en
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Predlog spremembe 297
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Digitalna agenda za Evropo in Uredba 
št. 531/2012 določata cilj politike, v skladu 
s katerim naj bi se razlika med cenami 
gostovanja in domačimi tarifami zniževala 
proti nič. V praksi to pomeni, da bi morali 
potrošniki, ki sodijo v eno od širših 
opazovanih kategorij domače potrošnje, 
opredeljenih na osnovi različnih domačih 
maloprodajnih paketov pogodbene stranke, 
med občasnimi potovanji po Uniji imeti 
možnost, da brez skrbi posnemajo tipičen 
vzorec domače potrošnje, povezan z 
njihovimi ustreznimi domačimi
maloprodajnimi paketi, ne da bi pri tem 
imeli dodatne stroške poleg tistih, ki 
nastanejo v domačem okolju. Take širše 
kategorije se lahko opredelijo glede na 
trenutno komercialno prakso, na primer na 
osnovi razlikovanja med: predplačniki in 
naročniki pri domačih maloprodajnih 
paketih; paketi, ki vsebujejo samo storitve 
GSM (tj. govorni klici, SMS); paketi, 
prilagojenimi različnim obsegom porabe; 
paketi za podjetja oziroma potrošnike; 
maloprodajni paketi s cenami na 
porabljeno enoto in paketi, ki zagotavljajo 
„svežnje“ enot (npr. govornih minut, 
megabajtov prenosa podatkov) za 
standardno plačilo, ne glede na dejansko 
porabo. Raznovrstnost maloprodajnih 
tarifnih shem in paketov, ki so na voljo 
strankam na domačih mobilnih trgih po 
vsej Uniji, upošteva različne potrebe 
uporabnikov, povezane s konkurenčnim 
trgom. Taka prožnost na domačih trgih bi 
se morala odražati tudi v okolju gostovanja 
znotraj Unije, pri čemer je treba upoštevati, 

(74) Digitalna agenda za Evropo in Uredba 
št. 531/2012 določata cilj politike, v skladu 
s katerim naj bi se razlika med cenami 
gostovanja in domačimi tarifami zniževala 
proti nič. V praksi to pomeni, da bi morali 
potrošniki, ki sodijo v eno od širših 
opazovanih kategorij domače potrošnje, 
opredeljenih na osnovi različnih domačih 
maloprodajnih paketov pogodbene stranke, 
med občasnimi potovanji po Uniji imeti 
možnost, da brez skrbi posnemajo tipičen 
vzorec domače potrošnje, povezan z 
njihovimi ustreznimi domačimi 
maloprodajnimi paketi, ne da bi pri tem 
imeli dodatne stroške poleg tistih, ki 
nastanejo v domačem okolju. Take širše 
kategorije se lahko opredelijo glede na 
trenutno komercialno prakso, na primer na 
osnovi razlikovanja med: predplačniki in 
naročniki pri domačih maloprodajnih 
paketih; paketi, ki vsebujejo samo storitve 
GSM (tj. govorni klici, SMS); paketi, 
prilagojenimi različnim obsegom porabe; 
paketi za podjetja oziroma potrošnike; 
maloprodajni paketi s cenami na 
porabljeno enoto in paketi, ki zagotavljajo 
„svežnje“ enot (npr. govornih minut, 
megabajtov prenosa podatkov) za 
standardno plačilo, ne glede na dejansko 
porabo. Raznovrstnost maloprodajnih 
tarifnih shem in paketov, ki so na voljo 
strankam na domačih mobilnih trgih po 
vsej Uniji, upošteva različne potrebe 
uporabnikov, povezane s konkurenčnim 
trgom. Taka prožnost na domačih trgih bi 
se morala odražati tudi v okolju gostovanja 
znotraj Unije, pri čemer je treba upoštevati, 
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da so zaradi potrebe ponudnikov storitev 
gostovanja po veleprodajnih vložkih 
neodvisnih upravljavcev omrežij v 
različnih državah članicah omejitve s 
sklicevanjem na razumno uporabo, če za 
tako porabo storitev gostovanja veljajo 
domače tarife, še vedno lahko upravičene.

da so zaradi potrebe ponudnikov storitev 
gostovanja po veleprodajnih vložkih 
neodvisnih upravljavcev omrežij v 
različnih državah članicah omejitve s 
sklicevanjem na razumno uporabo, če za 
tako porabo storitev gostovanja veljajo 
domače tarife, še vedno lahko upravičene. 
Še zlasti pa je treba preprečiti uporabo, ki 
presega običajno porabo storitev 
gostovanja, in arbitražne učinke, saj bi 
lahko v nasprotnem primeru to negativno 
vplivalo na konkurenčne domače trge in 
spodbude za naložbe v infrastrukturo.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo zagotoviti, da uporabniki ne bodo zamenjali svojih domačih ponudnikov s 
ponudniki storitev gostovanja, ki niso vlagali v infrastrukturo države članice uporabnika. 
Zato bi bilo pošteno omejiti porabo storitev gostovanja, da bi preprečili arbitražne učinke, ki 
bi lahko v nasprotnem primeru predstavljali veliko nevarnost za ponudnike in omejevali 
naložbe v novo infrastrukturo.

Predlog spremembe 298
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Digitalna agenda za Evropo in Uredba 
št. 531/2012 določata cilj politike, v skladu 
s katerim naj bi se razlika med cenami 
gostovanja in domačimi tarifami zniževala 
proti nič. V praksi to pomeni, da bi morali 
potrošniki, ki sodijo v eno od širših 
opazovanih kategorij domače potrošnje, 
opredeljenih na osnovi različnih domačih 
maloprodajnih paketov pogodbene stranke, 
med občasnimi potovanji po Uniji imeti 
možnost, da brez skrbi posnemajo tipičen 
vzorec domače potrošnje, povezan z 
njihovimi ustreznimi domačimi 

(74) Digitalna agenda za Evropo in Uredba 
št. 531/2012 določata cilj politike, v skladu 
s katerim naj bi se razlika med cenami 
gostovanja in domačimi tarifami zniževala 
proti nič. V praksi to pomeni, da bi morali 
potrošniki, ki sodijo v eno od širših 
opazovanih kategorij domače potrošnje, 
opredeljenih na osnovi različnih domačih 
maloprodajnih paketov pogodbene stranke, 
med občasnimi potovanji po Uniji imeti 
možnost, da brez skrbi posnemajo tipičen 
vzorec domače potrošnje, povezan z 
njihovimi ustreznimi domačimi 
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maloprodajnimi paketi, ne da bi pri tem 
imeli dodatne stroške poleg tistih, ki 
nastanejo v domačem okolju. Take širše 
kategorije se lahko opredelijo glede na 
trenutno komercialno prakso, na primer na 
osnovi razlikovanja med: predplačniki in 
naročniki pri domačih maloprodajnih 
paketih; paketi, ki vsebujejo samo storitve 
GSM (tj. govorni klici, SMS); paketi, 
prilagojenimi različnim obsegom porabe; 
paketi za podjetja oziroma potrošnike; 
maloprodajni paketi s cenami na 
porabljeno enoto in paketi, ki zagotavljajo 
„svežnje“ enot (npr. govornih minut, 
megabajtov prenosa podatkov) za 
standardno plačilo, ne glede na dejansko 
porabo. Raznovrstnost maloprodajnih 
tarifnih shem in paketov, ki so na voljo 
strankam na domačih mobilnih trgih po 
vsej Uniji, upošteva različne potrebe 
uporabnikov, povezane s konkurenčnim 
trgom. Taka prožnost na domačih trgih bi 
se morala odražati tudi v okolju gostovanja 
znotraj Unije, pri čemer je treba upoštevati, 
da so zaradi potrebe ponudnikov storitev 
gostovanja po veleprodajnih vložkih 
neodvisnih upravljavcev omrežij v 
različnih državah članicah omejitve s 
sklicevanjem na razumno uporabo, če za 
tako porabo storitev gostovanja veljajo 
domače tarife, še vedno lahko upravičene.

maloprodajnimi paketi, ne da bi pri tem 
imeli dodatne stroške poleg tistih, ki 
nastanejo v domačem okolju. Take širše 
kategorije se lahko opredelijo glede na 
trenutno komercialno prakso, na primer na 
osnovi razlikovanja med: predplačniki in 
naročniki pri domačih maloprodajnih 
paketih; paketi, ki vsebujejo samo storitve 
GSM (tj. govorni klici, SMS); paketi, 
prilagojenimi različnim obsegom porabe; 
paketi za podjetja oziroma potrošnike; 
maloprodajni paketi s cenami na 
porabljeno enoto in paketi, ki zagotavljajo 
„svežnje“ enot (npr. govornih minut, 
megabajtov prenosa podatkov) za 
standardno plačilo, ne glede na dejansko 
porabo. Raznovrstnost maloprodajnih 
tarifnih shem in paketov, ki so na voljo 
strankam na domačih mobilnih trgih po 
vsej Uniji, upošteva različne potrebe 
uporabnikov, povezane s konkurenčnim 
trgom. Taka prožnost na domačih trgih bi 
se morala odražati tudi v okolju gostovanja 
znotraj Unije, pri čemer je treba upoštevati, 
da so zaradi potrebe ponudnikov storitev 
gostovanja po veleprodajnih vložkih 
neodvisnih upravljavcev omrežij v 
različnih državah članicah omejitve s 
sklicevanjem na razumno uporabo, če za 
tako porabo storitev gostovanja veljajo 
domače tarife, še vedno lahko upravičene. 
S tem bi se preprečilo neobičajno ali 
nelegalno uporabo, pa tudi arbitražne 
scenarije, ki bi lahko vplivali na 
konkurenčne domače trge.

Or. en

Predlog spremembe 299
Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Digitalna agenda za Evropo in Uredba 
št. 531/2012 določata cilj politike, v skladu 
s katerim naj bi se razlika med cenami 
gostovanja in domačimi tarifami zniževala 
proti nič. V praksi to pomeni, da bi morali 
potrošniki, ki sodijo v eno od širših 
opazovanih kategorij domače potrošnje, 
opredeljenih na osnovi različnih domačih 
maloprodajnih paketov pogodbene stranke, 
med občasnimi potovanji po Uniji imeti 
možnost, da brez skrbi posnemajo tipičen 
vzorec domače potrošnje, povezan z 
njihovimi ustreznimi domačimi 
maloprodajnimi paketi, ne da bi pri tem 
imeli dodatne stroške poleg tistih, ki 
nastanejo v domačem okolju. Take širše 
kategorije se lahko opredelijo glede na 
trenutno komercialno prakso, na primer na 
osnovi razlikovanja med: predplačniki in 
naročniki pri domačih maloprodajnih 
paketih; paketi, ki vsebujejo samo storitve 
GSM (tj. govorni klici, SMS); paketi, 
prilagojenimi različnim obsegom porabe; 
paketi za podjetja oziroma potrošnike; 
maloprodajni paketi s cenami na 
porabljeno enoto in paketi, ki zagotavljajo 
„svežnje“ enot (npr. govornih minut, 
megabajtov prenosa podatkov) za 
standardno plačilo, ne glede na dejansko 
porabo. Raznovrstnost maloprodajnih 
tarifnih shem in paketov, ki so na voljo 
strankam na domačih mobilnih trgih po 
vsej Uniji, upošteva različne potrebe 
uporabnikov, povezane s konkurenčnim 
trgom. Taka prožnost na domačih trgih bi 
se morala odražati tudi v okolju gostovanja 
znotraj Unije, pri čemer je treba upoštevati, 
da so zaradi potrebe ponudnikov storitev 
gostovanja po veleprodajnih vložkih 
neodvisnih upravljavcev omrežij v 
različnih državah članicah omejitve s 
sklicevanjem na razumno uporabo, če za 
tako porabo storitev gostovanja veljajo
domače tarife, še vedno lahko upravičene.

(74) Digitalna agenda za Evropo in Uredba 
št. 531/2012 določata cilj politike, v skladu 
s katerim naj bi se razlika med cenami 
gostovanja in domačimi tarifami zniževala 
proti nič. V praksi to pomeni, da bi morali 
potrošniki, ki sodijo v eno od širših 
opazovanih kategorij domače potrošnje, 
opredeljenih na osnovi različnih domačih 
maloprodajnih paketov pogodbene stranke, 
med občasnimi potovanji po Uniji imeti 
možnost, da brez skrbi posnemajo tipičen 
vzorec domače potrošnje, povezan z 
njihovimi ustreznimi domačimi 
maloprodajnimi paketi, ne da bi pri tem 
imeli dodatne stroške poleg tistih, ki 
nastanejo v domačem okolju. Take širše 
kategorije se lahko opredelijo glede na 
trenutno komercialno prakso, na primer na 
osnovi razlikovanja med: predplačniki in 
naročniki pri domačih maloprodajnih 
paketih; paketi, ki vsebujejo samo storitve 
GSM (tj. govorni klici, SMS); paketi, 
prilagojenimi različnim obsegom porabe; 
paketi za podjetja oziroma potrošnike; 
maloprodajni paketi s cenami na 
porabljeno enoto in paketi, ki zagotavljajo 
„svežnje“ enot (npr. govornih minut, 
megabajtov prenosa podatkov) za 
standardno plačilo, ne glede na dejansko 
porabo. Raznovrstnost maloprodajnih 
tarifnih shem in paketov, ki so na voljo 
strankam na domačih mobilnih trgih po 
vsej Uniji, upošteva različne potrebe 
uporabnikov, povezane s konkurenčnim 
trgom. Taka prožnost na domačih trgih bi 
se morala odražati tudi v okolju gostovanja 
znotraj Unije, pri čemer je treba upoštevati, 
da so zaradi potrebe ponudnikov storitev 
gostovanja po veleprodajnih vložkih 
neodvisnih upravljavcev omrežij v 
različnih državah članicah omejitve s 
sklicevanjem na razumno uporabo, če za 
tako porabo storitev gostovanja veljajo 
domače tarife, še vedno lahko upravičene. 
S tem se poskuša preprečiti zlorabo, ki bi 
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negativno vplivala na nacionalno 
konkurenco.

