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Predlog spremembe475
Catherine Trautmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) določi minimalno trajanje pravic, ki se 
podelijo za usklajene pasove;

(b) določi minimalno trajanje pravic, ki se 
podelijo za usklajene pasove, na najmanj 
20 let, v vsakem primeru pa ustrezno 
dolgo, da se spodbudijo naložbe in 
konkurenca ter da se odvrne od 
premajhne izkoriščenosti ali „kopičenja“ 
spektra; ali določi, da se pravice podelijo 
časovno neomejeno.

Or. en

Predlog spremembe 476
Seán Kelly

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) določi minimalno trajanje pravic, ki se 
podelijo za usklajene pasove;

(b) določi minimalno trajanje pravic, ki se 
podelijo za usklajene pasove, na časovni 
okvir, ki bi bil najbolj učinkovit za 
spodbuditev stalnih naložb in konkurence, 
imetnike licenc pa bi odvrnil od 
premajhne izkoriščenosti spektra.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi bi morali biti z optimalnim trajanjem licenc zmožni 
uravnotežiti potrebo po spodbujanju naložb, tako da bi s pogoji za izdajo licenc zagotovili 
čim bolj učinkovito in polno izkoriščenost spektra ter preprečili nagnjenost h „kopičenju“ 
spektra.
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Predlog spremembe 477
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) določi minimalno trajanje pravic, ki se 
podelijo za usklajene pasove;

(b) določi minimalno trajanje pravic, ki se 
podelijo za usklajene pasove, ki bo 
ustrezno za spodbuditev in pospešitev 
naložb, inovacij in konkurence, imetnike 
licenc pa bo odvrnilo od premajhne 
izkoriščenosti ali „kopičenja“ spektra.

Or. en

Predlog spremembe 478
Edit Herczog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) določi minimalno trajanje pravic, ki se 
podelijo za usklajene pasove;

(b) določi trajanje pravic, ki se podelijo za 
usklajene pasove, ki bo ustrezno za 
spodbuditev in pospešitev naložb, inovacij 
in konkurence, imetnike licenc pa bo 
odvrnilo od premajhne izkoriščenosti ali 
„kopičenja“ spektra.

Or. en

Obrazložitev

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet access.
National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need to 
incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.
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Predlog spremembe 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) določi minimalno trajanje pravic, ki se 
podelijo za usklajene pasove;

(b) minimalno trajanje pravic, ki se 
podelijo za usklajene pasove;

Or. ro

Predlog spremembe 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 481
Petra Kammerevert

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) opredeli datum prenehanja veljavnosti 
vseh obstoječih pravic do uporabe 

črtano
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usklajenih pasovih, razen za brezžične 
širokopasovne komunikacije, oziroma pri 
pravicah za nedoločen čas, datum, do 
katerega se pravica do uporabe spremeni, 
da se omogoči zagotavljanje brezžičnih 
širokopasovnih komunikacij.

Or. de

Predlog spremembe 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 483
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 484
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2).

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2) in brez 
poseganja v določbe člena 9(3) in (4) 
Direktive 2002/21/ES.

Or. en

Predlog spremembe 485
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 486
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme tudi izvedbene 
akte, s katerimi uskladi konec trajanja ali 
podaljšanja posamezne pravice do 
uporabe radiofrekvenčnega spektra za 
brezžične širokopasovne povezave v 
usklajenih pasovih, ki na dan sprejetja 
takšnih aktov že obstajajo, da se po vsej 
Uniji uskladi datum za podaljšanje ali 

črtano
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ponovno odobritev pravic do uporabe 
takšnih pasov, vključno z morebitno 
uskladitvijo z datumom podaljšanja ali 
ponovne dodelitve drugih pasov, 
usklajenih z izvedbenimi ukrepi, 
sprejetimi v skladu z odstavkom 2 ali s tem 
odstavkom. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).
Če izvedbeni akti iz tega odstavka 
opredeljujejo usklajeni datum podaljšanja 
ali ponovne dodelitve pravic do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra, ki je po 
datumu prenehanja veljavnosti ali 
podaljšanja obstoječih posameznih pravic 
do uporabe takega radiofrekvenčnega 
spektra v eni od držav članic, pristojni 
nacionalni organi te obstoječe pravice 
podaljšajo do usklajenega datuma na 
podlagi enakih predhodno veljavnih 
materialnopravnih pogojev za odobritev, 
vključno z vsemi rednimi veljavnimi 
prispevki.
Če se prvotno trajanje pravic s 
podaljšanjem, odobrenim v skladu z 
drugim pododstavkom, občutno podaljša, 
se pristojni nacionalni organi lahko 
odločijo, da je za podaljšanje trajanja 
pravic možna prilagoditev prej veljavnih 
odobritvenih pogojev, ki je potrebna glede 
na spremenjene okoliščine, vključno z 
uvedbo dodatnih prispevkov. Ti dodatni 
prispevki temeljijo na časovno sorazmerni 
uporabi kakršnega koli začetnega 
prispevka za prvotne pravice do uporabe, 
ki je bila izračunana izrecno glede na 
prvotno predvideno trajanje pravic.
Izvedbeni akti iz tega odstavka ne 
predpisujejo skrajšanja obstoječih pravic 
do uporabe v zadevnih državah članicah, 
razen izjem po členu 14(2) Direktive 
2002/20/ES, in se ne uporabljajo za 
obstoječe pravice za nedoločen čas.
Če Komisija sprejme izvedbeni akt v 
skladu z odstavkom 2, lahko smiselno 
uporabi določbe tega odstavka za vse 
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pravice do uporabe zadevnega 
usklajenega pasu za brezžične 
širokopasovne povezave.

Or. en

Predlog spremembe 487
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme tudi izvedbene 
akte, s katerimi uskladi konec trajanja ali 
podaljšanja posamezne pravice do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne povezave v usklajenih 
pasovih, ki na dan sprejetja takšnih aktov 
že obstajajo, da se po vsej Uniji uskladi 
datum za podaljšanje ali ponovno 
odobritev pravic do uporabe takšnih pasov, 
vključno z morebitno uskladitvijo z 
datumom podaljšanja ali ponovne 
dodelitve drugih pasov, usklajenih z 
izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 2 ali s tem odstavkom. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2).

Komisija lahko predlaga tudi zakonodajne 
ukrepe za uskladitev konca trajanja ali 
podaljšanja posamezne pravice do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne povezave v usklajenih 
pasovih, ki na dan sprejetja takšnih aktov 
že obstajajo, da se po vsej Uniji uskladi 
datum za podaljšanje ali ponovno 
odobritev pravic do uporabe takšnih pasov, 
vključno z morebitno uskladitvijo z 
datumom podaljšanja ali ponovne 
dodelitve drugih pasov, usklajenih z 
izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 2 ali s tem odstavkom.

Or. ro

Predlog spremembe 488
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme tudi izvedbene 
akte, s katerimi uskladi konec trajanja ali 
podaljšanja posamezne pravice do uporabe 

Komisija v skladu z drugim pododstavkom 
člena 8a(3) sprejme tudi izvedbene akte, če 
je to mogoče v enem letu po začetku 
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radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne povezave v usklajenih 
pasovih, ki na dan sprejetja takšnih aktov 
že obstajajo, da se po vsej Uniji uskladi 
datum za podaljšanje ali ponovno 
odobritev pravic do uporabe takšnih pasov, 
vključno z morebitno uskladitvijo z 
datumom podaljšanja ali ponovne 
dodelitve drugih pasov, usklajenih z 
izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 2 ali s tem odstavkom. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2).

veljavnosti te uredbe, s katerimi uskladi 
konec trajanja ali podaljšanja posamezne 
pravice do uporabe radiofrekvenčnega 
spektra za brezžične širokopasovne 
povezave v usklajenih pasovih, ki na dan 
sprejetja takšnih aktov že obstajajo, da se 
po vsej Uniji uskladi datum za podaljšanje 
ali ponovno odobritev pravic do uporabe 
takšnih pasov, vključno z morebitno 
uskladitvijo z datumom podaljšanja ali 
ponovne dodelitve drugih pasov, usklajenih 
z izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 2 ali s tem odstavkom. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2).

Or. en

Predlog spremembe 489
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če izvedbeni akti iz tega odstavka 
opredeljujejo usklajeni datum podaljšanja 
ali ponovne dodelitve pravic do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra, ki je po
datumu prenehanja veljavnosti ali 
podaljšanja obstoječih posameznih pravic 
do uporabe takega radiofrekvenčnega 
spektra v eni od držav članic, pristojni 
nacionalni organi te obstoječe pravice 
podaljšajo do usklajenega datuma na 
podlagi enakih predhodno veljavnih 
materialnopravnih pogojev za odobritev, 
vključno z vsemi rednimi veljavnimi 
prispevki.

črtano

Or. ro
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Predlog spremembe 490
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se prvotno trajanje pravic s 
podaljšanjem, odobrenim v skladu z 
drugim pododstavkom, občutno podaljša, 
se pristojni nacionalni organi lahko 
odločijo, da je za podaljšanje trajanja 
pravic možna prilagoditev prej veljavnih 
odobritvenih pogojev, ki je potrebna glede 
na spremenjene okoliščine, vključno z 
uvedbo dodatnih prispevkov. Ti dodatni 
prispevki temeljijo na časovno sorazmerni 
uporabi kakršnega koli začetnega 
prispevka za prvotne pravice do uporabe, 
ki je bila izračunana izrecno glede na 
prvotno predvideno trajanje pravic.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 491
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se prvotno trajanje pravic s 
podaljšanjem, odobrenim v skladu z 
drugim pododstavkom, občutno podaljša, 
se pristojni nacionalni organi lahko 
odločijo, da je za podaljšanje trajanja 
pravic možna prilagoditev prej veljavnih 
odobritvenih pogojev, ki je potrebna glede 
na spremenjene okoliščine, vključno z
uvedbo dodatnih prispevkov. Ti dodatni 
prispevki temeljijo na časovno sorazmerni 
uporabi kakršnega koli začetnega 
prispevka za prvotne pravice do uporabe, 
ki je bila izračunana izrecno glede na 

Če se prvotno trajanje pravic s 
podaljšanjem, odobrenim v skladu z 
drugim pododstavkom, občutno podaljša, 
se pristojni nacionalni organi lahko 
odločijo, da je za podaljšanje trajanja 
pravic možna prilagoditev prej veljavnih 
odobritvenih pogojev, ki je potrebna glede 
na spremenjene okoliščine. Če take 
prilagoditve vključujejo uvedbo dodatnih 
prispevkov, taki prispevki ne smejo
presegati časovno sorazmerne uporabe
kakršnega koli začetnega prispevka za 
prvotne pravice do uporabe, ki je bila 
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prvotno predvideno trajanje pravic. izračunana izrecno glede na prvotno 
predvideno trajanje pravic.