Or. de

Predlog spremembe 300
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74 a) Strukturni ukrepi, določeni v 
Uredbi (EU) št. 531/2012, katere cilj je 
povečati konkurenčnost na trgu storitev 
gostovanja, kot so lokalne priključne 
rešitve in nevezani mehanizem, 
predstavljajo pomemben korak k ukinitvi 
maloprodajnih pristojbin gostovanja. Za 
postopno odpravo maloprodajnih 
pristojbin gostovanja morajo veljati nižje 
veleprodajne omejitve, s čimer se 
ustvarjajo enaki konkurenčni pogoji med 
vsemi operaterji v Uniji, Komisija pa mora 
zato v zvezi s tem do 1. julija 2015 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
Evropske unije podati predloge.

Or. en

Predlog spremembe 301
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74 b) Da bi se ustvarili enaki 
konkurenčni pogoji za vse operaterje na 
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trgu, bi bilo treba veleprodajni dostop do 
storitev gostovanja zagotoviti pod 
nediskriminacijskimi pogoji, brez razlik 
med domačimi in tujimi operaterji, 
vključno s pogoji veleprodajnega dostopa, 
določenimi za domače mobilne storitve.

Or. en

Predlog spremembe 302
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) Čeprav naj bi ponudniki gostovanja 
predvsem sami ocenili razumen obseg 
gostujočih govornih klicev, sporočil SMS 
in prenosa podatkov, za katere bo v 
njihovih različnih maloprodajnih paketih 
veljala domača tarifa, bi morali nacionalni 
regulativni organi nadzirati, kako 
ponudniki gostovanja omejujejo razumno 
uporabo in zagotoviti, da so omejitve 
podrobno opredeljene glede na podrobno 
količinsko določene podatke v pogodbah 
na način, ki je potrošnikom jasen in 
razumljiv. Pri tem bi morali nacionalni 
regulativni organi v največji možni meri 
upoštevati ustrezne usmeritve BEREC. 
BEREC bi moral v svojih usmeritvah 
opredeliti različne vzorce uporabe, 
utemeljene z osnovnimi trendi uporabe 
govornih, podatkovnih in SMS storitev na 
ravni Unije ter razvoj pričakovanj, zlasti 
glede porabe brezžičnih podatkovnih 
storitev.

(75) Čeprav naj bi ponudniki gostovanja 
predvsem sami ocenili razumen obseg 
gostujočih govornih klicev, sporočil SMS 
in prenosa podatkov, za katere bo v 
njihovih različnih maloprodajnih paketih 
veljala domača tarifa, bi morali nacionalni 
regulativni organi nadzirati, kako 
ponudniki gostovanja omejujejo razumno 
uporabo in zagotoviti, da so omejitve 
podrobno opredeljene glede na podrobno 
količinsko določene podatke v pogodbah 
na način, ki je potrošnikom jasen in 
razumljiv. Pri tem bi morali nacionalni 
regulativni organi v največji možni meri 
upoštevati ustrezne usmeritve BEREC. 
BEREC bi moral na podlagi rezultatov 
predhodnega javnega posvetovanja v 
svojih usmeritvah opredeliti različne 
vzorce uporabe, utemeljene z osnovnimi 
trendi uporabe govornih, podatkovnih in 
SMS storitev na ravni Unije ter razvoj 
pričakovanj, zlasti glede porabe brezžičnih 
podatkovnih storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 303
Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) Čeprav naj bi ponudniki gostovanja 
predvsem sami ocenili razumen obseg 
gostujočih govornih klicev, sporočil SMS 
in prenosa podatkov, za katere bo v 
njihovih različnih maloprodajnih paketih 
veljala domača tarifa, bi morali nacionalni 
regulativni organi nadzirati, kako 
ponudniki gostovanja omejujejo razumno 
uporabo in zagotoviti, da so omejitve 
podrobno opredeljene glede na podrobno 
količinsko določene podatke v pogodbah 
na način, ki je potrošnikom jasen in 
razumljiv. Pri tem bi morali nacionalni 
regulativni organi v največji možni meri 
upoštevati ustrezne usmeritve BEREC. 
BEREC bi moral v svojih usmeritvah 
opredeliti različne vzorce uporabe, 
utemeljene z osnovnimi trendi uporabe 
govornih, podatkovnih in SMS storitev na 
ravni Unije ter razvoj pričakovanj, zlasti 
glede porabe brezžičnih podatkovnih 
storitev.

(75) Čeprav naj bi ponudniki gostovanja 
predvsem sami ocenili razumen obseg 
gostujočih govornih klicev, sporočil SMS 
in prenosa podatkov, za katere bo v 
njihovih različnih maloprodajnih paketih 
veljala domača tarifa, bi morali nacionalni 
regulativni organi nadzirati, kako 
ponudniki gostovanja omejujejo razumno 
uporabo in zagotoviti, da so omejitve 
podrobno opredeljene glede na podrobno 
količinsko določene podatke v pogodbah 
na način, ki je potrošnikom jasen in 
razumljiv. Pri tem bi morali nacionalni 
regulativni organi v največji možni meri 
upoštevati ustrezne usmeritve BEREC – ki 
temeljijo na rezultatih javnega 
posvetovanja. BEREC bi moral v svojih 
usmeritvah opredeliti različne vzorce 
uporabe, utemeljene z osnovnimi trendi 
uporabe govornih, podatkovnih in SMS 
storitev na ravni Unije ter razvoj 
pričakovanj, zlasti glede porabe brezžičnih 
podatkovnih storitev.

Or. de

Predlog spremembe 304
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) Čeprav naj bi ponudniki gostovanja 
predvsem sami ocenili razumen obseg 
gostujočih govornih klicev, sporočil SMS 

(75) Čeprav naj bi ponudniki gostovanja 
predvsem sami ocenili razumen obseg 
gostujočih govornih klicev, sporočil SMS 
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in prenosa podatkov, za katere bo v 
njihovih različnih maloprodajnih paketih 
veljala domača tarifa, bi morali nacionalni 
regulativni organi nadzirati, kako 
ponudniki gostovanja omejujejo razumno 
uporabo in zagotoviti, da so omejitve 
podrobno opredeljene glede na podrobno 
količinsko določene podatke v pogodbah 
na način, ki je potrošnikom jasen in 
razumljiv. Pri tem bi morali nacionalni 
regulativni organi v največji možni meri 
upoštevati ustrezne usmeritve BEREC. 
BEREC bi moral v svojih usmeritvah 
opredeliti različne vzorce uporabe, 
utemeljene z osnovnimi trendi uporabe 
govornih, podatkovnih in SMS storitev na 
ravni Unije ter razvoj pričakovanj, zlasti 
glede porabe brezžičnih podatkovnih 
storitev.

in prenosa podatkov, za katere bo v 
njihovih različnih maloprodajnih paketih 
veljala domača tarifa, bi morali nacionalni 
regulativni organi nadzirati, kako 
ponudniki gostovanja omejujejo razumno 
uporabo in zagotoviti, da so omejitve 
podrobno opredeljene glede na podrobno 
količinsko določene podatke v pogodbah 
na način, ki je potrošnikom jasen in 
razumljiv. Pri tem bi morali nacionalni 
regulativni organi v največji možni meri 
upoštevati ustrezne usmeritve BEREC. 
BEREC bi moral po posvetovanju z vsemi 
pomembnimi zainteresiranimi stranmi v 
svojih usmeritvah opredeliti različne 
vzorce uporabe, utemeljene z osnovnimi 
trendi uporabe govornih, podatkovnih in 
SMS storitev na ravni Unije ter razvoj 
pričakovanj, zlasti glede porabe brezžičnih 
podatkovnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 305
Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75 a) Medtem ko bo uredba o gostovanju 
III s strukturnimi ukrepi spodbudila večjo 
konkurenco na trgu, se ne pričakuje, da bi 
sama po sebi ustvarila razmere, pri 
katerih bi stranke med potovanjem v tujini 
brez skrbi posnemale svoje potrošniško 
vedenje v domači državi članici in tako 
odpravila dodatne stroške gostovanja po 
vsej Evropi. Zato se s členom 37 
nadgrajuje uredba o gostovanju, saj 
operaterjem zagotavlja pobude za 
ponujanje gostovanja po domačih cenah. 
Predlog, ki začne veljati 1. julija 2014, 
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spreminja veleprodajne omejitve 
gostovanja in uvaja nadaljnje zmanjšanje 
veleprodajnih omejitev gostovanja s 
1. julijem 2015, tako da bo vsem domačim 
ponudnikom omogočil internalizacijo 
veleprodajnih stroškov gostovanja in 
postopno uvajanje storitev gostovanja po 
domačih cenah od 1. julija 2014 dalje. 
Namen predlagane ureditve je, da se 
znižane veleprodajne pristojbine 
gostovanja razširijo z zagotavljanjem 
storitev gostovanja po domačih cenah in 
pod pogoji, ki zagotavljajo, da je 
gostovanje mogoče po vsej Uniji in da 
bodo od takih ponudb sčasoma imeli 
koristi potrošniki po vsej Uniji. Hkrati 
predlog zagotavlja potrebno ravnovesje, ki 
operaterjem omogoča, da prilagodijo 
maloprodajne ponudbe in postopno 
zagotovijo koristi vsem svojim 
odjemalcem. Brez predlaganega znižanja 
veleprodajnih pristojbin gostovanja je 
nerealno pričakovati, da bi bil operater 
sam sposoben v predvidenem časovnem 
okviru zagotoviti gostovanje po vsej Uniji 
po domačih cenah.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe omogoča, da bo od 1. julija 2014 dalje na voljo maloprodajno 
„gostovanje kot doma“, prav tako pa omogoča zagotavljanje „gostovanja kot doma“ vsem 
mobilnim uporabnikom v EU od 1. julija 2015.

Predlog spremembe 306
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75 a) Skupaj s Komisijo bi moral biti 
Organ evropskih regulatorjev za 
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elektronske komunikacije (BEREC) 
odgovoren za zagotavljanje, da nobena 
odprava maloprodajnih pristojbin 
gostovanja ne bo povzročila višjih cen na 
domačih trgih.

Or. en

Predlog spremembe 307
Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(76) Poleg tega bi moralo bistveno
znižanje povprečne cene zaključevanja 
klicev v mobilnih omrežjih po vsej Uniji 
pred kratkim omogočiti, da se pri 
dohodnih klicih odpravijo dodatni stroški 
gostovanja.

(76) Da bi zagotovili jasnost in pravno 
gotovost, bi bilo treba določiti datum 
dokončne odprave maloprodajnih 
dodatnih stroškov za gostovanje, katerih 
zniževanje se je začelo z Uredbo (ES) 
št. 717/2007. Še pred dokončno odpravo
maloprodajnih dodatnih stroškov, pa bi 
bilo treba še bolj znižati veleprodajne 
cene, cene zaključevanja klicev v mobilnih 
omrežjih pa bi bilo treba uskladiti na zelo 
nizki ravni po vsej EU, da bi omogočili 
resnično enake konkurenčne pogoje za 
operaterje telekomunikacijskih storitev.

Or. en

Obrazložitev

V številnih državah članicah znaša povprečna domača cena manj kot 0,05 EUR. Ohranjanje 
veleprodajne cene za glasovno gostovanje na obstoječi ravni – 0,05 EUR bi po 01/07/2016, 
ko bodo operaterji gostujočim strankam morali računati enako kot domačim, zelo negativno 
vplivalo na trg. Ker bodo mobilni operaterji s 1. julijem 2016 konkurirali na evropskem trgu, 
bi bilo treba uskladiti cene zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, da bi ustvarili enake 
konkurenčne pogoje za vsa podjetja.
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Predlog spremembe 308
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Recital 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(76) Poleg tega bi moralo bistveno 
znižanje povprečne cene zaključevanja 
klicev v mobilnih omrežjih po vsej Uniji 
pred kratkim omogočiti, da se pri 
dohodnih klicih odpravijo dodatni stroški 
gostovanja.

(76) Poleg tega, medtem ko so nekatere 
države članice cene zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih (MTR) korenito 
znižale, pa se raven cen zaključevanja 
klicev v mobilnih omrežjih med državami 
članicami še vedno precej razlikuje, zato 
bo morda v prihodnosti potrebna 
zavezujoča zakonodaja.