Or. en

Predlog spremembe 492
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbeni akti iz tega odstavka ne 
predpisujejo skrajšanja obstoječih pravic 
do uporabe v zadevnih državah članicah, 
razen izjem po členu 14(2) 
Direktive 2002/20/ES, in se ne 
uporabljajo za obstoječe pravice za 
nedoločen čas.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 493
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija sprejme izvedbeni akt v 
skladu z odstavkom 2, lahko smiselno 
uporabi določbe tega odstavka za vse 
pravice do uporabe zadevnega 
usklajenega pasu za brezžične 
širokopasovne povezave.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 494
Giles Chichester
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri sprejemanju izvedbenih aktov iz 
odstavkov 2 in 3 Komisija upošteva:

črtano

(a) regulativna načela iz člena 9;
(b) objektivne razlike po vsej Uniji glede 
potrebe po dodatnem radiofrekvenčnem 
spektru za brezžične širokopasovne 
komunikacije, pri čemer upošteva skupne 
potrebe po radiofrekvenčnem spektru za 
integrirana omrežja, ki pokrivajo več 
držav članic;
(c) predvidljivost obratovalnih pogojev za 
sedanje uporabnike radiofrekvenčnega 
spektra;
(d) uvedbo, razvoj in naložbene cikle 
zaporednih generacij brezžičnih 
širokopasovnih tehnologij;
(e) povpraševanje končnih uporabnikov 
po visokozmogljivih brezžičnih 
širokopasovnih komunikacijah.
Komisija pri določanju časovnic za 
različne kategorije držav članic, ki še niso 
podelile posameznih pravic do uporabe in 
dovolile dejanske uporabe zadevnega 
usklajenega pasu, upošteva vse vloge, ki 
jih države članice vložijo v zvezi z 
načinom podeljevanja pravic do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra v preteklosti, 
razloge za omejitev iz člena 9(3) in (4) 
Direktive 2002/21/ES, morebitno potrebo 
po sprostitvi zadevnega pasu, učinke na 
konkurenco oziroma zemljepisne ali 
tehnične omejitve, pri čemer upošteva 
učinek na notranji trg. Komisija zagotovi, 
da se izvajanje ne odloži po nepotrebnem 
in da razlike med časovnicami držav 
članic ne povzročijo neupravičenih razlik 
v konkurenčnih ali regulativnih situacijah 
med državami članicami.
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Or. en

Predlog spremembe 495
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri sprejemanju izvedbenih aktov iz 
odstavkov 2 in 3 Komisija upošteva:

Pri sprejemanju ukrepov iz odstavka 2 
Komisija upošteva:

Or. ro

Predlog spremembe 496
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odstavek 2 ne posega v pravico držav 
članic, da podeljujejo pravice do uporabe 
usklajenega pasu in dovolijo njegovo 
dejansko uporabo pred sprejetjem 
izvedbenega akta v zvezi z navedenim 
pasom, pod pogojem, da pri tem 
upoštevajo drugi pododstavek tega 
odstavka, oziroma pred usklajenim 
datumom, določenim z izvedbenim aktom 
za navedeni pas.

črtano

Če nacionalni pristojni organi podelijo 
pravice do uporabe v usklajenem pasu 
pred sprejetjem izvedbenega akta v zvezi z 
navedenim pasom, opredelijo pogoje 
takšne podelitve, zlasti tiste, ki se 
nanašajo na trajanje, in sicer tako, da 
imetnike pravice do uporabe seznanijo z 
možnostjo, da lahko Komisija v skladu z 
odstavkom 2 sprejme izvedbene akte o 
določitvi minimalnega trajanja teh pravic 
ali cikla hkratnega prenehanja trajanja 
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ali podaljšanja za vso Unijo. Ta 
pododstavek se ne uporablja za 
podeljevanje pravic za neomejen čas.

Or. en

Predlog spremembe 497
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstavek 2 ne posega v pravico držav 
članic, da podeljujejo pravice do uporabe 
usklajenega pasu in dovolijo njegovo 
dejansko uporabo pred sprejetjem 
izvedbenega akta v zvezi z navedenim 
pasom, pod pogojem, da pri tem 
upoštevajo drugi pododstavek tega 
odstavka, oziroma pred usklajenim 
datumom, določenim z izvedbenim aktom 
za navedeni pas.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 498
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če nacionalni pristojni organi podelijo 
pravice do uporabe v usklajenem pasu 
pred sprejetjem izvedbenega akta v zvezi z 
navedenim pasom, opredelijo pogoje 
takšne podelitve, zlasti tiste, ki se 
nanašajo na trajanje, in sicer tako, da 
imetnike pravice do uporabe seznanijo z 
možnostjo, da lahko Komisija v skladu z 
odstavkom 2 sprejme izvedbene akte o 

črtano
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določitvi minimalnega trajanja teh pravic 
ali cikla hkratnega prenehanja trajanja 
ali podaljšanja za vso Unijo. Ta 
pododstavek se ne uporablja za 
podeljevanje pravic za neomejen čas.

Or. ro

Predlog spremembe 499
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za usklajene pasove, za katere je bila v 
izvedbenem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 2, določena skupna časovnica 
za podelitev pravic in dovolitev dejanske 
uporabe, pristojni nacionalni organi 
zagotovijo Komisiji pravočasne in dovolj 
podrobne informacije o svojih načrtih za 
zagotovitev skladnosti. Komisija lahko 
sprejme izvedbene akte, ki določajo obliko 
in postopke za zagotavljanje takšnih 
informacij. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 33(2).

črtano

Če Komisija po pregledu takih podrobnih 
načrtov, ki jih predloži država članica, 
meni, da zadevna država članica ne bo 
mogla spoštovati zanjo veljavne časovnice, 
lahko sprejme izvedbeni akt, s katerim 
zahteva, da zadevna država članica svoje 
načrte ustrezno prilagodi in tako zagotovi 
spoštovanje časovnice.

Or. en

Predlog spremembe 500
Jolanta Emilia Hibner



AM\1013978SL.doc 17/209 PE526.176v01-00

SL

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za usklajene pasove, za katere je bila v 
izvedbenem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 2, določena skupna časovnica 
za podelitev pravic in dovolitev dejanske 
uporabe, pristojni nacionalni organi 
zagotovijo Komisiji pravočasne in dovolj 
podrobne informacije o svojih načrtih za 
zagotovitev skladnosti. Komisija lahko
sprejme izvedbene akte, ki določajo obliko 
in postopke za zagotavljanje takšnih 
informacij. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 33(2).

Za usklajene pasove, za katere je bila v 
izvedbenem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 2, določena skupna časovnica 
za podelitev pravic in dovolitev dejanske 
uporabe, pristojni nacionalni organi 
zagotovijo Komisiji pravočasne in dovolj 
podrobne informacije o svojih načrtih za 
zagotovitev skladnosti. Komisija sprejme
izvedbeni akt, ki določa obliko in postopke 
za zagotavljanje takšnih informacij, če je to 
mogoče v enem letu po začetku veljavnosti 
te uredbe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 33(2).

Or. en

Predlog spremembe 501
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za usklajene pasove, za katere je bila v 
izvedbenem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 2, določena skupna časovnica 
za podelitev pravic in dovolitev dejanske 
uporabe, pristojni nacionalni organi 
zagotovijo Komisiji pravočasne in dovolj 
podrobne informacije o svojih načrtih za 
zagotovitev skladnosti. Komisija lahko
sprejme izvedbene akte, ki določajo obliko 
in postopke za zagotavljanje takšnih 
informacij. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 33(2).

Za usklajene pasove, za katere je bila v 
izvedbenem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 2, določena skupna časovnica 
za podelitev pravic in dovolitev dejanske 
uporabe, pristojni nacionalni organi 
zagotovijo Komisiji pravočasne in dovolj 
podrobne informacije o svojih načrtih za 
zagotovitev skladnosti. Komisija v enem 
letu po začetku veljavnosti te uredbe 
sprejme izvedbene akte, ki določajo obliko 
in postopke za zagotavljanje takšnih 
informacij. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 33(2).

Or. de
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Predlog spremembe 502
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za usklajene pasove, za katere je bila v 
izvedbenem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 2, določena skupna časovnica 
za podelitev pravic in dovolitev dejanske 
uporabe, pristojni nacionalni organi 
zagotovijo Komisiji pravočasne in dovolj 
podrobne informacije o svojih načrtih za 
zagotovitev skladnosti. Komisija lahko 
sprejme izvedbene akte, ki določajo obliko 
in postopke za zagotavljanje takšnih 
informacij. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 33(2).

Za usklajene pasove, za katere je bila v 
izvedbenem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 2, določena skupna časovnica 
za podelitev pravic in dovolitev dejanske 
uporabe, pristojni nacionalni organi 
zagotovijo Komisiji pravočasne in dovolj 
podrobne informacije o svojih načrtih za 
zagotovitev skladnosti. Komisija lahko 
sprejme delegirane akte, ki določajo obliko 
in postopke za zagotavljanje takšnih 
informacij. Ti delegirani akti se sprejmejo 
v skladu s členom 32.

Or. ro

Predlog spremembe 503
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri pregledovanju podrobnih 
načrtov države članice upošteva omejeno 
število strokovnjakov in svetovalcev, ki jih 
imajo nacionalni regulativni organi in 
ponudniki na voljo za postopke 
dodeljevanja.

Or. de
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Predlog spremembe 504
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija po pregledu takih podrobnih 
načrtov, ki jih predloži država članica, 
meni, da zadevna država članica ne bo 
mogla spoštovati zanjo veljavne časovnice, 
lahko sprejme izvedbeni akt, s katerim 
zahteva, da zadevna država članica svoje 
načrte ustrezno prilagodi in tako zagotovi 
spoštovanje časovnice.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Skupni odobritveni postopek za podelitev 

posameznih pravic do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra

1. Dve ali več držav članic lahko skupaj s 
Komisijo sodeluje pri izpolnjevanju 
obveznosti iz členov 6 in 7 Direktive o 
odobritvi za uvedbo skupnega 
odobritvenega postopka za podelitev 
posameznih pravic do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra, ob 
upoštevanju, kjer je to primerno, 
kakršnega koli skupnega časovnega 
okvira, določenega v skladu s 
členom 12(2). Skupni odobritveni 
postopek mora izpolnjevati naslednja 
merila: 
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(a) posamezne nacionalne odobritvene 
postopke sprožijo in izvajajo pristojni 
nacionalni organi v skladu s skupnim 
časovnim okvirom;
(b) po potrebi morajo biti določeni skupni 
pogoji in postopki za izbiro in podelitev 
individualnih pravic med zadevnimi 
državami članicami;
(c) po potrebi morajo biti določeni skupni 
ali primerljivi pogoji, ki so povezani s 
posameznimi pravicami uporabe med 
zadevnimi državami članicami in med 
drugim omogočajo, da se operaterjem 
odobrijo usklajeni portfelji spektra glede 
na spektrske bloke, ki se dodelijo.

Or. en

Predlog spremembe 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12b
(a) posamezne nacionalne odobritvene 
postopke sprožijo in izvajajo pristojni 
nacionalni organi v skladu s skupnim 
časovnim okvirom;

Or. en

Predlog spremembe 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 12 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12c
(b) po potrebi morajo biti določeni skupni 
pogoji in postopki za izbiro in podelitev 
individualnih pravic med zadevnimi 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 12 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12d
(c) po potrebi morajo biti določeni skupni 
ali primerljivi pogoji, ki so povezani s 
posameznimi pravicami uporabe med 
zadevnimi državami članicami in med 
drugim omogočajo, da se operaterjem 
odobrijo usklajeni portfelji spektra glede 
na spektrske bloke, ki se dodelijo.

Or. en

Predlog spremembe 509
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] Črtano

Or. de



PE526.176v01-00 22/209 AM\1013978SL.doc

SL

Predlog spremembe 510
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 511
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) trajanje pravic do uporabe; (c) trajanje pravic do uporabe za najmanj 
20 let, v vsakem primeru pa ustrezno 
dolgo, da se spodbudijo naložbe in 
konkurenca ter da se odvrne od 
premajhne izkoriščenosti ali „kopičenja“ 
spektra;

Or. en



AM\1013978SL.doc 23/209 PE526.176v01-00

SL

Predlog spremembe 512
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) rezervacija radiofrekvenčnega spektra 
za določene vrste operaterjev ali izključitev 
določenih vrst operaterjev;

(i) rezervacija radiofrekvenčnega spektra 
za določene vrste operaterjev, vključno z 
operaterji v nepridobitnem sektorju, ali 
izključitev določenih vrst operaterjev;

Or. en

Predlog spremembe 513
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) možnost uporabe radiofrekvenčnega 
spektra na skupni osnovi;

(k) možnost uporabe radiofrekvenčnega 
spektra na skupni osnovi, vključno z 
nelicencirano osnovo;

Or. en

Predlog spremembe 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če nameravajo države članice uvesti 
skupni odobritveni postopek v skladu s 
členom 12a, zadevni pristojni nacionalni 
organi sočasno Komisiji in pristojnim 
organom omogočijo dostop do osnutka 
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ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 515
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni nacionalni organi in Komisija 
lahko pripombe zadevnemu pristojnemu 
organu sporočijo v dveh mesecih. 
Dvomesečni rok se ne podaljša.

črtano

Pri ocenjevanju osnutka ukrepa v skladu 
s tem členom Komisija upošteva zlasti:
(a) določbe direktiv 2002/20/ES in 
2002/21/ES ter Sklepa št. 243/2012/ES; 
(b) regulativna načela iz člena 9;
(c) ustrezna merila za nekatere posebne 
pogoje iz člena 10 in dodatne določbe iz 
člena 11;
(d) izvedbene ukrepe, sprejete v skladu s 
členom 12;
(e) skladnost z nedavnimi, nedokončanimi 
ali načrtovanimi postopki v drugih 
državah članicah in morebitne učinke na 
trgovino med državami članicami.
Če Komisija do tega roka pristojni organ 
uradno obvesti, da bi osnutek ukrepa 
predstavljal oviro na notranjem trgu ali 
da ima resne dvome glede njegove 
združljivosti s pravnim redom Unije, se 
osnutek ukrepa ne sprejme še nadaljnja 
dva meseca. Komisija prav tako obvesti 
pristojne organe drugih držav članic o 
stališču, ki ga je v tem primeru sprejela o 
osnutku ukrepa.

Or. en
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Predlog spremembe 516
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V dodatnih dveh mesecih iz odstavka 2 
Komisija in zadevni pristojni organ med 
seboj tesno sodelujeta, da bi na podlagi 
meril iz odstavka 2 določila najustreznejši 
in najučinkovitejši ukrep, pri čemer 
ustrezno upoštevata mnenja tržnih 
udeležencev in potrebo po zagotovitvi 
razvoja med seboj skladne regulativne 
prakse.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 517
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ lahko v vseh fazah 
postopka spremeni ali umakne osnutek 
ukrepa, pri čemer čim bolj upošteva 
uradno obvestilo Komisije iz odstavka 2.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 518
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5



PE526.176v01-00 26/209 AM\1013978SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V dodatnih dveh mesecih iz odstavka 2 
lahko Komisija:

črtano

(a) osnutek sklepa predloži Odboru za 
komunikacije, pri čemer od zadevnega 
pristojnega organa zahteva, da ga 
umakne. Osnutku sklepa priloži podrobno 
in objektivno analizo o tem, zakaj meni, 
da se osnutek ukrepa, kot je bil sporočen v 
uradnem obvestilu, ne bi smel sprejeti, pri 
čemer po potrebi predloži tudi konkretne 
predloge za spremembo osnutka ukrepa. 
ali
b) sprejme sklep o spremembi svojega 
stališča o zadevnem osnutku ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 519
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) osnutek sklepa predloži Odboru za 
komunikacije, pri čemer od zadevnega 
pristojnega organa zahteva, da ga 
umakne. Osnutku sklepa priloži podrobno 
in objektivno analizo o tem, zakaj meni, 
da se osnutek ukrepa, kot je bil sporočen v 
uradnem obvestilu, ne bi smel sprejeti, pri 
čemer po potrebi predloži tudi konkretne 
predloge za spremembo osnutka ukrepa. 
ali

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 520
Giles Chichester
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če Komisija ne predloži osnutka sklepa 
iz odstavka 5(a) ali sprejme sklepa iz 
odstavka 5(b), lahko zadevni pristojni 
organ sprejme osnutek ukrepa.

črtano

Če Komisija predloži osnutek sklepa iz 
odstavka 5(a), pristojni organ osnutka 
ukrepa ne sprejme šest mesecev od 
uradnega obvestila, poslanega 
pristojnemu organu v skladu z 
odstavkom 2.
Komisija se lahko v kateri koli fazi 
postopka, tj. tudi po predložitvi osnutka 
sklepa Odboru za komunikacije, odloči, 
da bo stališče o osnutku zadevnega 
ukrepa spremenila.

Or. en

Predlog spremembe 521
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija ne predloži osnutka sklepa iz 
odstavka 5(a) ali sprejme sklepa iz 
odstavka 5(b), lahko zadevni pristojni 
organ sprejme osnutek ukrepa.

Če Komisija ne predloži osnutka sklepa iz 
odstavka 5, lahko zadevni pristojni organ 
sprejme osnutek ukrepa.

Or. ro

Predlog spremembe 522
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija predloži osnutek sklepa iz 
odstavka 5(a), pristojni organ osnutka 
ukrepa ne sprejme šest mesecev od 
uradnega obvestila, poslanega pristojnemu 
organu v skladu z odstavkom 2.

Če Komisija predloži osnutek sklepa iz 
odstavka 5, pristojni organ osnutka ukrepa 
ne sprejme dva meseca od uradnega 
obvestila, poslanega pristojnemu organu v 
skladu z odstavkom 2.

Or. ro

Predlog spremembe 523
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija vse sklepe, s katerimi od 
pristojnega organa zahteva, da umakne 
osnutek sklepa, sprejme z izvedbenimi 
akti. Te izvedbene akte sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 524
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Komisija vse sklepe, s katerimi od 
pristojnega organa zahteva, da umakne 
osnutek sklepa, sprejme z izvedbenimi 
akti. Te izvedbene akte sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2).

črtano

Or. ro
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Predlog spremembe 525
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Če Komisija sprejme sklep v skladu z 
odstavkom 7, pristojni organ spremeni ali 
umakne osnutek ukrepa v šestih mesecih 
od datuma uradnega obvestila o sklepu 
Komisije. Po spremembi osnutka ukrepa 
pristojni organ po potrebi opravi javno 
posvetovanje ter Komisiji omogoči dostop 
do spremenjenega osnutka ukrepa v 
skladu z odstavkom 1.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 526
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Če Komisija sprejme sklep v skladu z 
odstavkom 7, pristojni organ spremeni ali 
umakne osnutek ukrepa v šestih mesecih 
od datuma uradnega obvestila o sklepu 
Komisije. Po spremembi osnutka ukrepa 
pristojni organ po potrebi opravi javno 
posvetovanje ter Komisiji omogoči dostop 
do spremenjenega osnutka ukrepa v 
skladu z odstavkom 1.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 527
Giles Chichester
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Zadevni pristojni organ čim bolj 
upošteva pripombe pristojnih organov 
drugih držav članic in Komisije ter lahko, 
razen v primerih, ki jih urejajo tretji 
pododstavek odstavka 2, drugi 
pododstavek odstavka 6 in odstavek 7, 
sprejme nastali osnutek ukrepa, pri čemer 
v tem primeru to sporoči Komisiji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 528
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zadevni pristojni organ čim bolj 
upošteva pripombe pristojnih organov 
drugih držav članic in Komisije ter lahko, 
razen v primerih, ki jih urejajo tretji 
pododstavek odstavka 2, drugi 
pododstavek odstavka 6 in odstavek 7, 
sprejme nastali osnutek ukrepa, pri čemer v 
tem primeru to sporoči Komisiji.