Or. en

Predlog spremembe 309
Christian Ehler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77) Da bi bile dejavnosti BEREC stabilne 
in strateško vodene, bi moral odbor 
regulatorjev BEREC zastopati stalno 
zaposleni predsednik, ki bi ga po odprtem 
izbirnem postopku, ki bi ga organiziral in 
upravljal Odbor regulatorjev ob pomoči 
Komisije, imenoval upravni odbor 
regulatorjev na podlagi dosežkov, 
spretnosti, poznavanja tržnih udeležencev 
in trgov elektronskih komunikacij ter 
izkušenj, pomembnih za nadzor in 
regulacijo. Za imenovanje prvega 
predsednika odbora regulatorjev bi morala 
Komisija med drugim pripraviti ožji 
seznam kandidatov na podlagi dosežkov, 
spretnosti, poznavanja tržnih udeležencev 

(77) Da bi bile dejavnosti BEREC stabilne 
in strateško vodene, bi moral odbor 
regulatorjev BEREC zastopati stalno 
zaposleni predsednik za določen čas, ki bi 
ga po odprtem izbirnem postopku, ki bi ga 
organiziral in upravljal Odbor regulatorjev 
ob pomoči Komisije, imenoval upravni 
odbor regulatorjev na podlagi dosežkov, 
spretnosti, poznavanja tržnih udeležencev 
in trgov elektronskih komunikacij ter 
izkušenj, pomembnih za nadzor in 
regulacijo. Za imenovanje prvega 
predsednika odbora regulatorjev bi morala 
Komisija med drugim pripraviti ožji 
seznam kandidatov na podlagi dosežkov, 
spretnosti, poznavanja tržnih udeležencev 
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in trgov elektronskih komunikacij ter 
izkušenj, pomembnih za nadzor in 
regulacijo. Za naslednja imenovanja bi 
morala v poročilu, pripravljenem v skladu 
s to uredbo, preučiti možnost, da Komisija 
pripravi ožji seznam kandidatov. Organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije bi zato morali sestavljati 
predsednik odbora regulatorjev, upravni 
odbor in upravni vodja.

in trgov elektronskih komunikacij ter 
izkušenj, pomembnih za nadzor in 
regulacijo. Za naslednja imenovanja bi 
morala v poročilu, pripravljenem v skladu 
s to uredbo, preučiti možnost, da Komisija 
pripravi ožji seznam kandidatov. Organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije bi zato morali sestavljati 
predsednik odbora regulatorjev, upravni 
odbor in upravni vodja.

Or. en

Predlog spremembe 310
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) imajo ponudniki elektronskih 
komunikacijskih storitev in omrežij 
pravico, možnost in pobude za razvijanje, 
razširjanje in upravljanje svojih omrežij ter 
zagotavljanje storitev ne glede na sedež 
njihovega podjetja ali geografski položaj 
strank v Uniji,

a) imajo ponudniki elektronskih 
komunikacijskih storitev in omrežij 
pravico, možnost in pobude za razvijanje, 
razširjanje in upravljanje svojih omrežij ter 
zagotavljanje na evropski ravni 
interoperabilnih storitev, temelječih na 
standardnih in odprtih podatkih in 
formatih, ne glede na sedež njihovega 
podjetja ali geografski položaj strank v 
Uniji,

Or. it

Predlog spremembe 311
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imajo ponudniki elektronskih (a) imajo ponudniki elektronskih 
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komunikacijskih storitev in omrežij 
pravico, možnost in pobude za razvijanje, 
razširjanje in upravljanje svojih omrežij ter 
zagotavljanje storitev ne glede na sedež 
njihovega podjetja ali geografski položaj 
strank v Uniji,

komunikacijskih storitev in omrežij 
pravico, možnost in pobude za čezmejno 
razvijanje, razširjanje in upravljanje svojih 
omrežij v panevropskem merilu ter 
zagotavljanje storitev ne glede na sedež 
njihovega podjetja ali geografski položaj 
strank v Uniji,

Or. en

Predlog spremembe 312
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) imajo državljani in podjetja pravico in 
možnost za dostop do konkurenčnih, 
varnih in zanesljivih komunikacijskih 
storitev ne glede na to, od kod iz Unije se 
zagotavljajo, ne da jih pri tem ovirajo 
čezmejne omejitve ali neupravičeni dodatni 
stroški.

b) imajo državljani in podjetja pravico in 
možnost za dostop do konkurenčnih, 
varnih in zanesljivih komunikacijskih 
storitev na podlagi skupnih pravil za 
zagotovitev visokih standardov varstva, 
zasebnosti in varnosti svojih osebnih 
podatkov, ne glede na to, od kod iz Unije 
se zagotavljajo, ne da jih pri tem ovirajo 
čezmejne omejitve ali neupravičeni dodatni 
stroški.

Or. it

Predlog spremembe 313
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b a) obravnavanje postopne odprave 
dodatnih stroškov za gostovanje v Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 314
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) da bi zagotovili poenostavljene, 
predvidljive in konvergenčne regulativne 
pogoje za ključne upravne in komercialne 
parametre, med drugim tudi kar zadeva 
sorazmernost posameznih obveznosti, ki 
se lahko naložijo na podlagi tržne analize;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 315
Salvador Sedó i Alabart

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da bi spodbujali vzdržno konkurenco na 
enotnem trgu in globalno konkurenčnost 
Unije ter zmanjšali sektorsko tržno 
ureditev glede na to, kdaj se ti cilji 
dosežejo;

(b) da bi spodbujali vzdržno konkurenco na 
enotnem trgu in zmanjšali sektorsko tržno 
ureditev glede na to, kdaj se ti cilji 
dosežejo;

Or. es

Obrazložitev

Spodbujanje globalne konkurenčnosti EU kot nov cilj evropske ureditve poveča pravno 
negotovost.

Predlog spremembe 316
Jean-Pierre Audy
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) da bi spodbujali vzdržno konkurenco na 
enotnem trgu in globalno konkurenčnost 
Unije ter zmanjšali sektorsko tržno 
ureditev glede na to, kdaj se ti cilji 
dosežejo;

b) da bi spodbujali globalno konkurenčnost 
Unije ter zmanjšali sektorsko tržno 
ureditev glede na doseganje vzdržne 
konkurence na enotnem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) da bi poenostavili zagotavljanje 
inovativnih in visokokakovostnih storitev;

d) da bi poenostavili zagotavljanje 
inovativnih in visokokakovostnih storitev,
npr. z odprtjem podatkov (open data), v 
standardnih in interoperabilnih formatih, 
ki jih imajo sami gospodarski subjekti, v 
agregiranih oblikah in jih ni mogoče 
povezati s posameznimi uporabniki, s 
ciljem pospešiti razvoj novih storitev in 
aplikacij z dodano vrednostjo za, na 
primer, dajanje večje veljave smart cities v 
skladu s cilji Evropske digitalne agende.

Or. it

Predlog spremembe 318
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) da bi poenostavili zagotavljanje 
inovativnih in visokokakovostnih storitev;

d) da bi poenostavili tako zagotavljanje 
inovativnih in visokokakovostnih storitev 
kot tudi cenovno dosegljivega dostopa do 
širokopasovnih komunikacij, še zlasti ob 
upoštevanju prispevkov in potreb malih in 
srednje velikih podjetij, pa tudi 
operaterjev iz neprofitnega sektorja, ki 
zagotavljajo internetne dostopovne 
storitve;

Or. en

Predlog spremembe 319
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) da bi poenostavili zagotavljanje 
inovativnih in visokokakovostnih storitev;

(d) da bi poenostavili zagotavljanje 
inovativnih in visokokakovostnih storitev
ter cenovno ugoden dostop do 
širokopasovne povezave;

Or. es

Predlog spremembe 320
Jean-Pierre Audy

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d a) da bi ob upoštevanju pravil in 
ureditev spodbujali vzdržno konkurenco 
na enotnem trgu in zagotovili enake 
konkurenčne pogoje za vse akterje, ki 
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konkurirajo na tem trgu

Or. en

Predlog spremembe 321
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d b) da bi zagotovili poenostavljene, 
predvidljive in konvergenčne regulativne 
pogoje za ključne upravne in komercialne 
parametre, med drugim tudi kar zadeva 
sorazmernost posameznih obveznosti, ki 
se lahko naložijo na podlagi tržne analize;

Or. en

Predlog spremembe 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e a) da bi zagotovili, da se ves spletni 
promet obravnava enako, 
nediskriminacijsko, brez omejitev ali 
motenj, neodvisno od njegovega 
pošiljatelja, prejemnika, vrste, vsebine, 
naprave, storitve ali aplikacije;

Or. en
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Predlog spremembe 323
Werner Langen, Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f a) zagotoviti enotne izhodiščne in 
konkurenčne pogoje med ponudniki 
elektronskih komunikacijskih storitev in 
ponudniki storitev informacijske družbe.

Or. de

Predlog spremembe 324
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f a) ustvariti poštene konkurenčne pogoje 
med ponudniki elektronskih 
komunikacijskih storitev in ponudniki 
storitev informacijske družbe;

Or. de

Obrazložitev

Spričo vse večje usklajenosti morajo za regulirane ponudnike telekomunikacijskih storitev in 
ponudnike internetnih storitev veljati enaki konkurenčni pogoji.

Predlog spremembe 325
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. vzpostaviti skupni regulativni okvir 
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tako za ponudnike elektronskih 
komunikacijskih storitev kot tudi za 
ponudnike storitev informacijskih storitev.

Or. de

Predlog spremembe 326
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) enotno odobritev EU za evropske 
ponudnike elektronskih komunikacij;

(a) uvedbo enotnega standardnega 
obrazca uradnega obvestila EU, ki bo 
vsaki državi članici zagotavljal vse 
potrebne informacije za postopek
odobritve;

Or. ro

Predlog spremembe 327
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) nadaljnjo konvergenco regulativnih 
pogojev glede potrebnosti in sorazmernosti 
ukrepov, ki jih evropskim ponudnikom 
elektronskih komunikacij naložijo 
regulativni nacionalni organi;

(b) nadaljnjo konvergenco regulativnih 
pogojev glede potrebnosti in sorazmernosti 
ukrepov, ki jih ponudnikom elektronskih 
komunikacij naložijo regulativni nacionalni 
organi;

Or. ro
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Predlog spremembe 328
Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) postopno odpravo neupravičenih 
dodatnih pristojbin za komunikacije 
znotraj Unije in gostujoče komunikacije v 
Uniji.

(f) postopno odpravo gostovanja v Uniji.

Or. pt

Predlog spremembe 329
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „enotna odobritev EU“ pomeni pravni 
okvir, ki se uporablja za evropske 
ponudnike elektronskih komunikacij po 
vsej Uniji na podlagi splošne odobritve v 
matični državi članici in v skladu s to 
uredbo;

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 330
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „matična država članica“ pomeni 
državo članico, v kateri ima evropski 

črtano
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ponudnik elektronskih komunikacij 
glavni sedež.

Or. ro

Predlog spremembe 331
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „glavni sedež“ pomeni kraj sedeža v 
državi članici, v kateri se sprejemajo 
glavne odločitve o naložbah in načinu 
zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih storitev ali omrežij v 
Uniji;

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 332
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8) „usklajeni radiofrekvenčni spekter za 
brezžične širokopasovne komunikacije“ 
pomeni radiofrekvenčni spekter, za 
katerega so pogoji za razpoložljivost in 
učinkovito uporabo usklajeni na ravni 
Unije v skladu z zahtevami in postopki 
Direktive 2002/21/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta kot tudi Odločbe 
Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 676/2002/ES z določitvijo primarne 
uporabe27, in ki je namenjen elektronskim 
komunikacijskim storitvam, razen 
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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).

Or. de

Predlog spremembe 333
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8) „usklajeni radiofrekvenčni spekter za 
brezžične širokopasovne komunikacije“ 
pomeni radiofrekvenčni spekter, za 
katerega so pogoji za razpoložljivost in 
učinkovito uporabo usklajeni na ravni 
Unije v skladu z zahtevami in postopki 
Direktive 2002/21/ES kot tudi z Odločbo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 676/2002/ES z določitvijo primarne 
uporabe27, 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).

Or. de
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Predlog spremembe 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) „usklajeni radiofrekvenčni spekter za 
brezžične širokopasovne komunikacije“ 
pomeni radiofrekvenčni spekter, za 
katerega so pogoji za razpoložljivost,
učinkovitost in predvsem uporabo 
usklajeni na ravni Unije v skladu z 
Direktivo 2002/21/ES in z Odločbo 
št. 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).

Or. en

Predlog spremembe 335
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „usklajeni radiofrekvenčni spekter za 
brezžične širokopasovne komunikacije“ 
pomeni radiofrekvenčni spekter, za 
katerega so pogoji za razpoložljivost in 
učinkovito uporabo usklajeni na ravni 
Unije, zlasti v skladu z 

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

direktivo 2002/21/ES in Odločbo 
676/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta27, in ki je namenjen elektronskim 
komunikacijskim storitvam, razen 
radiodifuziji;

__________________ __________________
27Odločba 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).

27Odločba 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).

Or. fr

Predlog spremembe 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „usklajeni radiofrekvenčni spekter za 
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;

(8) „usklajeni radiofrekvenčni spekter za 
brezžične širokopasovne komunikacije“
pomeni radiofrekvenčni spekter, za 
razpoložljivost in učinkovito uporabo 
usklajeni na ravni Unije v skladu z 
določbami in postopki, določenimi v 
Direktivi 2002/21/ES in v skladu z 
Odločbo št. 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).

Or. en
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Predlog spremembe 337
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8) „usklajeni radiofrekvenčni spekter za 
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;

8) „usklajeni radiofrekvenčni spekter za 
brezžične širokopasovne komunikacije“ 
pomeni radiofrekvenčni spekter, za 
katerega so pogoji za razpoložljivost in 
učinkovito uporabo usklajeni na ravni 
Unije v skladu z Direktivo 2002/21/ES kot 
tudi z Odločbo št. 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).