(9) Zadevni pristojni organ čim bolj 
upošteva pripombe pristojnih organov 
drugih držav članic in Komisije ter lahko, 
razen v primerih, ki jih urejata tretji 
pododstavek odstavka 2 in drugi 
pododstavek odstavka 6, sprejme nastali 
osnutek ukrepa, pri čemer v tem primeru to 
sporoči Komisiji.

Or. ro

Predlog spremembe 529
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Pristojni organ takoj po končanem 
postopku Komisijo obvesti o rezultatih 
postopka, na katerega se njegov ukrep 
nanaša.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 530
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Obveznosti glede pokritosti

Evropska unija in države članice 
sprejmejo ukrepe, s katerimi evropskim 
državljanom ter javnim ali zasebnim 
subjektom zagotovijo, da bodo imeli 
dostop do enotnega trga elektronskih 
komunikacij tako glede kakovosti storitev 
kot glede določanja tarif po tržni ceni ne 
glede na to, kje na ozemlju Unije se 
nahajajo.

Or. fr

Predlog spremembe 531
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni pristojni organi zagotavljanje 
dostopa do omrežja ponudnika javnih 
elektronskih komunikacij prek radijskih 

1. Nacionalni pristojni organi zagotavljanje 
dostopa do omrežja ponudnika javnih 
elektronskih komunikacij prek radijskih 
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lokalnih omrežij ter uporabo usklajenega 
radiofrekvenčnega spektra za namene 
takega zagotavljanja dovolijo zgolj na 
podlagi splošne odobritve.

lokalnih omrežij ter uporabo usklajenega 
radiofrekvenčnega spektra za namene 
takega zagotavljanja dovolijo na podlagi 
splošne odobritve in skladnosti s pravili, ki 
se uporabljajo za spekter, oproščen 
licence, zlasti glede motenj in pravil 
konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 532
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nacionalni pristojni organi ne omejujejo 
pravice končnih uporabnikov, da drugim 
končnim uporabnikom dovolijo vzajemni 
ali splošnejši dostop do njihovih radijskih 
lokalnih omrežij, vključno na podlagi 
pobud tretjih oseb, ki združujejo radijska 
lokalna omrežja različnih končnih 
uporabnikov in zagotavljajo, da so javno 
dostopna.

4. Nacionalni pristojni organi ne omejujejo 
pravice končnih uporabnikov, da drugim 
končnim uporabnikom dovolijo vzajemni 
ali splošnejši dostop do njihovih radijskih 
lokalnih omrežij, vključno na podlagi 
pobud tretjih oseb, ki združujejo radijska 
lokalna omrežja različnih končnih 
uporabnikov in zagotavljajo, da so javno 
dostopna. Pravni okvir uporabljajo tudi za 
pospeševanje širjenja baznih postaj 
celičnih omrežij in brezžičnih zankastih 
omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 533
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni pristojni organi dovolijo 
uvedbo, povezovanje in obratovanje 
nevsiljivih maloobmočnih brezžičnih 

Nacionalni pristojni organi dovolijo 
uvedbo, povezovanje in obratovanje 
nevsiljivih maloobmočnih brezžičnih 
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dostopovnih točk po režimu splošne 
odobritve in ne neupravičeno omejujejo 
uvedbe, povezovanja ali obratovanja s 
posameznimi urbanističnimi dovoljenji ali 
na kakšen drug način, če je taka uporaba v 
skladu z izvedbenimi ukrepi, sprejetimi na 
podlagi odstavka 2.

dostopovnih točk in ne neupravičeno 
omejujejo uvedbe, povezovanja ali 
obratovanja s posameznimi urbanističnimi 
dovoljenji ali na kakšen drug način, če je 
taka uporaba v skladu z izvedbenimi 
ukrepi, sprejetimi na podlagi odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zaščitili obstoječe pravice uporabe ter celovitost in zmogljivost omrežij, bi morale biti 
majhne celice, uvedene v licenciranem spektru, upravljane v skladu z izključno licenco.

Predlog spremembe 534
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odstavek ne posega v odobritveni režim 
za radiofrekvenčni spekter, ki se uporablja 
za obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk.

(a) obstoječe pravice do uporabe za 
licencirani spekter, za katerega se 
uporablja obstoječi režim dajanja v zakup 
in skupne uporabe iz člena 10(6); 
(b) odobritveni režim za radiofrekvenčni 
spekter, ki se uporablja za obratovanje 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk.

Or. en

Predlog spremembe 535
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za enotno izvajanje splošnega režima 
odobritve za uvedbo, povezovanje in 

Za enotno izvajanje uvedbe, povezovanja
in obratovanja maloobmočnih brezžičnih 
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obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk v skladu z odstavkom 1 
lahko Komisija z izvedbenim aktom določi 
tehnične lastnosti za uvedbo, povezovanje 
in obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk, katerih spoštovanje bo 
zagotovilo nevsiljevanje teh točk med 
uporabo v različnih lokalnih okoljih. 
Komisija določi te tehnične lastnosti glede 
na največjo velikost, moč, elektromagnetne 
lastnosti in vizualni vpliv uporabljenih 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk. Te tehnične lastnosti za uporabo 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk morajo izpolnjevati najmanj zahteve 
iz Direktive 2013/35/EU30 in pragove, 
opredeljene v priporočilu Sveta 
št. 1999/519/ES31.

dostopovnih točk v skladu z odstavkom 1 
lahko Komisija z izvedbenim aktom določi 
tehnične lastnosti za uvedbo, povezovanje 
in obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk, katerih spoštovanje bo 
zagotovilo nevsiljevanje teh točk med 
uporabo v različnih lokalnih okoljih. 
Obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk v spektru z namenskimi 
dodeljenimi pravicami do uporabe 
upravlja zadevna pooblaščena oseba ali 
podjetje. Komisija določi te tehnične 
lastnosti glede na največjo velikost, moč, 
elektromagnetne lastnosti in vizualni vpliv 
uporabljenih maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk. Te tehnične lastnosti za 
uporabo maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk morajo izpolnjevati 
najmanj zahteve iz Direktive 2013/35/EU 
in Direktive 1999/5/ES, ob upoštevanju 
pragov, opredeljenih v priporočilu Sveta 
št. 1999/519/ES31.

__________________ __________________
30 Direktiva 2013/35/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
minimalnih zdravstvenih in varnostnih 
zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo 
delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi 
fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih 
sevanj) (20. posebna direktiva v smislu 
člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in 
razveljavitvi Direktive 2004/40/ES 
(UL L 179, 29.6.2013, str. 1).

30 Direktiva 2013/35/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
minimalnih zdravstvenih in varnostnih 
zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo 
delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi 
fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih 
sevanj) (20. posebna direktiva v smislu 
člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in 
razveljavitvi Direktive 2004/40/ES 
(UL L 179, 29.6.2013, str. 1).

31 Priporočilo Sveta 1999/519/ES z dne 
12. julija 1999 o omejevanju izpostavljanja 
javnosti elektromagnetnim poljem, (od 0 
Hz do 300 GHz), (UL L 1999, 30.7.1999, 
str. 59).

31 Priporočilo Sveta 1999/519/ES z dne 
12. julija 1999 o omejevanju izpostavljanja 
javnosti elektromagnetnim poljem (od 0 Hz 
do 300 GHz) (UL L 1999, 30.7.1999, 
str. 59).

Or. en

Predlog spremembe 536
Werner Langen
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za enotno izvajanje splošnega režima 
odobritve za uvedbo, povezovanje in 
obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk v skladu z odstavkom 1 
lahko Komisija z izvedbenim aktom določi 
tehnične lastnosti za uvedbo, povezovanje 
in obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk, katerih spoštovanje bo 
zagotovilo nevsiljevanje teh točk med 
uporabo v različnih lokalnih okoljih.
Komisija določi te tehnične lastnosti glede 
na največjo velikost, moč, elektromagnetne 
lastnosti in vizualni vpliv uporabljenih 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk. Te tehnične lastnosti za uporabo 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk morajo izpolnjevati najmanj zahteve 
iz Direktive 2013/35/EU30 in pragove, 
opredeljene v priporočilu Sveta št. 
1999/519/ES31.

Za enotno izvajanje splošnega režima 
odobritve za uvedbo, povezovanje in 
obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk v skladu z odstavkom 1 
Komisija v enem letu po začetku 
veljavnosti te uredbe z izvedbenim aktom 
določi tehnične lastnosti za uvedbo, 
povezovanje in obratovanje maloobmočnih 
brezžičnih dostopovnih točk, katerih 
spoštovanje bo zagotovilo nevsiljevanje teh 
točk med uporabo v različnih lokalnih 
okoljih. Pri tem velja, da se v okviru teh 
pooblastil lahko še naprej uporabljajo 
maloobmočne brezžične dostopovne točke, 
za katere že veljajo obstoječe pravice do 
dostopa. Komisija določi te tehnične 
lastnosti glede na največjo velikost, moč, 
elektromagnetne lastnosti in vizualni vpliv 
uporabljenih maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk. Te tehnične lastnosti za 
uporabo maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk morajo izpolnjevati 
najmanj zahteve iz Direktive 2013/35/EU30

in pragove, opredeljene v priporočilu Sveta 
št. 1999/519/ES31.

__________________ __________________
30 Direktiva 2013/35/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
minimalnih zdravstvenih in varnostnih 
zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo 
delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi 
fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih 
sevanj) (20. posebna direktiva v smislu 
člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in 
razveljavitvi Direktive 2004/40/ES 
(UL L 179, 29.6.2013, str. 1)..

Direktiva 2013/35/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
minimalnih zdravstvenih in varnostnih 
zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo 
delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi 
fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih 
sevanj) (20. posebna direktiva v smislu 
člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in 
razveljavitvi Direktive 2004/40/ES 
(UL L 179, 29.6.2013, str. 1).

31 Priporočilo Sveta 1999/519/ES z dne 
12. julija 1999 o omejevanju izpostavljanja 
javnosti elektromagnetnim poljem, (od 
0 Hz do 300 GHz), UL L 1999, 30.7.1999, 
str. 59.

31 Priporočilo Sveta 1999/519/ES z dne 
12. julija 1999 o omejevanju izpostavljanja 
javnosti elektromagnetnim poljem, (od 
0 Hz do 300 GHz), UL L 1999, 30.7.1999, 
str. 59.
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Or. de

Predlog spremembe 537
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Za enotno izvajanje splošnega režima 
odobritve za uvedbo, povezovanje in 
obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk v skladu z odstavkom 1 
lahko Komisija z izvedbenim aktom določi 
tehnične lastnosti za uvedbo, povezovanje 
in obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk, katerih spoštovanje bo 
zagotovilo nevsiljevanje teh točk med 
uporabo v različnih lokalnih okoljih. 
Komisija določi te tehnične lastnosti glede 
na največjo velikost, moč, elektromagnetne 
lastnosti in vizualni vpliv uporabljenih 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk. Te tehnične lastnosti za uporabo 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk morajo izpolnjevati najmanj zahteve 
iz Direktive 2013/35/EU30 in pragove, 
opredeljene v priporočilu Sveta 
št. 1999/519/ES31.

Za enotno izvajanje splošnega režima 
odobritve za uvedbo, povezovanje in 
obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk v skladu z odstavkom 1 
Komisija z izvedbenim aktom, ki se po 
možnosti sprejme v enem letu od začetka 
veljavnosti te uredbe, določi tehnične 
lastnosti za uvedbo, povezovanje in 
obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk, katerih spoštovanje bo 
zagotovilo nevsiljevanje teh točk med 
uporabo v različnih lokalnih okoljih. 
Komisija določi te tehnične lastnosti glede 
na največjo velikost, moč, elektromagnetne 
lastnosti in vizualni vpliv uporabljenih 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk. Te tehnične lastnosti za uporabo 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk morajo izpolnjevati najmanj zahteve 
iz Direktive 2013/35/EU30 in pragove, 
opredeljene v priporočilu Sveta 
št. 1999/519/ES31.

__________________ __________________
31 Priporočilo Sveta 1999/519/ES z dne 
12. julija 1999 o omejevanju izpostavljanja 
javnosti elektromagnetnim poljem, (od 0 
Hz do 300 GHz), (UL L 1999, 30.7.1999, 
str. 59).

31 Priporočilo Sveta 1999/519/ES z dne 
12. julija 1999 o omejevanju izpostavljanja 
javnosti elektromagnetnim poljem (od 0 Hz 
do 300 GHz) (UL L 1999, 30.7.1999, 
str. 59).

Or. en

Predlog spremembe 538
Jean-Pierre Audy
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Za enotno izvajanje splošnega režima 
odobritve za uvedbo, povezovanje in 
obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk v skladu z odstavkom 1 
lahko Komisija z izvedbenim aktom določi 
tehnične lastnosti za uvedbo, povezovanje 
in obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk, katerih spoštovanje bo 
zagotovilo nevsiljevanje teh točk med 
uporabo v različnih lokalnih okoljih. 
Komisija določi te tehnične lastnosti glede 
na največjo velikost, moč, elektromagnetne 
lastnosti in vizualni vpliv uporabljenih 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk. Te tehnične lastnosti za uporabo 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk morajo izpolnjevati najmanj zahteve 
iz Direktive 2013/35/EU30 in pragove, 
opredeljene v priporočilu Sveta 
št. 1999/519/ES31.

Za enotno izvajanje splošnega režima 
odobritve za uvedbo, povezovanje in 
obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk v skladu z odstavkom 1 
lahko Komisija z izvedbenim aktom določi 
tehnične lastnosti za uvedbo, povezovanje 
in obratovanje maloobmočnih brezžičnih 
dostopovnih točk, katerih spoštovanje bo 
zagotovilo nevsiljevanje teh točk med 
uporabo v različnih lokalnih okoljih. 
Komisija določi te tehnične lastnosti glede 
na največjo velikost, moč, elektromagnetne 
lastnosti in vizualni vpliv uporabljenih 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk. Te tehnične lastnosti za uporabo 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk morajo izpolnjevati najmanj zahteve 
iz Direktive 2013/35/EU30 in 
Direktive 1999/5/ES, ob upoštevanju
pragov, opredeljenih v priporočilu Sveta 
št. 1999/519/ES31.

__________________ __________________
30 Direktiva 2013/35/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
minimalnih zdravstvenih in varnostnih 
zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo 
delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi 
fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih 
sevanj) (20. posebna direktiva v smislu 
člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in 
razveljavitvi Direktive 2004/40/ES 
(UL L 179, 29.6.2013, str. 1).

30 Direktiva 2013/35/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
minimalnih zdravstvenih in varnostnih 
zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo 
delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi 
fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih 
sevanj) (20. posebna direktiva v smislu 
člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in 
razveljavitvi Direktive 2004/40/ES 
(UL L 179, 29.6.2013, str. 1).

31 Priporočilo Sveta 1999/519/ES z dne 
12. julija 1999 o omejevanju izpostavljanja 
javnosti elektromagnetnim poljem, (od 0 
Hz do 300 GHz), (UL L 1999, 30.7.1999, 
str. 59).

31 Priporočilo Sveta 1999/519/ES z dne 
12. julija 1999 o omejevanju izpostavljanja 
javnosti elektromagnetnim poljem (od 0 Hz 
do 300 GHz) (UL L 1999, 30.7.1999, 
str. 59).

Or. en
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Predlog spremembe 539
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Lastnosti, ki se določijo zato, da se lahko 
pri uvedbi, povezovanju in obratovanju 
maloobmočnih brezžičnih dostopovnih 
točk uporabijo določbe iz odstavka 1, ne 
posegajo v bistvene zahteve iz 
Direktive 1999/5/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, ki se nanašajo na 
dajanje takih izdelkov na trg32.

Tehnične lastnosti, ki se določijo zato, da 
se lahko pri uvedbi, povezovanju in 
obratovanju maloobmočnih brezžičnih
dostopovnih točk uporabijo določbe iz 
odstavka 1, ne posegajo v bistvene zahteve 
iz Direktive 1999/5/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, ki se nanašajo na 
dajanje takih izdelkov na trg32.

__________________ __________________
32 Direktiva 1999/5/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o 
radijski opremi in telekomunikacijski 
terminalski opremi ter medsebojnem 
priznavanju skladnosti te opreme 
(UL L 91, 7.4.1999, str. 10).

32 Direktiva 1999/5/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o 
radijski opremi in telekomunikacijski 
terminalski opremi ter medsebojnem 
priznavanju skladnosti te opreme 
(UL L 91, 7.4.1999, str. 10).

Or. en

Predlog spremembe 540
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v obveznosti pristojnih 
nacionalnih organov iz ustreznih 
mednarodnih sporazumov, vključno z 
radiofrekvenčnimi predpisi ITU, ti 
zagotovijo, da je uporaba 
radiofrekvenčnega spektra na njihovem 
ozemlju organizirana, in zlasti sprejmejo 
vse potrebne ukrepe glede razporeditve ali 
dodelitve radiofrekvenčnega spektra, tako 

1. Brez poseganja v obveznosti pristojnih 
nacionalnih organov iz ustreznih 
mednarodnih sporazumov, vključno z 
radiofrekvenčnimi predpisi ITU, ti 
zagotovijo, zlasti zaradi zanesljivega 
izvajanja člena 12, da je uporaba 
radiofrekvenčnega spektra na njihovem 
ozemlju organizirana, in zlasti sprejmejo 
vse potrebne ukrepe glede razporeditve ali 
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da nobeni drugi državi članici ne 
preprečijo, da na svojem ozemlju dovoli 
uporabo določenega usklajenega pasu v 
skladu z zakonodajo Unije.

dodelitve radiofrekvenčnega spektra, tako 
da nobeni drugi državi članici ne 
preprečijo, da na svojem ozemlju dovoli 
uporabo določenega usklajenega pasu za 
brezžične širokopasovne komunikacije v 
skladu z zakonodajo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 541
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice medsebojno sodelujejo v 
čezmejnem usklajevanju uporabe 
radiofrekvenčnega spektra, da zagotovijo 
skladnost z odstavkom 1 in, da se nobeni 
državi članici ne onemogoči enakopraven 
dostop do radiofrekvenčnega spektra.

2. Da bi države članice zagotovile 
nemoteno delovanje enotnega trga in 
izvajanje določb iz te uredbe, medsebojno 
sodelujejo v čezmejnem usklajevanju 
uporabe radiofrekvenčnega spektra, da 
zagotovijo skladnost z odstavkom 1 in, da 
se nobeni državi članici ne onemogoči 
enakopraven dostop do radiofrekvenčnega 
spektra.

Or. en

Predlog spremembe 542
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka zadevna država članica lahko 
Skupino za politiko radiofrekvenčnega 
spektra pozove, da ji, in drugim državam 
članicam, pomaga pri doseganju skladnosti 
s tem členom.

Vsaka zadevna država članica lahko 
Skupino za politiko radiofrekvenčnega 
spektra pozove, da ji, in drugim državam 
članicam, pomaga pri doseganju skladnosti 
z odstavkoma 1 in 2 tega člena.