Or. de

Predlog spremembe 338
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „maloobmočna brezžična dostopovna 
točka“ pomeni brezžično omrežno 
dostopovno opremo majhne moči in 
velikosti, ki deluje v majhnem dosegu, ki je 
lahko del javnega prizemnega mobilnega 
komunikacijskega omrežja ali ne in 

(9) „maloobmočna brezžična dostopovna 
točka“ pomeni brezžično omrežno 
dostopovno opremo majhne moči in 
velikosti, ki deluje v majhnem dosegu, ki 
uporablja licencirani spekter ali 
kombinacijo licenciranega spektra in 
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opremljena z eno ali več antenami z 
majhnim vizualnim učinkom, ki javnosti 
omogoča brezžični dostop do elektronskih 
komunikacijskih omrežij ne glede na 
osnovno omrežno topologijo;

dovoljenja oproščenega spektra, ki je 
lahko del javnega prizemnega mobilnega 
komunikacijskega omrežja ali ne in 
opremljena z eno ali več antenami z 
majhnim vizualnim učinkom, ki javnosti 
omogoča brezžični dostop do elektronskih 
komunikacijskih omrežij ne glede na 
osnovno omrežno topologijo;

Or. en

Predlog spremembe 339
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „radijsko lokalno omrežje“ (RLAN) 
pomeni brezžični dostopovni sistem 
majhne moči, ki obratuje v majhnem 
dosegu, z majhnim tveganjem motenja za 
druge take sisteme, ki jih v neposredni 
bližini uporabljajo drugi uporabniki, in ki 
uporablja spekter na neizključni podlagi, 
pri katerem so pogoji za razpoložljivost in 
učinkovito uporabo za ta namen usklajeni 
na ravni Unije;

(10) „radijsko lokalno omrežje“ (RLAN) 
pomeni brezžični dostopovni sistem 
majhne moči, ki obratuje v majhnem 
dosegu, z majhnim tveganjem motenja za 
druge take sisteme, ki jih v neposredni 
bližini uporabljajo drugi uporabniki, in ki 
uporablja dovoljenja oproščeni spekter, pri 
katerem so pogoji za razpoložljivost in 
učinkovito uporabo za ta namen usklajeni 
na ravni Unije brez poseganja v ureditev 
na podlagi oprostitve dovoljenja, ki ne 
vključuje nobenih pravic do regulativne 
zaščite niti pravic do povzročanja 
škodljivih motenj licenčnim radijskim 
sistemom v pasu ali sosednjih pasovih.

Or. en

Predlog spremembe 340
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11 a) „Načelo po najboljših 
prizadevanjih“ je zagotovilo za 
izpolnjevanje zahtev za čim hitrejši prenos 
podatkov po časovnem zaporedju 
njihovega prispetja in neodvisno od 
vsebine, storitve, aplikacije, porekla ali 
cilja;

Or. de

Predlog spremembe 341
Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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 
zmogljivosti med koncema omogoča 
zagotavljanje posebnih storitev končnim 
uporabnikom na podlagi oskrbovanja z 
določeno zagotovljeno kakovostjo storitev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 12
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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 
zmogljivosti med koncema omogoča 
zagotavljanje posebnih storitev končnim 
uporabnikom na podlagi oskrbovanja z 
določeno zagotovljeno kakovostjo storitev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 343
Marietje Schaake

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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 
zmogljivosti med koncema omogoča 
zagotavljanje posebnih storitev končnim 
uporabnikom na podlagi oskrbovanja z 
določeno zagotovljeno kakovostjo storitev;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 344
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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 
zmogljivosti med koncema omogoča 
zagotavljanje posebnih storitev končnim 
uporabnikom na podlagi oskrbovanja z 
določeno zagotovljeno kakovostjo storitev;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 345
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de
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Predlog spremembe 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 a) „nevtralnost omrežja“ pomeni 
načelo, da se ves spletni promet 
obravnava enako, nediskriminacijsko, 
brez omejitev ali motenj, neodvisno od 
njegovega pošiljatelja, prejemnika, vrste, 
vsebine, naprave, storitve ali aplikacije;

Or. en

Predlog spremembe 347
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo 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;

14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo 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 primerne zahteve 
glede minimalne kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev, ki se v skladu s 
tehnološkim napredkom nenehno 
razvijajo naprej; internetna dostopovna 
storitev končnim uporabnikom omogoča, 
da vse aplikacije, ki temeljijo na internetu, 
uporabljajo po načelu „po najboljših 
prizadevanjih“; edina izjema je 
sorazmerno utemeljeno upravljanje 
podatkovnega prometa, dopustno v 
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primeru, ko zanj obstajajo jasno 
opredeljeni pogoji uporabe;

Or. de

Predlog spremembe 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo 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;

(14) „odprta internetna dostopovna 
storitev“ pomeni javno razpoložljivo 
elektronsko komunikacijsko storitev, ki 
omogoča povezavo z internetom na ravni 
kakovosti, ki odraža tehnološki napredek, 
s tem pa omogoča povezavo med vsemi 
končnimi točkami, povezanimi z 
internetom, ne glede na omrežno 
tehnologijo, ki se uporablja, pa tudi brez 
omejitev glede izmenjane pravne vsebine. 
Končnim uporabnikom omogoča 
zaganjanje katere koli aplikacije z 
uporabo elektronske komunikacijske 
funkcije interneta. Neomejena internetna 
dostopovna storitev temelji na načelu „po 
najboljših prizadevanjih“, edina 
dovoljena izjema so sorazmerni tehnični 
ukrepi za upravljanje spletnega prometa 
ali izvrševanje sodne odločbe;

Or. en

Predlog spremembe 349
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo 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;

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo 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;
Končnim uporabnikom omogoča izvajati 
vse aplikacije z uporabo omrežja za 
elektronske komunikacije na podlagi 
načela „po najboljših prizadevanjih“.

Or. fr

Predlog spremembe 350
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo 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;

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo 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; 
Končnim uporabnikom omogoča 
zaganjanje katere koli aplikacije z 
uporabo elektronskega komunikacijskega 
omrežja interneta.

Or. en

Predlog spremembe 351
Catherine Trautmann
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo 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;

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo elektronsko 
komunikacijsko storitev, ki omogoča 
povezavo z internetom in s tem povezavo 
med skoraj vsemi končnimi točkami 
interneta, ne glede na omrežne tehnologije, 
ki se uporabljajo;

Or. en

Predlog spremembe 352
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo 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;

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo 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 ali naprave, ki se 
uporabljajo;

Or. en

Obrazložitev

Nadaljnja razlaga glede na različne naprave.

Predlog spremembe 353
Petra Kammerevert
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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 ali 
katero koli drugo storitev, ki je na voljo in 
se izvaja le znotraj zaprtih elektronskih 
komunikacijskih omrežij, se ne trži ali 
uporablja kot nadomestek za internet ali 
pa se izkaže za funkcionalno istovetno z 
vsebinami, aplikacijami ali storitvami 
odprtega interneta. Specializirana storitev 
je dopustna le v primeru, ko zanjo obstaja 
dokazljiva tehnična in stvarna nuja, ki 
presega gospodarske lastne interese, da bi 
lahko nudila realnočasovno kritične 
aplikacije posebne kakovosti. Zanjo so 
značilni jasno opredeljeni in zagotovljeni, 
z vsakokratno storitvijo usklajeni 
parametri kakovosti storitve, za katere 
velja neprekinjeno „upravljanje med 
koncema“ od ponudnika specializirane 
storitve do končne točke naročnika. 
Specializirana storitev ne sme biti 
omejena na priključno točko, ki jo 
nadzoruje ponudnik storitve.

Or. de

Predlog spremembe 354
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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 

(15) „specializirana storitev“ pomeni 
elektronsko komunikacijsko storitev, ki se 
izvaja znotraj zaprtih komunikacijskih 
omrežij ob uporabi internetnega protokola 
s strogim nadzorom dostopa; in se ne trži 
kot nadomestek za internetno dostopovno 
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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;

storitev, prav tako pa ni funkcionalno 
enaka storitvam, ki so na voljo prek javne
internetne dostopovne storitve;

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi opredelitve Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC), 
ki opozarja na zamisel, da se specializirana storitev ne more izvajati po načelu „po najboljših 
prizadevanjih“ na internetu, temveč jo je treba izvajati ločeno, zlasti znotraj „zaprtih omrežij 
s strogim nadzorom dostopa“. Poleg tega pa specializirana storitev ne sme podvajati nobenih 
že obstoječih storitev na internetu, kajti v nasprotnem primeru bi enostavno zaobšla načelo 
nevtralnosti omrežja.

Predlog spremembe 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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, ki se 
izvaja znotraj zaprtih komunikacijskih 
omrežij ob uporabi internetnega protokola 
s strogim nadzorom dostopa; in se ne trži 
ali uporablja kot nadomestek za 
internetno dostopovno storitev, prav tako 
pa ni funkcionalno enaka storitvam, ki so 
na voljo prek javne internetne dostopovne 
storitve;

Or. en
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Predlog spremembe 356
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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, ki se 
izvaja znotraj zaprtih komunikacijskih 
omrežij ob uporabi internetnega protokola 
s strogim nadzorom dostopa in ki se ne 
trži ali uporablja kot nadomestek za 
internetno dostopovno storitev, prav tako 
pa ni funkcionalno enaka storitvam, ki so 
na voljo prek javne internetne dostopovne 
storitve;

Or. en

Predlog spremembe 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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, ki se 
zagotavlja in izvaja znotraj zaprtih 
komunikacijskih omrežij ob uporabi 
internetnega protokola s strogim 
nadzorom dostopa in ki se ne trži ali 
splošno uporablja kot nadomestek za 
internetno dostopovno storitev;
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Or. en

Predlog spremembe 358
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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 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, ki se 
zagotavljajo in izvajajo v zaprtih 
komunikacijskih omrežjih ob uporabi IP. 
Za ta omrežja velja strog nadzor nad 
odobritvijo. Specializirana storitev se ne 
sme uporabljati kot nadomestek za 
internetno dostopovno storitev.

Or. de

Predlog spremembe 359
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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 

(15) „specializirana storitev“ pomeni 
elektronsko komunikacijsko storitev ali 
katero koli drugo storitev, ki uporablja 
internetni protokol, ki določenemu številu 
oseb zagotavlja optimiziran dostop do
specifičnih vsebin, aplikacij ali storitev oz. 
do kombinacije le-teh, katerih tehnične 
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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;

lastnosti so nadzorovane z upravljanjem 
spletnega prometa, da bi zagotovili 
ustrezne lastnosti storitev; taka storitev se 
ne trži ali splošno uporablja kot 
nadomestek za internetno dostopovno 
storitev;

Or. en

Obrazložitev

Ni nujno, da je konstantni nadzor specializiranih storitev tehnično vedno izvedljiv, v nekaterih 
primerih pa ni niti načrtovan, saj je lahko optimiran denimo le del poti prenosa. Prav tako ni 
jasno, ali je popoln konstantni nadzor izvedljiv za mobilne podatkovne povezave. Poleg tega 
je bilo izrecno omenjeno, da optimiran dostop vključuje seveda upravljanje spletnega 
prometa.

Predlog spremembe 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas), 
Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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 ali 
katero koli drugo storitev, ki omogoča 
dostop do ali uporabo specifičnih vsebin, 
aplikacij ali storitev oz. do kombinacije le-
teh, da bi zagotovila ustrezne lastnosti od 
enega konca do drugega. Specializirana 
storitev se izvaja znotraj zaprtih 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
je tako jasno ločena od internetnih 
dostopovnih storitev in se ne trži ali 
uporablja kot nadomestek za internetno 
dostopovno storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 361
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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 ali 
katero koli drugo storitev, ki omogoča 
dostop do specifičnih vsebin, aplikacij ali 
storitev oz. do kombinacije le-teh, ki je 
predmet nadzora dostopa in katerih 
tehnične lastnosti so nadzorovane z
upravljanjem spletnega prometa, da bi 
zagotovili ustrezne lastnosti storitev, 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

Or. en

Predlog spremembe 362
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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 

(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 z 
opredeljeno kakovostjo storitve ali 
namensko zmogljivostjo, katerih tehnične 
lastnosti so konstantno nadzorovane, ali 
pošiljanje podatkov določenemu številu 
oseb ali končnih točk oz. prejemanju 
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nadomestek za internetno dostopovno 
storitev;

podatkov od le-teh; taka storitev se ne trži 
ali splošno uporablja kot nadomestek za 
internetno dostopovno storitev;

Or. en

Predlog spremembe 363
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Enotno odobritev EU Uskladitev in poenostavitev pravil za 
odobritev

Or. ro

Predlog spremembe 364
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 1. Evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij ima pravico do zagotavljanja 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev v vsej Uniji ter do uresničevanja 
pravic, povezanih z zagotavljanjem takih 
omrežij in storitev, v vsaki državi članici, v 
kateri posluje na podlagi enotne odobritve 
EU, za katero veljajo le zahteve o 
uradnem obveščanju iz člena 4.

1. Vsak ponudnik elektronskih 
komunikacij s sedežem v Uniji ima pravico 
do zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev v vsej 
Uniji ter do uresničevanja pravic, 
povezanih z zagotavljanjem takih omrežij 
in storitev, v vsaki državi članici, v kateri 
posluje.

Or. en
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Predlog spremembe 365
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij ima pravico do zagotavljanja 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev v vsej Uniji ter do uresničevanja 
pravic, povezanih z zagotavljanjem takih 
omrežij in storitev, v vsaki državi članici, v 
kateri posluje na podlagi enotne odobritve 
EU, za katero veljajo le zahteve o 
uradnem obveščanju iz člena 4.