Or. en
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Predlog spremembe 543
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe, 
da bi zagotovila, da je v usklajenih 
rezultatih med zadevnimi državami 
članicami upoštevana zahteva po 
enakopravnem dostopu do 
radiofrekvenčnega spektra, da bi 
odpravila kakršna koli praktična 
razhajanja med različnimi usklajenimi 
rezultati različnih držav članic ali da bi 
zagotovila izvrševanje rešitev v skladu s 
pravom Unije. Te izvedbene akte sprejme 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 33(2).

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 544
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Poglavje 3 – oddelek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 545
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 17 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski virtualni širokopasovni 
dostopovni izdelek

Visokokakovostni dostopovni izdelki za 
zagotavljanje vseevropskih poslovnih 
komunikacijskih storitev

Or. en

Predlog spremembe 546
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zagotavljanje virtualnih 
širokopasovnih dostopovnih izdelkov, 
naloženo v skladu s členoma 8 in 12
Direktive 2002/19/ES, se šteje za 
zagotavljanje evropskega virtualnega 
širokopasovnega dostopovnega izdelka, če 
se zagotavlja v skladu z minimalnimi 
parametri iz ene od ponudb iz Priloge I ter 
izpolnjuje vse naslednje bistvene zahteve:

1. Ponudniki elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki imajo v 
skladu s členom 16 Direktive 2002/21/ES 
(okvirna direktiva) znatno tržno moč na 
upoštevnem trgu glede ponudbe 
veleprodajnih visokokakovostnih 
elektronskih komunikacij storitev, 
zagotovijo objavo referenčne veleprodajne 
ponudbe, ki vsebuje najmanj elemente iz 
Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 547
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zagotavljanje virtualnih 
širokopasovnih dostopovnih izdelkov, 
naloženo v skladu s členoma 8 in 12 
Direktive 2002/19/ES, se šteje za 
zagotavljanje evropskega virtualnega 
širokopasovnega dostopovnega izdelka, če 

1. Če se ugotovi, da imajo podjetja na 
opredeljenem upoštevnem trgu pomembno 
tržno moč in če so naložene dostopovne 
obveznosti v skladu s členoma 8 in 12 
Direktive 2002/19/ES, ta podjetja ponudijo 
veleprodajne dostopovne izdelke, ki 



PE526.176v01-00 42/209 AM\1013978SL.doc

SL

se zagotavlja v skladu z minimalnimi 
parametri iz ene od ponudb iz Priloge I ter 
izpolnjuje vse naslednje bistvene zahteve:

ustrezajo vsaj specifikacijam iz Priloge 1, 
brez poseganja v nalaganje obveznosti 
fizičnega dostopa, ter izpolnjujejo vse 
naslednje bistvene zahteve:

Or. en

Predlog spremembe 548
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se lahko ponudi kot visokokakovosten 
izdelek povsod po Uniji;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 549
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ima največjo stopnjo omrežne in 
storitvene interoperabilnosti in ga 
operaterji nediskriminacijsko omrežno 
upravljajo v skladu z omrežno tipologijo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 550
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ima sposobnost, da se končnim 
uporabnikom zagotavlja pod 
konkurenčnimi pogoji;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 551
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) je stroškovno učinkovit, pri čemer se 
upošteva možnost, da se izvaja na 
obstoječih in novo zgrajenih omrežjih ter 
da soobstaja z drugimi dostopovnimi 
izdelki, ki se lahko zagotavljajo na isti 
omrežni infrastrukturi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 552
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) je operativno učinkovit, zlasti glede 
čim večjega omejevanja ovir pri izvajanju 
in uvedbenih stroškov za ponudnike in 
iskalce virtualnega širokopasovnega 
dostopa;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 553
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) spoštuje pravila o varstvu zasebnosti, 
osebnih podatkov, varnosti in celovitosti 
omrežij ter preglednosti v skladu s pravom 
Unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 554
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pristojbine za sodobne zakupljene 
vode prek vmesnika, kot je opredeljeno v 
delu 3 Priloge 1, morajo biti stroškovno 
naravnane, če ni objektivno utemeljeno 
drugače glede na prevladujoče 
konkurenčne pogoje na upoštevnem 
veleprodajnem trgu, povezanem s 
poslovnim dostopom.

Or. en

Predlog spremembe 555
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 32, da 

2. Komisija se, po posvetovanju z 
organom BEREC, pooblasti za 
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lahko Prilogo I prilagodi glede na tržni in 
tehnološki razvoj ter tako še naprej 
zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev 
iz odstavka 1.

sprejemanje izvedbenih aktov, da lahko 
Prilogo I prilagodi glede na tržni in 
tehnološki razvoj.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33.

Or. en

Predlog spremembe 556
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 557
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ, ki je 
operaterju v skladu s členoma 8 in 12 
direktive 2002/19/ES predhodno naložil 
obveznost zagotavljanja veleprodajnega 
dostopa do omrežja naslednje generacije, 
oceni, ali bi bilo primerno in sorazmerno, 
da namesto tega naloži obveznost 
zagotavljanja evropskega virtualnega 
širokopasovnega dostopovnega izdelka, ki 
ima najmanj enakovredne funkcije kot 
trenutno naloženi veleprodajni dostopovni 
izdelek.

Nacionalni regulativni organ, ki je 
operaterju v skladu s členoma 8 in 12 
Direktive 2002/19/ES predhodno naložil 
obveznost zagotavljanja veleprodajnega 
dostopa do omrežja naslednje generacije, 
oceni, ali bi bilo primerno in sorazmerno, 
da poleg tega naloži obveznost 
zagotavljanja evropskega virtualnega 
širokopasovnega dostopovnega izdelka, ki 
ima najmanj enakovredne funkcije kot 
trenutno naloženi veleprodajni dostopovni 
izdelek.

Or. en
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Predlog spremembe 558
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ocenjevanju na podlagi odstavkov 1, 2 
ali 3, ali naj se naloži obveznost 
zagotavljanja evropskega virtualnega 
širokopasovnega dostopovnega izdelka 
namesto katerega drugega možnega 
veleprodajnega dostopovnega izdelka, 
nacionalni regulativni organ upošteva 
konvergenčne regulativne pogoje v vsej 
Uniji za rešitve veleprodajnega dostopa, 
trenutno in prihodnje stanje infrastrukturne 
konkurence in razvoj tržnih razmer za 
zagotavljanje konkurenčnih omrežij 
naslednje generacije, naložbe operaterja, 
določenega kot operaterja s pomembno 
tržno močjo, in iskalcev dostopa, ter 
amortizacijsko obdobje takih naložb.

Pri ocenjevanju na podlagi odstavkov 1, 2 
ali 3, ali naj se naloži obveznost 
zagotavljanja evropskega virtualnega 
širokopasovnega dostopovnega izdelka 
namesto katerega drugega možnega 
veleprodajnega dostopovnega izdelka, 
nacionalni regulativni organ upošteva 
konvergenčne regulativne pogoje v vsej 
Uniji za rešitve veleprodajnega dostopa, 
trenutno in prihodnje stanje infrastrukturne 
konkurence in razvoj tržnih razmer za 
zagotavljanje konkurenčnih omrežij 
naslednje generacije, naložbe operaterja, 
določenega kot operaterja s pomembno 
tržno močjo, in iskalcev dostopa, ter 
amortizacijsko obdobje takih naložb. 
Vendar evropski virtualni širokopasovni 
dostopovni izdelki ne smejo imeti 
prednosti, kadar je na voljo fizični 
razvezani dostop.

Or. en

Predlog spremembe 559
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en
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Predlog spremembe 560
Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 561
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 562
Marietje Schaake

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 563
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. de

Predlog spremembe 564
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za evropske dostopovne izdelke Ukrepi za visokokakovostne dostopovne 
izdelke za zagotavljanje vseevropskih 
poslovnih komunikacijskih storitev

Or. en

Predlog spremembe 565
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 1. januarja 2016 sprejme 
izvedbene ukrepe, s katerimi določi enotna 
tehnična in metodološka pravila za 
izvajanje evropskega širokopasovnega 
dostopovnega izdelka po členu 17 in 
točki 1 Priloge I v skladu s tam 
določenimi merili in parametri, da bi 
zagotovila enakovredne funkcije takega 
virtualnega dostopovnega izdelka do 
omrežij naslednje generacije s fizično 
razvezanim dostopovnim izdelkom. Te 
izvedbene akte sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2).

1. Komisija do 1. januarja 2016 sprejme 
izvedbene ukrepe, s katerimi določi enotna 
načela za opredelitev in analizo 
veleprodajnih trgov za zagotavljanje 
visokokakovostnih elektronskih 
komunikacij v skladu s členom 16 
Direktive 2002/21/ES (okvirna direktiva), 
ter usklajene specifikacije za ukrepe, ki 
ustrezajo poslovnim potrebam na takih 
trgih v skladu s Prilogo I. Te izvedbene 
akte sprejme v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 33(2).

Or. en
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Predlog spremembe 566
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 567
Marietje Schaake

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 568
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Poglavje 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usklajene pravice končnih uporabnikov Pravice uporabnikov do odprtega 
internetnega dostopa

Or. en

Predlog spremembe 569
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi ne omejujejo pravice 
končnih uporabnikov do uporabe javnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
javno razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki jih zagotavlja 
podjetje s sedežem v drugi državi članici.

1. Za oblikovanje in optimizacijo 
poslovnih priložnosti za evropska podjetja 
ter varstvo potrošnikov v globalnem 
digitalnem gospodarstvu morajo digitalne 
svoboščine spremljati čezmejno trgovino.
Javni organi ne omejujejo pravice končnih 
uporabnikov do uporabe javnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
javno razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki jih zagotavlja 
podjetje s sedežem v drugi državi članici.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z neuradnim dokumentom čezatlantskega dialoga „Kibernetska varnost in internetna 
vprašanja – Vzpostavitev okvira za čezatlantsko ukrepanje“.

Predlog spremembe 570
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Javni organi ne omejujejo pravice
končnih uporabnikov do uporabe javnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
javno razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki jih zagotavlja 
podjetje s sedežem v drugi državi članici.