(1) Ponudnik elektronskih komunikacij ima 
pravico do zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev v vsej 
Uniji ter do uresničevanja pravic, 
povezanih z zagotavljanjem takih omrežij 
in storitev, v vsaki državi članici, v kateri 
posluje v skladu s členom 3 
Direktive 2002/20/ES, kot je bila 
spremenjena z Direktivo 2009/140/ES, na 
podlagi uradnega obvestila vsake zadevne 
države članice. Oblika uradnega obvestila 
je v skladu s členom 4 enotni standardni 
obrazec EU.

Or. ro

Predlog spremembe 366
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Če v tej uredbi ni določeno drugače in 
brez poseganja v Uredbo (EU) št. 
531/2012, za evropskega ponudnika 
elektronskih komunikacij veljajo pravila in 
pogoji, ki se uporabljajo v vsaki zadevni 
državi članici v skladu s pravom Unije.

(2) Za evropskega ponudnika elektronskih 
komunikacij veljajo pravila in pogoji, ki se 
uporabljajo v vsaki zadevni državi članici v 
skladu s pravom Unije.

Or. ro
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Predlog spremembe 367
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Z odstopanjem od člena 12 Direktive 
2002/20/ES se lahko od vsakega 
evropskega ponudnika elektronskih 
komunikacij zahteva, da plača upravne 
pristojbine, veljavne v državi članici 
gostiteljici, samo če njegov letni promet 
storitev elektronskih komunikacij v 
navedeni državi članici znaša več kot 
0,5 % skupnega nacionalnega prometa 
elektronskih komunikacij. Pri 
zaračunavanju teh pristojbin se upošteva 
samo promet storitev elektronskih 
komunikacij v zadevni državi članici.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 368
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Z odstopanjem od člena 13(1)(b) 
Direktive 2002/22/ES se lahko 
evropskemu ponudniku elektronskih 
komunikacij zaračunajo pristojbine za 
delitev neto stroškov obveznosti 
zagotavljanja univerzalne storitve v državi 
članici gostiteljici, samo če njegov letni 
promet storitev elektronskih komunikacij 
v navedeni državi članici znaša več kot 
3 % skupnega nacionalnega prometa 
elektronskih komunikacij. Pri 

črtano
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zaračunavanju teh pristojbin se upošteva 
samo promet storitev elektronskih 
komunikacij v zadevni državi članici.

Or. ro

Predlog spremembe 369
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nacionalni regulativni organi različnih 
držav članic evropskega ponudnika 
elektronskih komunikacij v objektivno 
enakovrednih situacijah obravnavajo 
enako.

5. Nacionalni regulativni organi 
ponudnike elektronskih komunikacij v 
enakovrednih situacijah obravnavajo 
enako, ne glede na to, v kateri državi 
članici so ustanovljeni.

Or. en

Predlog spremembe 370
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nacionalni regulativni organi različnih 
držav članic evropskega ponudnika
elektronskih komunikacij v objektivno 
enakovrednih situacijah obravnavajo 
enako.

(5) Nacionalni regulativni organi različnih 
držav članic evropskih ponudnikov
elektronskih komunikacij v objektivno 
enakovrednih situacijah obravnavajo 
enako.

Or. ro



AM\1012835SL.doc 165/216 PE524.835v01-00

SL

Predlog spremembe 371
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V primeru spora med podjetji, v 
katerega je vključen evropski ponudnik 
elektronskih komunikacij in ki se nanaša 
na obveznosti, ki se uporabljajo po 
direktivah 2002/19/ES, 2002/20/ES, 
2002/21/ES in 2002/22/ES, tej uredbi ali 
Uredbi (EU) št. 531/2012 v državi članici 
gostiteljici, se lahko evropski ponudnik 
elektronskih komunikacij posvetuje z 
nacionalnim regulativnim organom v 
matični državi članici, ki lahko poda 
mnenje, s čimer zagotovi razvoj med seboj 
skladnih regulativnih praks. Nacionalni 
regulativni organ v državi članici 
gostiteljici pri odločanju o sporu čim bolj 
upošteva mnenje nacionalnega 
regulativnega organa matične države 
članice.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 372
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 7. Evropski ponudniki elektronskih 
komunikacij, ki imajo na dan začetka 
veljavnosti te uredbe pravico do 
zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev v več 
kot eni državi članici, najpozneje do 1. 

črtano
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julija 2016 predložijo uradno obvestilo iz 
člena 4.

Or. ro

Predlog spremembe 373
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek uradnega obveščanja evropskih 
ponudnikov elektronskih komunikacij

Standardna oblika uradnega obvestila

Or. ro

Predlog spremembe 374
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij pristojnemu nacionalnemu 
regulativnemu organu matične države 
članice pred opravljanjem dejavnosti v 
najmanj eni državi članici predloži eno 
samo uradno obvestilo v skladu s to 
uredbo.

(1) Komisija sprejme izvedbene akte za 
opredelitev standardne oblike uradnega 
obvestila najpozneje 30. decembra 2014 
po posvetovanju z vsemi zainteresiranimi 
stranmi in Organom evropskih 
regulatorjev za elektronske komunikacije 
(BEREC).

Or. ro

Predlog spremembe 375
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uradno obvestilo vsebuje izjavo o 
zagotavljanju ali nameri zagotavljanja 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev, vsebovati pa mora tudi izključno 
naslednje informacije:

črtano

(a) ime ponudnika, njegov pravni status in 
obliko, številko vpisa v register, kraj
registracije ponudnika v trgovinski ali 
podoben javni register, naslov glavnega 
sedeža, kontaktno osebo, kratek opis 
omrežij ali storitev, ki jih zagotavlja 
oziroma namerava zagotavljati, vključno z 
identifikacijo matične države članice;
(b) države članice gostiteljice, v katerih 
neposredno ali prek podrejenih podjetij 
zagotavlja oziroma namerava zagotavljati 
storitve in omrežja, pri čemer pri 
hčerinskih podjetjih navede ime, pravni 
status in obliko, naslov, številko vpisa v 
register, kraj vpisa v trgovinski ali 
podoben javni register v državi članici 
gostiteljici in kontaktno točko vseh 
zadevnih hčerinskih podjetij ter 
pripadajoča operativna območja. Če je 
hčerinsko podjetje pod skupnim nadzorom 
dveh ali več ponudnikov elektronskih 
komunikacij, katerih glavni sedeži so v 
različnih državah članicah, hčerinsko 
podjetje izmed držav članic matičnih 
podjetij navede tisto, ki se za namene te 
uredbe šteje za matično državo članico, 
matično podjetje te matične države članice 
pa jo o tem ustrezno obvesti.

Or. ro
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Predlog spremembe 376
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Vsaka sprememba informacij, ki se 
sporoči na podlagi odstavka 2, se 
pristojnemu nacionalnemu organu 
matične države članice predloži v enem 
mesecu po spremembi. V primeru, da se 
sprememba, ki jo je treba sporočiti, 
nanaša na namen zagotavljanja 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
storitev v državi članici gostiteljici, ki ni 
predmet predhodnega uradnega obvestila, 
lahko evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij v navedeni državi članici 
gostiteljici začne opravljati dejavnosti po 
uradnem obvestilu.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 377
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Nespoštovanje zahteve o uradnem 
obveščanju, ki jo določa ta člen, pomeni 
kršitev splošnih pogojev, ki se za 
evropskega ponudnika elektronskih 
komunikacij uporabljajo v matični državi 
članici.

črtano

Or. ro
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Predlog spremembe 378
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ matične 
države članice informacije, prejete v 
skladu z odstavkom 2, in vse njihove 
spremembe v skladu z odstavkom 3 pošlje 
nacionalnim regulativnim organom v 
zadevni državi članici gostiteljici in uradu 
BEREC v enem tednu po prejetju teh 
informacij ali njihovih sprememb.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 379
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Na zahtevo evropskega ponudnika 
elektronskih komunikacij nacionalni 
regulativni organ matične države članice 
izda izjavo v skladu s členom 9 Direktive 
2002/20/ES, v kateri navede, da je bilo 
zadevnemu podjetju izdana enotna 
odobritev EU.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 380
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Če eden ali več nacionalnih 
regulativnih organov različnih držav 
članic meni, da identifikacija matične 
države članice v uradnem obvestilu, 
predloženem na podlagi odstavka 2, ali 
katera koli sprememba zagotovljenih 
informacij, ki se uradno sporoči v skladu 
z odstavkom 3, ne ustreza ali ne ustreza 
več glavnemu sedežu po tej uredbi, zadevo 
preda Komisiji, pri čemer navede razloge, 
na katerih temelji njegova ocena. Izvod 
predane zadeve sporoči uradu BEREC v 
vednost. Komisija potem ko zadevnemu 
evropskemu ponudniku elektronskih 
komunikacij in nacionalnemu 
regulativnemu organu matične države 
članice, s katero je ta v sporu, omogoči, da 
izrazita stališče, izda sklep, s katerim v 
treh mesecih po prejetju predane zadeve 
določi matično državo članico zadevnega 
podjetja v skladu s to uredbo.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 381
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Skladnost z enotno odobritvijo EU
(1) Nacionalni regulativni organ vsake 
zadevne države članice spremlja in 
zagotavlja v skladu s svojo nacionalno 
zakonodajo za izvajanje postopkov iz 
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člena 10 Direktive 2002/20/ES, da 
ponudniki evropskih elektronskih 
komunikacij spoštujejo pravila in pogoje, 
ki veljajo na njegovem ozemlju v skladu s 
členom 3.
(2) Nacionalni regulativni organ države 
članice gostiteljice nacionalnemu 
regulativnemu organu matične države 
članice predloži vse zadevne informacije o 
posameznih ukrepih, sprejetih v zvezi z 
evropskim ponudnikom elektronskih 
komunikacij, da v skladu s členom 3 
zagotovi spoštovanje pravil in pogojev, ki 
veljajo na njenem ozemlju.

Or. ro

Predlog spremembe 382
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. ro

Predlog spremembe 383
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 a
Odprava maloprodajnih pristojbin
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S 1. julijem 2015 ponudniki gostovanja v 
kateri koli državi članici gostujočim 
uporabnikom ne zaračunavajo dodatnih 
stroškov v primerjavi s cenami mobilnih 
komunikacij na domači ravni za vse 
odhodne ali dohodne regulirane gostujoče 
klice, vsa odhodna regulirana gostujoča 
sporočila SMS, vsa odhodna regulirana 
gostujoča sporočila MMS ali za vse 
uporabljene regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja, niti nobene 
splošne pristojbine za omogočanje 
uporabe terminalske opreme ali storitve v 
tujini. 

Or. en

Predlog spremembe 384
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 7 črtano
Uskladitev izvršilnih ukrepov
(1) Pri uporabi člena 6 nacionalni 
regulativni organ matične države članice 
enako skrbno sprejme nadzorne ali 
izvršilne ukrepe v zvezi z elektronsko 
komunikacijsko storitvijo ali omrežjem, ki 
se zagotavlja v drugi državi članici ali ki 
je povzročila škodo v drugi državi članici, 
kot če bi se zadevna elektronska 
komunikacijska storitev ali omrežje 
zagotavljala v matični državi članici.
(2) Države članice zagotovijo, da je možno 
na njihovih ozemljih vročati pravne 
dokumente, ki se nanašajo na ukrepe, 
sprejete v skladu s členoma 5 in 6.

Or. ro
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Predlog spremembe 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 ob posebnem upoštevanju določb 
v členu 8a in 9 Direktive 2002/21/ES.

Or. en

Predlog spremembe 386
Catherine Trautmann

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; njegove 
določbe je treba razlagati v skladu z 
relevantnimi deli Direktive 2002/21/ES 
(zlasti s členoma 8a in 9), pa tudi s 
programom politike radiofrekvenčnega 
spektra.

Or. en

Predlog spremembe 387
Petra Kammerevert
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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 v smislu 
Direktiv 2009/140/ES in 676/2002/ES za 
brezžične širokopasovne komunikacije ob 
upoštevanju zahtev 
členov 8a in 9 Direktive 2002/21/ES.

Or. de

Predlog spremembe 388
Angelika Niebler

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 ob 
upoštevanju zahtev 
členov 8a in 9 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva).

Or. de

Predlog spremembe 389
Herbert Reul

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 s 
členoma 8a in 9 Direktive 2002/21/ES.
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Or. de

Predlog spremembe 390
Jean-Pierre Audy

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 s 
členoma 8 a in 9 Direktive 2002/21/ES.

Or. fr

Predlog spremembe 391
Giles Chichester

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.

Or. en

Predlog spremembe 392
Petra Kammerevert

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 

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

zagotovijo čim bolj učinkovito uporabo 
virov spektra v skladu s 
členom 13 Direktive 2002/20/ES, ter da 
svoj radiofrekvenčni spekter organizirajo 
in uporabljajo za potrebe javnega reda, 
javne varnosti, obrambe in ciljev 
splošnega interesa, kot je spodbujanje 
jezikovne in kulturne raznovrstnosti pa 
tudi medijskega pluralizma na primer z 
zagotavljanjem radijskih in televizijskih 
programov.

Or. de

Predlog spremembe 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

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 svoj 
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 svoj 
radiofrekvenčni spekter organizirajo in 
uporabljajo za potrebe javnega reda, javne 
varnosti in obrambe, pri čemer upoštevajo 
cilji splošnega interesa, kot sta kulturna 
raznovrstnost in medijski pluralizem, pa 
tudi interese vseh uporabnikov radijskega 
spektra.

Or. en

Predlog spremembe 394
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2
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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 in obrambe, ter da sledijo ciljem 
splošnega interesa, zlasti v okviru 
avdiovizualne politike in politike medijev.

Or. fr

Predlog spremembe 395
Angelika Niebler

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 svoj 
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 
svoj radiofrekvenčni spekter organizirajo 
in uporabljajo za potrebe javnega reda, 
javne varnosti in obrambe, pa tudi dodatno 
za zasledovanje ciljev splošnega interesa, 
zlasti avdiovizualne in medijske politike.

Or. de

Predlog spremembe 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2
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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 svoj 
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 svoj 
radiofrekvenčni spekter organizirajo in 
uporabljajo za potrebe javnega reda, javne 
varnosti in obrambe ali pa da zasledujejo 
cilje splošnega interesa, kot sta kulturna 
raznovrstnost in medijski pluralizem.

Or. en

Predlog spremembe 397
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri izvrševanju pristojnosti, podeljenih 
s tem oddelkom, Komisija čim bolj 
upošteva vsa zadevna mnenja, ki jih izda 
Skupina za politiko radiofrekvenčnega 
spektra (RSPG), ustanovljena s Sklepom 
Komisije 2002/622/ES28.

črtano

__________________
28 Sklep Komisije 2002/622/ES z dne 
26. julija 2002 o ustanovitvi skupine za 
politiko radijskega spektra (UL L 198, 
27.7.2002, str. 49).

Or. en

Predlog spremembe 398
Patrizia Toia
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri izvrševanju pristojnosti, podeljenih s 
tem oddelkom, Komisija čim bolj upošteva 
vsa zadevna mnenja, ki jih izda Skupina za 
politiko radiofrekvenčnega spektra 
(RSPG), ustanovljena s Sklepom Komisije 
2002/622/ES.28

3. Pri izvrševanju pristojnosti, podeljenih s 
tem oddelkom, Komisija čim bolj upošteva 
vsa zadevna mnenja, ki jih izda Skupina za 
politiko radiofrekvenčnega spektra 
(RSPG), ustanovljena s Sklepom Komisije 
2002/622/ES28, pa tudi navodila in 
smernice Organa evropskih regulatorjev 
za elektronske komunikacije (BEREC) s 
tematskih področij v njegovi pristojnosti.

__________________ __________________
28 Sklep Komisije 2002/622/ES z dne 26. 
julija 2002 o ustanovitvi skupine za 
politiko radijskega spektra (UL L 2002, 
198, .27.7.2002, str 49)..

28 Sklep Komisije 2002/622/ES z dne 26. 
julija 2002 o ustanovitvi skupine za 
politiko radijskega spektra (UL L 2002, 
198, .27.7.2002, str 49).

Or. it

Predlog spremembe 399
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri izvrševanju pristojnosti, podeljenih s 
tem oddelkom, Komisija čim bolj upošteva 
vsa zadevna mnenja, ki jih izda Skupina za 
politiko radiofrekvenčnega spektra 
(RSPG), ustanovljena s Sklepom 
Komisije 2002/622/ES28.

3. Pri izvrševanju pristojnosti, podeljenih s 
tem oddelkom, Komisija čim bolj upošteva 
vsa zadevna mnenja, ki jih izda Organ 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije (BEREC).

__________________ __________________
28 Sklep Komisije 2002/622/ES z dne 
26. julija 2002 o ustanovitvi skupine za 
politiko radijskega spektra (UL L 198, 
27.7.2002, str. 49).

Or. en
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Predlog spremembe 400
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 a
Usklajevanje nekaterih vidikov, povezanih 

s prenosom ali zakupom posameznih 
pravic do uporabe radijskih frekvenc in 

njihovo trajanje
1. Brez poseganja v Direktivo 2002/21/ES 
in v uporabo pravil o konkurenci za 
podjetja, za prenos ali zakup pravic do 
uporabe spektra ali dela spektra, 
opredeljenih v členu 6(8) Sklepa 
št. 243/2012/EU, velja naslednje:
(a) države članice dajo javnosti na voljo 
aktualne podatke o vseh teh pravicah v 
standardizirani elektronski obliki;
(b) države članice obstoječemu imetniku 
teh pravic do uporabe ne smejo zavrniti 
dovoljenja za prenos ali zakup;
(c) v primerih, ki jih ne pokriva točka (b), 
lahko države članice prenos zavrnejo, 
vendar samo, če je ugotovljeno jasno 
tveganje, da novi imetnik pravic ne bi 
mogel izpolnjevati obstoječih pogojev v 
zvezi s pravico do uporabe;
(d) v primerih, ki jih ne pokriva točka (b), 
države članice ne smejo zavrniti zakupa, 
če se prenosnik zaveže, da bo še naprej 
odgovoren za izpolnjevanje obstoječih 
pogojev v zvezi s pravico do uporabe.
2. Vsi upravni stroški, naloženi podjetjem 
v zvezi z obdelavo zahteve za prenos ali 
najem spektra, skupaj krijejo samo 
upravne stroške, vključno s pomožnimi 
koraki, kot je izdaja nove pravice do 
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uporabe, ki nastanejo pri obdelavi 
zahteve. Vsi ti stroški se naložijo na 
objektiven, pregleden in sorazmeren 
način, tako da so dodatni upravni stroški 
in stroški udeležbe čim manjši. Člen 12(2) 
Direktive 2002/20/ES se uporablja za 
stroške, naložene v skladu s tem 
odstavkom.
3. Vse pravice do uporabe spektra se 
podelijo za najkrajše obdobje 20 let, v 
vsakem primeru pa za obdobje, primerno 
za spodbujanje naložb in konkurence in 
preprečevanje preredke uporabe ali 
„kopičenje“ spektra. Države članice lahko 
pravice do uporabe podelijo za nedoločen 
čas.
4. Države članice lahko določijo 
sorazmerno in nedisriminacijsko zavrnitev 
pravic, da bi zagotovile učinkovito 
uporabo spektra, vključno za, a ne 
omejeno na namene upravljanja spektra, 
državne varnosti, kršitve dovoljenja, 
usklajene spremembe uporabe pasu in 
neplačevanja pristojbin.
5. Trajanje vseh obstoječih pravic do 
uporabe spektra se podaljša na 20 let od 
datuma njihove podelitve, brez poseganja 
v druge pogoje, povezane s pravico do 
uporabe in pravicami do uporabe za 
nedoločen čas.
6. Uvedba najmanj 20 let trajajočega 
dovoljenja ne bi smela ovirati zmožnosti 
regulatorjev, da izdajo začasna dovoljenja 
in dovoljenja za sekundarne uporabe v 
usklajenem pasu.

Or. en

Predlog spremembe 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 a
Usklajevanje nekaterih vidikov, povezanih 
s prenosom, z zakupom ali s skupno 
uporabo posameznih pravic do uporabe 
radijskih frekvenc in njihovo trajanje
1. Brez poseganja v uporabo pravil o 
konkurenci za podjetja, za prenos, zakup 
ali skupno uporabo pravic do uporabe 
spektra ali dela spektra, opredeljenih v 
členu 6(8) Sklepa št. 243/2012/EU, velja 
naslednje:
(a) države članice dajo javnosti na voljo 
aktualne podatke o vseh teh pravicah v 
standardizirani elektronski obliki;
(b) države članice obstoječemu imetniku 
teh pravic do uporabe ne smejo zavrniti 
dovoljenja za prenos ali zakup;
(c) v primerih, ki jih ne pokriva točka (b), 
lahko države članice prenos zavrnejo, 
vendar samo, če je ugotovljeno jasno 
tveganje, da novi imetnik pravic ne bi 
mogel izpolnjevati obstoječih pogojev v 
zvezi s pravico do uporabe;
(d) v primerih, ki jih ne pokriva točka (b), 
države članice ne smejo zavrniti zakupa, 
če se prenosnik zaveže, da bo še naprej 
odgovoren za izpolnjevanje obstoječih
pogojev v zvezi s pravico do uporabe.
(e) Države članice bi morale spodbujati 
skupni dostop do spektra na osnovi 
dovoljenja znotraj aktualne ureditve 
dovoljenj. Skupno uporabo lahko uvede 
država članica, da bi zagotovila 
učinkovito uporabo spektra.
2. Vsi upravni stroški, naloženi podjetjem 
v zvezi z obdelavo zahteve za prenos, 
najem ali skupno uporabo spektra, skupaj 
krijejo samo upravne stroške, vključno s 
pomožnimi koraki, kot je izdaja nove 
pravice do uporabe, ki se naredijo pri 
obdelavi zahteve. Vsi ti stroški se naložijo 
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na objektiven, pregleden in sorazmeren 
način, tako da so dodatni upravni stroški 
in stroški udeležbe čim manjši. Člen 12(2) 
Direktive 2002/20/ES se uporablja za 
stroške, naložene v skladu s tem 
odstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo spodbujati skupno uporabo spektra, da bi zvišali konkurenco na trgu, čim bolj 
povečali koristi potrošnikov in inovacije. Iz istega razloga bi bilo treba izključiti prekomerno 
ali nedoločeno trajanje dovoljenj za uporabo spektra.

Predlog spremembe 402
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 a
Usklajevanje nekaterih vidikov, povezanih 
s prenosom ali zakupom posameznih 
pravic do uporabe radijskih frekvenc in 
njihovo trajanje
1. Brez poseganja v uporabo pravil o 
konkurenci za podjetja, za prenos ali 
zakup pravic do uporabe spektra ali dela 
spektra, opredeljenih v členu 6(8) Sklepa 
št. 243/2012/EU, velja, da države članice v 
obliki standardiziranega elektronskega 
formata javno objavijo trenutne 
podrobnosti vseh tovrstnih pravic do 
uporabe;
2. Vsi upravni stroški, naloženi podjetjem 
v zvezi z obdelavo zahteve za prenos ali 
najem spektra, skupaj krijejo samo 
upravne stroške, vključno s pomožnimi 
koraki, kot je izdaja nove pravice do 
uporabe, ki se naredijo pri obdelavi 
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zahteve. Vsi ti stroški se naložijo na 
objektiven, pregleden in sorazmeren 
način, tako da so dodatni upravni stroški 
in stroški udeležbe čim manjši. Člen 12(2) 
Direktive 2002/20/ES se uporablja za 
stroške, naložene v skladu s tem 
odstavkom.
3. Vse pravice do uporabe spektra se 
podelijo za najkrajše obdobje 30 let. 
Države članice lahko pravice do uporabe 
podelijo za nedoločen čas.
4. Države članice lahko določijo 
sorazmerno in nedisriminacijsko zavrnitev 
pravic, vključno s tistimi, ki trajajo 30 let, 
da bi zagotovile učinkovito uporabo 
spektra, vključno za, a ne omejeno na 
namene upravljanja spektra, državne 
varnosti, kršitve dovoljenja, usklajene 
spremembe uporabe pasu in neplačevanja 
pristojbin.
Trajanje vseh obstoječih pravic do 
uporabe spektra se podaljša na 30 let od 
datuma njihove podelitve, brez poseganja 
v druge pogoje, povezane s pravico do 
uporabe in pravicami do uporabe za 
nedoločen čas.
5. Uvedba najmanj 30 let trajajočega 
dovoljenja ne bi smela ovirati zmožnosti 
regulatorjev, da izdajo začasna dovoljenja 
in dovoljenja za sekundarne uporabe v 
usklajenem pasu.

Or. en

Obrazložitev

Še vedno mora biti možno zavrniti pravice do uporabe iz utemeljenih razlogov. Poleg tega pa 
zmožnost regulatorjev, da izdajo začasna dovoljenja in dovoljenja za sekundarne uporabe v 
usklajenem pasu, ne sme biti zmanjšana. To bo zagotovilo učinkovito uporabo spektra.

Predlog spremembe 403
Giles Chichester
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Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 404
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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.

Or. de

Predlog spremembe 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas 
(Dimitrios Droutsas), Edit Herczog
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 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.

Brez poseganja v varovanje ciljev 
splošnega interesa 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.

Or. en

Predlog spremembe 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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, 
interoperabilnih, odprtih večozemeljskih 
omrežij in storitev na podlagi skupnih 
standardov ter ekonomije obsega, s čimer 
spodbuja inovacije, gospodarsko rast in 
dolgoročne koristi za končne uporabnike.

Or. it
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Predlog spremembe 407
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni pristojni organi za uporabo 
radiofrekvenčnega spektra ne izvajajo 
postopkov ali nalagajo pogojev, s katerimi 
bi evropskim ponudnikom elektronskih 
komunikacij neupravičeno preprečevali 
zagotavljanje integriranih elektronskih 
komunikacijskih storitev in omrežij v več 
državah članicah ali v vsej Uniji.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 408
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni pristojni organi za uporabo 
radiofrekvenčnega spektra ne izvajajo 
postopkov ali nalagajo pogojev, s katerimi 
bi evropskim ponudnikom elektronskih 
komunikacij neupravičeno preprečevali 
zagotavljanje integriranih elektronskih 
komunikacijskih storitev in omrežij v več 
državah članicah ali v vsej Uniji.

Nacionalni pristojni organi za uporabo 
radiofrekvenčnega spektra ne izvajajo 
postopkov ali nalagajo pogojev, s katerimi 
bi evropskim ponudnikom elektronskih 
komunikacij neupravičeno preprečevali 
zagotavljanje integriranih elektronskih 
komunikacijskih storitev in omrežij v več 
državah članicah ali v vsej Uniji in/ali z 
ustvarjanjem motenj neupravičeno 
preprečevali izvajanje obstoječih storitev
ali aplikacij v zadevnih spektrskih 
pasovih, pa tudi sosednjih pasovih.