(1) Javni organi ne omejujejo pravice
končnih uporabnikov do uporabe javnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
javno razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki jih zagotavlja 
podjetje s sedežem v drugi državi članici.

Or. de

Predlog spremembe 571
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri končnih uporabnikih ne 
uporabljajo diskriminacijskih zahtev ali 
pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 
državljanstva ali kraja prebivališča 
končnega uporabnika, razen če so take 
razlike objektivno upravičene.

2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri končnih uporabnikih ne 
uporabljajo diskriminacijskih zahtev ali 
pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 
državljanstva ali kraja prebivališča 
končnega uporabnika, razen če so take 
razlike objektivno upravičene. V skladu z 
veljavno zakonodajo je treba zagotoviti 
neomejen dostop do odprtega interneta ter 
prosti pretok informacij in povezanih 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 572
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri končnih uporabnikih ne 

2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri končnih uporabnikih ne 
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uporabljajo diskriminacijskih zahtev ali 
pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 
državljanstva ali kraja prebivališča 
končnega uporabnika, razen če so take 
razlike objektivno upravičene.

uporabljajo diskriminacijskih zahtev ali 
pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 
državljanstva ali države članice
prebivališča končnega uporabnika, razen če 
so take razlike objektivno upravičene.

Or. en

Predlog spremembe 573
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri komunikacijah znotraj 
Unije, ki se zaključijo v drugi državi 
članici, ne uporabljajo višjih tarif, razen 
če so take razlike objektivno upravičene:

črtano

a) kot so tarife, ki se uporabljajo za 
domače medkrajevne komunikacije, kar 
zadeva komunikacije v fiksnih omrežjih;
b) kot so evrotarife za regulirane 
komunikacije prek govornega in 
gostovanja SMS v skladu z Uredbo (ES) 
št. 531/2012, kar zadeva mobilne 
komunikacije.

Or. en

Predlog spremembe 574
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri komunikacijah znotraj 
Unije, ki se zaključijo v drugi državi 

črtano
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članici, ne uporabljajo višjih tarif, razen 
če so take razlike objektivno upravičene:
a) kot so tarife, ki se uporabljajo za 
domače medkrajevne komunikacije, kar 
zadeva komunikacije v fiksnih omrežjih;
b) kot so evrotarife za regulirane 
komunikacije prek govornega in 
gostovanja SMS v skladu z Uredbo (ES) 
št. 531/2012, kar zadeva mobilne 
komunikacije.

Or. en

Obrazložitev

Trg mednarodnih klicev je dereguliran od leta 2007, saj se je že tedaj štel za konkurenčnega. 
Odtlej je postal še bolj konkurenčen z minutnimi paketi, pavšalnimi plačili in operaterji 
navideznih mobilnih omrežij (MVNO), ki zagotavljajo alternativne ponudbe, dopolnjene 
storitve prenosa govora po omrežju IP, kot je Skype, kar omogoča celo brezplačne klice po 
svetu. Zato se zdi, da ni razloga za regulacijo tega trga.

Predlog spremembe 575
Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri komunikacijah znotraj 
Unije, ki se zaključijo v drugi državi 
članici, ne uporabljajo višjih tarif, razen če 
so take razlike objektivno upravičene:

3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri komunikacijah znotraj 
Unije, ki se zaključijo v drugi državi 
članici, od 1. julija 2016 ne uporabljajo 
višjih tarif, razen če so take razlike 
objektivno upravičene:

Or. en

Predlog spremembe 576
Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) kot so evrotarife za regulirane
komunikacije prek govornega in 
gostovanja SMS v skladu z Uredbo (ES) 
št. 531/2012, kar zadeva mobilne 
komunikacije.

(b) kot so storitve mobilne komunikacije 
na domači ravni, kar zadeva mobilne 
komunikacije.

Or. en

Predlog spremembe 577
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Računi se izdajajo v valuti države 
članice končnega uporabnika in v eurih, 
da se zagotovi preglednost in olajša 
primerjava tarif.

Or. ro

Predlog spremembe 578
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a
Organ BEREC do 31. decembra 2014 
sprejme enotno vrednost za vsako ceno 
zaključevanja klicev v fiksnih in mobilnih 
omrežjih, izračunano v skladu s 
Priporočilom C(2009) 3359 final z dne 
7. maja 2009 o regulaciji cen 
zaključevanja klicev v fiksnih in mobilnih 
omrežjih EU.
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Vsi nacionalni regulativni organi do 
30. junija 2015 zagotovijo, da operaterji, 
ki so jih ti organi določili kot operaterje s 
pomembno tržno močjo na veleprodajnih 
trgih za zaključevanje govornih klicev v 
posameznih javnih telefonskih omrežjih, 
kar je bila posledica tržne analize, 
opravljene v skladu z 
Direktivo 2009/140/ES, zaračunavajo 
cene zaključevanja klicev, kot jih je organ 
BEREC določil v tem odstavku.

Or. en

Predlog spremembe 579
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svoboda do zagotavljanja in uporabe 
odprtega internega dostopa ter smiselno 
upravljanje prometa

Odprt interni dostop, specializirane 
storitve ter primerno utemeljeno 
upravljanje podatkovnega prometa

Or. de

Predlog spremembe 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Predlog uredbe
Člen 23 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svoboda do zagotavljanja in uporabe 
odprtega internega dostopa ter smiselno 
upravljanje prometa

Odprt interni dostop, specializirane 
storitve ter smiselno upravljanje prometa

Or. en
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Predlog spremembe 581
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Končni uporabniki imajo prek internetnih 
dostopovnih storitev prost dostop do 
informacij in vsebin ter jih lahko širijo, 
zaganjajo aplikacije in uporabljajo storitve 
po lastni izbiri, ne glede na njihov izvor ali 
destinacijo.

Ponudniki internetnih dostopovnih 
storitev ne smejo omejevati ali 
preprečevati, da bi končni uporabniki 
uporabljali katero koli terminalsko 
opremo za dostop do informacij in vsebin 
ter njihovo širjenje prek internetnih 
dostopovnih storitev. To ne posega v 
pravice držav članic, da podelijo 
posamezne pravice uporabe v skladu s 
členom 5 Direktive 2002/20/ES.
Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij zagotovijo, da lahko končni 
uporabniki zaganjajo katero koli 
aplikacijo ob uporabi elektronske 
komunikacijske funkcije interneta brez 
kakršne koli oblike omejevanja 
izmenjanih vsebin, razen za namene 
primernih ukrepov za upravljanje 
prometa ali izvršitev sodbe sodišča.

Or. en

Predlog spremembe 582
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni uporabniki imajo prek internetnih (1) V skladu s členom 2(14) se končnim 
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dostopovnih storitev prost dostop do 
informacij in vsebin ter jih lahko širijo, 
zaganjajo aplikacije in uporabljajo storitve 
po lastni izbiri.

uporabnikom izčrpno zagotovi odprt 
dostop do interneta, da imajo prek odprtih
internetnih dostopovnih storitev dostop do 
informacij in vsebin po lastni izbiri ter jih 
lahko širijo, zaganjajo aplikacije in 
uporabljajo storitve in terminalsko opremo 
po lastni izbiri, neodvisno od vira ali cilja 
teh informacij, vsebin, aplikacij ali 
storitev.
Za upravljavce dostopovnega omrežja
velja splošna obveznost prenosa po načelu 
najboljših prizadevanj.

Or. de

Predlog spremembe 583
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Končni uporabniki imajo prek internetnih 
dostopovnih storitev pravico do dostopa do 
informacij in vsebin ter jih lahko širijo, 
zaganjajo aplikacije in uporabljajo storitve 
in naprave po lastni izbiri.

Da bi uporabnikom zagotovili resnično 
svobodo izbire, ponudniki internetnih 
storitev ne smejo diskriminacijsko 
obravnavati in omejevati prenosa 
spletnega prometa ali posegati vanj.

Or. en

Predlog spremembe 584
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Uporabniki imajo prek internetnega 
dostopa pravico do dostopa do informacij 
in vsebin ter jih lahko širijo, zaganjajo in 
zagotavljajo aplikacije in storitve ter 
uporabljajo naprave po lastni izbiri.

Ponudniki internetnih storitev ne smejo 
diskriminacijsko obravnavati in omejevati 
prenosa spletnega prometa ali posegati 
vanj.

Or. en

Predlog spremembe 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas 
(Dimitrios Droutsas), Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Končni uporabniki imajo prek internetnih 
dostopovnih storitev prost dostop do 
informacij in vsebin ter jih lahko širijo, 
zaganjajo aplikacije in uporabljajo storitve 
in naprave po lastni izbiri, ne glede na 
njihov izvor ali destinacijo.

Or. en

Predlog spremembe 586
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Končni uporabniki imajo prek internetnih 
dostopovnih storitev prost dostop do 
informacij in vsebin ter jih lahko širijo, 

Končni uporabniki imajo prek internetnih 
dostopovnih storitev, ob uporabi naprav 
po lastni izbiri, prost dostop do informacij 
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zaganjajo aplikacije in uporabljajo storitve 
po lastni izbiri.

in vsebin ter jih lahko širijo, zaganjajo 
aplikacije in uporabljajo storitve po lastni 
izbiri, ne glede na njihov izvor ali 
destinacijo.

Or. en

Predlog spremembe 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Končni uporabniki imajo prek internetnih 
dostopovnih storitev pravico do dostopa do 
informacij in vsebin ter jih lahko širijo, 
zaganjajo aplikacije in uporabljajo storitve 
ali naprave po lastni izbiri, v skladu z 
načelom nevtralnosti omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 588
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 589
Jürgen Creutzmann
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, kakšna je dodana vrednost te določbe. Seveda lahko uporabniki prosto sklepajo 
pogodbe. Poleg tega je vprašanje, ali te pogodbe opredeljujejo podatkovne količine, hitrosti 
ali na primer kakovost storitev, v celoti stvar ponudbe in povpraševanja, zato regulacija ni 
potrebna.