Or. en
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Predlog spremembe 409
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni nacionalni organi uporabljajo 
najmanj obremenjujoč odobritveni sistem 
za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 
podlagi objektivnih, preglednih, 
nediskriminacijskih in sorazmernih meril, 
tako da po vsej Uniji čim bolj povečajo 
prožnost in učinkovitost uporabe 
radiofrekvenčnega spektra ter spodbujajo 
primerljive pogoje za integrirane 
večozemeljske naložbe in poslovanje 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij.

2. Pristojni nacionalni organi uporabljajo 
pregleden postopek in najmanj 
obremenjujoč odobritveni sistem, ki vsem 
akterjem nudi enake pogoje za dostop do 
uporabe radiofrekvenčnega spektra na 
podlagi objektivnih, preglednih, 
nediskriminacijskih in sorazmernih meril, 
tako da po vsej Uniji čim bolj povečajo 
prožnost in učinkovitost uporabe 
radiofrekvenčnega spektra ter spodbujajo 
primerljive pogoje za integrirane 
večozemeljske naložbe in poslovanje 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij.

Or. en

Predlog spremembe 410
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pristojni nacionalni organi uporabljajo 
najmanj obremenjujoč odobritveni sistem 
za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 
podlagi objektivnih, preglednih, 
nediskriminacijskih in sorazmernih meril, 
tako da po vsej Uniji čim bolj povečajo 
prožnost in učinkovitost uporabe 
radiofrekvenčnega spektra ter spodbujajo 
primerljive pogoje za integrirane 
večozemeljske naložbe in poslovanje 

(2) Pristojni nacionalni organi uporabljajo 
najučinkovitejši odobritveni sistem za 
uporabo radiofrekvenčnega spektra na 
podlagi objektivnih, preglednih, 
nediskriminacijskih in sorazmernih meril, 
tako da po vsej Uniji čim bolj povečajo 
prožnost in učinkovitost uporabe 
radiofrekvenčnega spektra ter spodbujajo 
primerljive pogoje za integrirane 
večozemeljske naložbe in poslovanje 
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evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij.

ponudnikov elektronskih komunikacij.

Or. ro

Predlog spremembe 411
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri določanju odobritvenih pogojev in 
postopkov za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra pristojni nacionalni organi 
zagotavljajo zlasti enako obravnavo 
obstoječih in potencialnih operaterjev ter 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij in drugih podjetij.

3. Pri določanju odobritvenih pogojev in 
postopkov za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra pristojni nacionalni organi 
zagotavljajo zlasti enako obravnavo 
obstoječih in potencialnih operaterjev ter 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij in drugih podjetij.

Pristojni nacionalni organi prav tako 
zagotavljajo soobstoj obstoječih in novih
uporabnikov radijskega spektra. Zato bi 
morali izvesti podrobno oceno učinka, pa 
tudi posvetovanja z vsemi zainteresiranimi 
stranmi.

Or. en

Predlog spremembe 412
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri določanju odobritvenih pogojev in 
postopkov za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra pristojni nacionalni organi 

3. Pri določanju odobritvenih pogojev in 
postopkov za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra pristojni nacionalni organi 
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zagotavljajo zlasti enako obravnavo 
obstoječih in potencialnih operaterjev ter 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij in drugih podjetij.

zagotavljajo zlasti enako obravnavo 
obstoječih in potencialnih operaterjev ter 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij in drugih podjetij. Prav tako 
morajo upoštevati skupno uporabo 
spektra, pa tudi souporabo in uporabo 
spektra brez dovoljenja.

Or. en

Predlog spremembe 413
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri določanju odobritvenih pogojev in 
postopkov za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra pristojni nacionalni organi
zagotavljajo zlasti enako obravnavo 
obstoječih in potencialnih operaterjev ter 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij in drugih podjetij.

3. Pri določanju odobritvenih pogojev in 
postopkov za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra pristojni nacionalni organi
zagotavljajo zlasti objektivno, pregledno in 
nediskriminacijsko obravnavo obstoječih 
in potencialnih operaterjev ter evropskih 
ponudnikov elektronskih komunikacij in 
drugih podjetij.

Or. en

Predlog spremembe 414
Salvador Sedó i Alabart

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri določanju odobritvenih pogojev in 
postopkov za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra pristojni nacionalni organi 
zagotavljajo zlasti enako obravnavo 
obstoječih in potencialnih operaterjev ter 

3. Pri določanju odobritvenih pogojev in 
postopkov za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra pristojni nacionalni organi 
zagotavljajo zlasti objektivnost, 
preglednost in nediskriminatorno 
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evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij in drugih podjetij.

obravnavo obstoječih in potencialnih 
operaterjev ter evropskih ponudnikov 
elektronskih komunikacij in drugih 
podjetij.

Or. es

Predlog spremembe 415
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri določanju odobritvenih pogojev in 
postopkov za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra pristojni nacionalni organi 
zagotavljajo zlasti enako obravnavo 
obstoječih in potencialnih operaterjev ter 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij in drugih podjetij.

(3) Pri določanju odobritvenih pogojev in 
postopkov za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra pristojni nacionalni organi 
zagotavljajo zlasti pregledno, 
nediskriminacijsko in objektivno enako 
obravnavo obstoječih in potencialnih 
operaterjev ter evropskih ponudnikov 
elektronskih komunikacij in drugih 
podjetij.

Or. de

Predlog spremembe 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Države članice bi morale spodbujati 
skupni dostop do spektra na podlagi 
dovoljenja znotraj aktualne ureditve 
dovoljenj. Skupno uporabo lahko uvede 
država članica, da bi zagotovila 
učinkovito uporabo spektra.

Or. en
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Predlog spremembe 417
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) zagotoviti čim bolj učinkovito uporabo 
in upravljanje radiofrekvenčnega spektra;

b) zagotoviti čim bolj učinkovito uporabo 
in upravljanje radiofrekvenčnega spektra, 
pa tudi razpoložljivost nelicenciranega 
spektra;

Or. en

Predlog spremembe 418
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) zagotoviti predvidljive in primerljive 
pogoje za načrtovanje naložb v omrežje in 
storitve na večozemeljski osnovi in 
doseganje ekonomij obsega;

c) zagotoviti predvidljive in primerljive 
pogoje za dolgoročne in trajnostne
naložbe v omrežje in storitve na 
večozemeljski osnovi in doseganje 
ekonomij obsega;

Or. de

Predlog spremembe 419
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) zagotoviti nujnost in sorazmernost d) zagotoviti nujnost in sorazmernost 
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predpisanih pogojev, vključno z objektivno 
oceno, ali je naložitev dodatnih pogojev, ki 
bi lahko koristili ali škodili nekaterim 
operaterjem, utemeljena;

predpisanih pogojev, vključno s pregledno 
in z objektivno oceno, ali je naložitev 
dodatnih pogojev, ki bi lahko koristili ali 
škodili nekaterim operaterjem, utemeljena;

Or. de

Predlog spremembe 420
Petra Kammerevert

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.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

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, 
da bi zadostili vse večjemu povpraševanju 
po visokohitrostnih brezžičnih 
širokopasovnih omrežjih, sočasno pa 
upoštevati javni interes ter družbeno, 
kulturno in gospodarsko vrednost 
celotnega spektra.

Or. en
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Predlog spremembe 422
Petra Kammerevert

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e a) Preprečevanje škodljivih motenj, 
vključno z možnostjo, da se z drugimi 
uporabniki določijo obveznosti za 
odpravljanje težav zaradi motenj in 
prevzamejo s tem povezani stroški.

Or. de

Predlog spremembe 423
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e a) Preprečevanje škodljivih motenj, 
vključno z možnostjo, da se z drugimi 
uporabniki določijo obveznosti za 
odpravljanje težav v primeru motenj in 
prevzamejo s tem povezani stroški.

Or. de

Predlog spremembe 424
Jean-Pierre Audy

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e a) preprečiti vsako škodljivo motenje, 
vključno z možnostjo določiti obveznosti 
za rešitev motenja drugih uporabnikov 
radiofrekvenčnega spektra in kriti 
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predvidene stroške.

Or. fr

Predlog spremembe 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e a) zagotoviti, da se pri vsaki spremembi 
politike glede učinkovite uporabe spektra 
upošteva njen vpliv na javni interes v 
smislu motenj in stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e a) preprečevati kakršne koli škodljive 
motnje

Or. en

Predlog spremembe 427
Salvador Sedó i Alabart

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Pristojni nacionalni organi morajo 
zagotoviti, da so informacije na voljo v 
odobritvenih pogojih in med postopkom za 
uporabo radiofrekvenčnega spektra, in 
omogočiti zainteresiranim stranem, da 
predložijo svoja stališča med postopkom.

Or. es

Predlog spremembe 428
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Pristojni nacionalni organi 
zagotovijo, da so informacije glede 
odobritvenih pogojev in postopkov za 
uporabo radijskega spektra pravočasno 
na voljo, zainteresiranim stranem pa 
omogočijo, da med postopkom predstavijo 
svoje stališče.

Or. en

Predlog spremembe 429
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en
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Predlog spremembe 430
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri določanju količine in vrste 
radiofrekvenčnega spektra, ki se dodeli v 
določenem postopku podeljevanja pravic 
do uporabe radiofrekvenčnega spektra, 
pristojni nacionalni organi upoštevajo 
naslednje:

1. Pri določanju količine in vrste 
radiofrekvenčnega spektra, ki se dodeli v 
določenem postopku podeljevanja pravic 
do uporabe radiofrekvenčnega spektra, 
pristojni nacionalni organi upoštevajo 
tehnične lastnosti različnih pasov 
radiofrekvenčnega spektra, ki so na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 431
Petra Kammerevert

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,

Or. de

Predlog spremembe 432
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) tehnične lastnosti različnih 
razpoložljivih frekvenčnih pasov 

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

Or. de

Predlog spremembe 433
Petra Kammerevert

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a a) učinkovita uporaba frekvenčnih 
pasov radiofrekvenčnega spektra, ki so že 
dodeljeni za uporabo prek mobilnega 
širokega pasu;

Or. de

Predlog spremembe 434
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) možnost kombinacije z dopolnilnimi 
pasovi v enem postopku; ter

črtano

Or. en

Predlog spremembe 435
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b a) učinkovita uporaba frekvenčnih 
pasov radiofrekvenčnega spektra, ki so že 
dodeljeni za uporabo mobilnega širokega 
pasu.

Or. de

Predlog spremembe 436
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ustreznost usklajenih portfeljev pravic 
do uporabe radiofrekvenčnega spektra v 
različnih državah članicah omrežij ali 
storitev na celotnem ali bistvenem delu 
trga Unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 437
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1 – 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, 
pa tudi trenutno in načrtovano uporabo;

Or. de
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Predlog spremembe 438
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1 – 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 ter 
sedanjo in predvideno uporabo zadevnega 
pasu oziroma pasov;

Or. fr

Predlog spremembe 439
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a a) da bi upoštevali stroške, ki nastanejo 
obstoječim uporabnikom zaradi 
odstranitve frekvenčnega pasu;

Or. de

Predlog spremembe 440
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b a) ob upoštevanju stroškov odstranitve 
frekvenčnih pasov, ki nastanejo 
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uporabnikom.

Or. de

Predlog spremembe 441
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Pristojni nacionalni organi zagotovijo, da 
prispevki za pravice do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra (če obstajajo):

Pristojni nacionalni organi zagotovijo, da 
prispevki za pravice do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra, katerih namen 
je izravnati presežke in pomanjkanja 
povpraševanj (na dražbah ali upravno),

Or. de

Predlog spremembe 442
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni nacionalni organi zagotovijo, da 
prispevki za pravice do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra (če obstajajo):

Pristojni nacionalni organi zagotovijo, da 
prispevki za pravice do uporabe vseh vrst
radiofrekvenčnega spektra (če obstajajo):

Or. en

Predlog spremembe 443
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) približno odražajo družbeno in 
gospodarsko vrednost radiofrekvenčnega 
spektra, vključno s pozitivnimi zunanjimi 
učinki;

(a) približno odražajo družbeno, kulturno
in gospodarsko vrednost radiofrekvenčnega 
spektra, vključno s pozitivnimi zunanjimi 
učinki, poleg tega pa ne presegajo tržne 
vrednosti;

Or. en

Predlog spremembe 444
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) ustrezno odražajo družbeno in 
gospodarsko vrednost radiofrekvenčnega 
spektra, vključno s pozitivnimi zunanjimi 
učinki;

a) ustrezno odražajo družbeno in 
gospodarsko vrednost radiofrekvenčnega 
spektra, vključno s pozitivnimi zunanjimi 
učinki, in ne presegajo tržne vrednosti;

Or. de

Predlog spremembe 445
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a a) upoštevajo stroške, predvidene za 
izrivanje sedanjih uporabnikov radijskih 
frekvenc, če je to potrebno;

Or. fr

Predlog spremembe 446
Catherine Trautmann
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dosegajo čim boljšo porazdelitev med 
takojšnimi in morebitnimi rednimi plačili, 
pri čemer se upošteva zlasti potreba po 
spodbujanju hitrega širjenja omrežja in 
uporabe radiofrekvenčnega spektra v 
skladu s členom 9(4)(b) in (e).

(d) dosegajo čim boljšo porazdelitev med 
vnaprejšnjimi in po možnosti rednimi 
plačili, pri čemer se upošteva zlasti potreba 
po spodbujanju hitrega širjenja omrežja in 
uporabe radiofrekvenčnega spektra v 
skladu s členom 9(4)(b) in (e).

Or. en

Predlog spremembe 447
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d a) jih je treba plačati šele takrat, ko 
ponudniki radiofrekvenčni spekter 
dejansko uporabljajo. Pri 
radiofrekvenčnih spektrih, dodeljenih na 
dražbah, je treba tehnične in regulativne 
pogoje za radiofrekvenčni spekter 
zagotoviti pred pričetkom dražbe. 
Predhodno je morda v posameznih 
primerih treba opraviti tehnične preskuse.

Or. de

Predlog spremembe 448
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) se plačajo le eno leto, preden lahko 
operaterji začnejo uporabljati radijski 
spekter

Or. en

Predlog spremembe 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) zapadejo v plačilo, ko lahko 
operaterji spekter učinkovito uporabljajo.

Or. en

Predlog spremembe 450
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnični in regulativni pogoji v zvezi s 
pravicami do uporabe radijskega spektra 
so opredeljeni, operaterjem in 
zainteresiranim stranem pa na voljo pred 
začetkom postopka dražbe;

Or. en
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Predlog spremembe 451
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek ne posega v uporabo 
odstavka 5 glede kakršnih koli pogojev, 
katerih posledica so različne prispevke 
med operaterji, ki jih ti določijo za 
spodbujanje učinkovite konkurence.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 452
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek ne posega v uporabo 
odstavka 5 glede kakršnih koli pogojev, 
katerih posledica so različne prispevke 
med operaterji, ki jih ti določijo za 
spodbujanje učinkovite konkurence.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 453
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek ne posega v uporabo 
odstavka 5 glede kakršnih koli pogojev, 

črtano
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katerih posledica so različne prispevke 
med operaterji, ki jih ti določijo za 
spodbujanje učinkovite konkurence.

Or. ro

Predlog spremembe 454
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Pristojni nacionalni organi lahko 
naložijo obveznosti za dosego 
minimalnega ozemeljskega pokrivanja 
samo, če so te v skladu s členom 9(4)(d) 
potrebne in sorazmerne za dosego 
posebnih ciljev splošnega interesa, 
določenih na nacionalni ravni. Pri 
nalaganju teh obveznosti pristojni 
nacionalni organi upoštevajo naslednje:

(4) Pristojni nacionalni organi lahko 
naložijo obveznosti za dosego 
minimalnega ozemeljskega pokrivanja za 
dosego posebnih ciljev splošnega interesa, 
določenih na nacionalni ravni. Pri 
nalaganju teh obveznosti pristojni 
nacionalni organi upoštevajo naslednje:

Or. ro

Predlog spremembe 455
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) čim večje zmanjšanje števila 
operaterjev, za katere bi take obveznosti 
lahko veljale;

črtano

Or. ro
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Predlog spremembe 456
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri odločanju glede omejitve obveznosti za 
mobilni dostop morajo nacionalni organi 
svojo odločitev utemeljiti s celovito oceno 
tržnih lastnosti in dokazati tržni neuspeh. 
Poleg tega je treba pred sprejetjem takšne 
odločitve pripraviti oceno učinka glede 
naložb omrežnih operaterjev; sprejete 
obveznosti je treba redno preverjati.

Or. de

Predlog spremembe 457
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri odločanju o tem, ali naložiti 
obveznosti za mobilni dostop, pristojni 
nacionalni organi svojo odločitev 
utemeljijo s podrobno oceno tržnih 
pogojev, ki kažejo tržno nedelovanje, in 
oceno učinka na naložbe omrežnih 
operaterjev. Naložene obveznosti redno 
pregledujejo.

Or. en

Predlog spremembe 458
Gunnar Hökmark
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni nacionalni organi določijo pogoje, 
pod katerimi lahko podjetja na druga 
podjetja prenesejo vse ali del posameznih 
pravic do uporabe radiofrekvenčnega 
spektra ali jim jih/ga dajo v zakup, 
vključno s skupno uporabo takega 
radiofrekvenčnega spektra. Pri določanju 
teh pogojev pristojni nacionalni organi 
upoštevajo naslednje:

Pristojni nacionalni organi v roku enega 
leta od dneva začetka veljavnosti te uredbe
določijo pogoje, pod katerimi lahko 
podjetja na druga podjetja prenesejo vse ali 
del posameznih pravic do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra ali jim jih/ga 
dajo v zakup, vključno s skupno uporabo 
takega radiofrekvenčnega spektra. Pri 
določanju teh pogojev pristojni nacionalni 
organi upoštevajo naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7 a. V skladu s ciljem, da se dodeli vsaj 
1200 MHz ustreznega spektra za brezžični 
široki pas, kakor je določeno v Sklepu 
št. 243/2012, nacionalni pristojni organi v 
roku enega leta od dneva začetka 
veljavnosti te uredbe opredelijo usklajeni 
brezžični spekter, primeren za 
liberalizacijo, ter določijo pogoje, pod 
katerimi lahko podjetja, ki imajo v lasti 
pravice do uporabe brezžičnega spektra, 
spremenijo destinacijo in uporabo 
takšnega usklajenega brezžičnega spektra.

Or. en
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Predlog spremembe 460
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 461
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Če tehnični pogoji za razpoložljivost in 
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.

(1) Če tehnični pogoji za razpoložljivost in 
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. V členu 2 ostane 
odstavek 2(8) nespremenjen.

Or. de

Obrazložitev

S tem je treba zagotoviti, da gre za uporabo primarno dodeljenih frekvenc.

Predlog spremembe 462
Herbert Reul
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Če tehnični pogoji za razpoložljivost in 
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.

(1) Če tehnični pogoji za razpoložljivost in 
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 določilo ne velja za 
člen 2(2)(8 .

Or. de

Predlog spremembe 463
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Če tehnični pogoji za razpoložljivost in 
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.

(1) Če tehnični pogoji za razpoložljivost in 
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. V členu 2 ostane 
odstavek 2(8) nespremenjen.

Or. de
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Predlog spremembe 464
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni nacionalni organi preučijo, ali je 
treba v skladu s členom 6(3) Sklepa 
št. 243/2012/ES določiti ustrezne 
minimalne stopnje tehnološke uspešnosti 
za različne pasove, da se izboljša 
učinkovitost spektra, pri čemer ne 
posegajo v ukrepe, sprejete v skladu z 
Odločbo št. 676/2002/ES.

Pristojni nacionalni organi preučijo, ali je 
treba v skladu s členom 6(3) Sklepa 
št. 243/2012/ES določiti ustrezne 
minimalne stopnje uspešnosti za različne 
pasove, pri čemer ne posegajo v ukrepe, 
sprejete v skladu z Odločbo 
št. 676/2002/ES.

Or. de

Predlog spremembe 465
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) upoštevati cikluse tehnološkega razvoja 
in obnove opreme, zlasti terminalske 
opreme, in

črtano

Or. de

Predlog spremembe 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajanje pravic do uporabe ali datumi za 
poznejše podaljšanje se določijo 
pravočasno pred zadevnim postopkom iz 
časovnice iz prvega pododstavka. Pri 

Trajanje pravic do uporabe ali datumi za 
poznejše podaljšanje se določijo 
pravočasno pred zadevnim postopkom iz 
časovnice iz prvega pododstavka. Pri 
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časovnicah, trajanjih in ciklih za 
podaljšanje se upoštevajo potreba po 
predvidljivem naložbenem okolju, 
dejanska možnost za sprostitev vseh 
zadevnih usklajenih novih pasov 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne komunikacije in obdobje 
amortizacije s tem povezanih naložb pod 
konkurenčnimi pogoji.

časovnicah, trajanjih in ciklih za 
podaljšanje se upoštevajo potreba po 
predvidljivem naložbenem okolju, 
dejanska možnost za sprostitev vseh 
zadevnih usklajenih novih pasov 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne komunikacije in obdobje 
amortizacije s tem povezanih naložb pod 
konkurenčnimi pogoji. Pristojni 
nacionalni organi uporabljajo najkrajše 
obdobje tridesetih (30) let za odobritev 
radijskega spektra.

Or. en

Predlog spremembe 467
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajanje pravic do uporabe ali datumi za 
poznejše podaljšanje se določijo 
pravočasno pred zadevnim postopkom iz 
časovnice iz prvega pododstavka. Pri 
časovnicah, trajanjih in ciklih za 
podaljšanje se upoštevajo potreba po 
predvidljivem naložbenem okolju, 
dejanska možnost za sprostitev vseh 
zadevnih usklajenih novih pasov 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne komunikacije in obdobje 
amortizacije s tem povezanih naložb pod 
konkurenčnimi pogoji.

Brez poseganja v člen 8a(3) se trajanje 
pravic do uporabe ali datumi za poznejše 
podaljšanje določijo pravočasno pred 
zadevnim postopkom iz časovnice iz 
prvega pododstavka. Pri časovnicah, 
trajanjih in ciklih za podaljšanje se 
upoštevajo potreba po predvidljivem 
naložbenem okolju, dejanska možnost za 
sprostitev vseh zadevnih usklajenih novih 
pasov radiofrekvenčnega spektra za 
brezžične širokopasovne komunikacije in 
obdobje amortizacije s tem povezanih 
naložb pod konkurenčnimi pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo sorazmerno 
in nediskriminacijsko zavrnitev pravic, 
vključno s tistimi, ki trajajo 30 let, da bi 
preprečile kopičenje pravic, kar bi lahko 
izkrivljalo konkurenco.

Or. en

Predlog spremembe 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uvedba najmanj 30 let trajajočega 
dovoljenja ne bi smela ovirati zmožnosti 
regulatorjev, da izdajo začasna dovoljenja 
in dovoljenja za sekundarne uporabe v 
usklajenem pasu.

Or. en

Predlog spremembe 470
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi skladno izvajanje 
odstavka 1 v vsej Uniji in zlasti omogoči 

Da se zagotovi skladno izvajanje 
odstavka 1 v vsej Uniji in zlasti omogoči 
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hkratna razpoložljivost brezžičnih storitev 
v Uniji, lahko Komisija z izvedbenimi akti:

hkratna razpoložljivost brezžičnih storitev 
v Uniji, Komisija z izvedbenimi akti, med 
katerimi prve sprejme v enem letu od 
dneva začetka veljavnosti te uredbe:

Or. en

Predlog spremembe 471
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi skladno izvajanje 
odstavka 1 v vsej Uniji in zlasti omogoči 
hkratna razpoložljivost brezžičnih storitev 
v Uniji, lahko Komisija z izvedbenimi akti:

Da se zagotovi skladno izvajanje 
odstavka 1 v vsej Uniji in zlasti omogoči 
hkratna razpoložljivost brezžičnih storitev 
v Uniji, lahko predlaga zakonodajne 
ukrepe za:

Or. ro

Predlog spremembe 472
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Da se zagotovi skladno izvajanje 
odstavka 1 v vsej Uniji in zlasti omogoči 
hkratna razpoložljivost brezžičnih storitev 
v Uniji, lahko Komisija z izvedbenimi 
akti:

Da se zagotovi skladno izvajanje 
odstavka 1 v vsej Uniji in zlasti omogoči 
hkratna razpoložljivost brezžičnih storitev 
v Uniji, Organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC) s 
smernicami:

Or. en
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Predlog spremembe 473
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) določi skupno časovnico za vso Unijo 
ali časovnice, pri katerih so upoštevane 
okoliščine različnih kategorij držav članic, 
določi datum oziroma datume, do katerih 
se podelijo posamezne pravice do uporabe 
usklajenega pasu ali do kombinacije z 
dopolnilnimi usklajenimi pasovi ter dovoli 
dejanska uporaba spektra za izključno ali 
skupno zagotavljanje brezžičnih 
širokopasovnih komunikacij po vsej Uniji;

(a) določi skupni rok za vso Unijo ali roke, 
pri katerih so upoštevane okoliščine 
različnih kategorij držav članic, določi 
datum oziroma datume, do katerih se 
podelijo posamezne pravice do uporabe 
usklajenega pasu ali do kombinacije z 
dopolnilnimi usklajenimi pasovi ter dovoli 
dejanska uporaba spektra za izključno ali 
skupno zagotavljanje brezžičnih 
širokopasovnih komunikacij po vsej Uniji;

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko imajo določene države članice posebne zahteve, ki otežujejo sprostitev določenih 
pasov spektra, pa je kljub temu pomembno določiti roke za sprostitev spektra, da bi zagotovili 
večjo pasovno širino, pri čemer se z državami članicami dogovorijo odstopanja v izjemnih 
primerih kot priznanje njihove posebne situacije.

Predlog spremembe 474
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) določi skupno časovnico za vso Unijo 
ali časovnice, pri katerih so upoštevane 
okoliščine različnih kategorij držav članic, 
določi datum oziroma datume, do katerih 
se podelijo posamezne pravice do uporabe 
usklajenega pasu ali do kombinacije z 
dopolnilnimi usklajenimi pasovi ter dovoli 
dejanska uporaba spektra za izključno ali 

(a) skupno časovnico za vso Unijo ali 
časovnice, pri katerih so upoštevane 
okoliščine različnih kategorij držav članic, 
določi datum oziroma datume, do katerih 
se podelijo posamezne pravice do uporabe 
usklajenega pasu ali do kombinacije z 
dopolnilnimi usklajenimi pasovi ter dovoli 
dejanska uporaba spektra za izključno ali 
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skupno zagotavljanje brezžičnih 
širokopasovnih komunikacij po vsej Uniji;

skupno zagotavljanje brezžičnih 
širokopasovnih komunikacij po vsej Uniji;

Or. ro