Predlog spremembe 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah in 
hitrostih. Ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev oglašujejo z 
najmanjšo zagotovljeno podatkovno 
količino in hitrostjo, ki jo lahko 
zagotovijo, in ne z največjo hitrostjo.

Or. en

Predlog spremembe 591
Petra Kammerevert
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah in 
hitrostih.

Or. de

Predlog spremembe 592
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah in 
hitrostih. Uporabniki morajo izrecno
privoliti v sklenitev takih sporazumov, pri 
čemer morajo biti vedno predhodno 
obveščeni. V skladu s takimi sporazumi 
končni uporabniki koristijo ponudbe 
ponudnikov spletnih vsebin, aplikacij in 
storitev.

Or. es

Predlog spremembe 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Končni uporabniki, ob ustreznem 
upoštevanju načela nevtralnosti omrežja,
s ponudniki internetnih dostopovnih 
storitev prosto sklepajo sporazume o 
podatkovnih količinah in hitrostih, če 
svobodno in izrecno izrazijo soglasje na 
podlagi prejetih informacij, in koristijo 
ponudbe ponudnikov spletnih vsebin, 
aplikacij in storitev.

Or. en

Predlog spremembe 594
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah in 
hitrostih ter koristijo ponudbe ponudnikov 
spletnih vsebin, aplikacij in storitev, če 
svobodno izrazijo izrecno, posebno in na 
prejetih informacijah temelječe soglasje.

Or. en

Predlog spremembe 595
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo
sporazume o podatkovnih količinah in 

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

hitrostih ter koristijo ponudbe ponudnikov 
spletnih vsebin, aplikacij in storitev, če 
svobodno izrazijo izrecno, posebno in na 
prejetih informacijah temelječe soglasje.

Or. en

Predlog spremembe 596
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 597
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro
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Predlog spremembe 598
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri sporazumih o podatkovnih količinah 
in hitrostih določenih vsebin, storitev ali 
aplikacij ni mogoče izključiti iz porabe 
količine oziroma jih po porabi 
dogovorjene podatkovne količine izvzeti iz 
zaviranja.

Or. de

Predlog spremembe 599
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Vsaka omejitev dostopa do 
komunikacijskih omrežij, vsebin, aplikacij 
ali uspešnosti storitev s strani ponudnika, 
ki je posledica dejstva, da končni 
uporabnik ne uporablja terminalske 
opreme, ki jo je proizvedel ali priporočil 
ponudnik, je nedopustna.

Or. de

Predlog spremembe 600
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ponudnikom elektronskih 
komunikacijskih storitev ali ponudnikom 
vsebin, aplikacij in storitev se dovoli, da 
poleg internetnih dostopovnih storitev 
zagotavljajo specializirane storitve z 
okrepljeno kakovostjo storitev, če take 
ponudbe ne škodijo internetnim 
dostopovnim storitvam ali njihovi 
zmogljivosti, razpoložljivosti ali kakovosti.
Tako bi morala uvedba specializiranih 
storitev pri končnih uporabnikih ter 
ponudnikih aplikacij in komercialnih 
storitev temeljiti na prostovoljni in 
nediskriminacijski podlagi.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju ugotovitve organa BEREC, da bi moral, kadar koli je to mogoče, prevladati 
nadzor uporabnikov, je treba z Uredbo pojasniti, da se končni uporabniki in ponudniki 
aplikacij in komercialnih storitev ne srečujejo z neoptimalnimi pogoji in kakovostjo 
internetnega dostopa, zaradi katerih bi morali skleniti sporazum o specializiranih storitvah. 
Tako bi morala biti uvedba specializiranih storitev absolutno prostovoljna.

Predlog spremembe 601
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij ali ponudniki vsebin, 
aplikacij in storitev lahko omejenemu in 
dostopovno nadzorovanemu krogu 
uporabnikov ponudijo zagotavljanje 
specializiranih storitev prek zaprtega 
elektronskega komunikacijskega omrežja. 
Specializiranih storitev se ne sme tržiti ali 
uporabljati kot nadomestek za internet 
oziroma jih prikazovati kot identične 
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vsebinam, aplikacijam ali storitvam 
odprtega interneta.

Or. de

Predlog spremembe 602
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
ter ponudniki vsebin, aplikacij in storitev
lahko končnim uporabnikom prosto 
zagotavljajo specializirane storitve z 
boljšo kakovostjo, kar ne povzroča 
ponavljajočega se ali neprestanega 
zmanjšanja splošne kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev. Nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da lahko 
končni uporabniki prosto dostopajo do teh 
specializiranih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Preoblikovanje zaradi ureditve logičnega zaporedja elementov, to pomeni, da lahko 
ponudniki najprej prosto ponudijo specializirane storitve, in če to storijo, se lahko uporabniki 
prosto odločijo, da bodo imeli od njih koristi. Dejstvo, da lahko uporabniki prosto 
uporabljajo te storitve, ni pomembno, saj bi jih lahko tudi brez te določbe. Treba je poudariti, 
da bi morali te pravice izvajati regulativni organi.

Predlog spremembe 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

sklepajo dogovore s ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ali ponudniki 
vsebin, aplikacij in storitev o zagotavljanju 
specializiranih storitev z boljšo kakovostjo. 
Če se taki dogovori sklenejo s 
ponudnikom internetnih dostopovnih 
storitev, mora ta zagotoviti, da storitve z 
boljšo kakovostjo ne škodijo zmogljivosti, 
razpoložljivosti ali kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev, v skladu z načelom 
nevtralnosti omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas 
(Dimitrios Droutsas), Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Ponudniki elektronskih komunikacij za 
končnega uporabnika ne smejo 
diskriminacijsko obravnavati vsebin, 
storitev ali aplikacij iz drugih virov, ki 
konkurirajo z lastnimi specializiranimi 
storitvami.

Or. en

Predlog spremembe 605
Patrizia Toia



PE526.176v01-00 68/209 AM\1013978SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Končni uporabniki lahko tudi prosto 
sklepajo dogovore s ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ali ponudniki 
vsebin, aplikacij in storitev o zagotavljanju 
specializiranih storitev z boljšo kakovostjo,
le če to ne ogrozi ravni splošne kakovosti 
dostopa do interneta, razen v nujnih 
primerih ali ob utemeljeni dejanski 
potrebi.

Or. it

Predlog spremembe 606
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Končni uporabniki lahko tudi prosto 
dostopajo do specializiranih storitev z 
boljšo kakovostjo.

Or. en

Predlog spremembe 607
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni uporabniki lahko tudi prosto 
sklepajo dogovore s ponudniki javnih 

Uporabniki imajo tudi pravico sklepati
dogovore s ponudniki javnih elektronskih 
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elektronskih komunikacij ali ponudniki 
vsebin, aplikacij in storitev o zagotavljanju 
specializiranih storitev z boljšo kakovostjo.

komunikacij ali ponudniki vsebin, aplikacij 
in storitev o zagotavljanju specializiranih 
storitev z boljšo kakovostjo.

Or. en

Predlog spremembe 608
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 609
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Tako kot pri predhodnih določbah ni jasna dodana vrednost prvega stavka, saj lahko 
ponudniki med seboj v vsakem primeru prosto sklepajo dogovore o specializiranih storitvah. 
V spremembo prejšnjega odstavka je bil vključen pomemben element nezmanjševanja 
kakovosti storitev splošnega internetnega dostopa.

Predlog spremembe 610
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Da bi omogočili zagotavljanje 
specializiranih storitev za končne 
uporabnike, ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev ter ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij med seboj prosto sklepajo 
sporazume o prenosu podatkovnih količin 
ali prometu kot specializiranih storitvah z 
opredeljeno kakovostjo storitve ali 
namensko zmogljivostjo. Ponudniki 
elektronskih komunikacij sprejmejo 
potrebne ukrepe za zagotovitev, da je 
učinek zagotavljanja specializiranih 
storitev prek njihovega omrežja vedno 
pregleden in ne povzroča zmanjšanja 
splošne kakovosti internetnih dostopovnih 
storitev v smislu zmogljivosti, cenovne 
dostopnosti in razpoložljivosti. Pri tem bi 
morali ohranjati zadostno zmogljivost in 
kakovost internetnih dostopovnih storitev, 
da bi upoštevali oglaševano hitrost 
interneta, ponujeno njihovim končnim 
uporabnikom, brez obremenitve omrežja.
Da bi lahko nacionalni regulativni organi 
ocenili tako morebitno zmanjšanje 
kakovosti, ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij na zahtevo zagotovijo 
natančne informacije o načinu 
dodeljevanja zmogljivosti obema vrstama 
storitev, po potrebi pa predložijo tudi 
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utemeljitve o sprejetih ukrepih za 
preprečevanje zmanjševanja kakovosti 
internetnih dostopovnih storitev zaradi 
specializiranih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 611
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ponudnik v primeru sklenitve takih 
sporazumov s ponudniki internetnega 
dostopa zagotovi, da višja kakovost 
storitev ne zmanjšuje splošne kakovosti 
internetnih dostopovnih storitev. 
Ponudniki specializiranih storitev, ki so 
hkrati upravljavci omrežja oziroma 
ponudniki internetnih dostopovnih 
storitev, ne smejo diskriminirati 
ponudnikov, ki so odvisni od storitev 
prometa upravljavca omrežja, in morajo 
prenos obračunati pregledno in po trgu 
primernih cenah.

Or. de

Predlog spremembe 612
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočili zagotavljanje 
specializiranih storitev za končne 
uporabnike, ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev ter ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij med seboj prosto sklepajo 

Z zagotavljanjem specializiranih storitev 
se ne sme zmanjšati kakovost internetnih 
dostopovnih storitev. Poleg tega se ne sme
odstopati od obstoječih, splošno priznanih 
tehničnih standardov in ovirati njihovega 
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sporazume o prenosu podatkovnih količin 
ali prometu kot specializiranih storitvah z 
opredeljeno kakovostjo storitve ali 
namensko zmogljivostjo. Zagotavljanje 
specializiranih storitev ne povzroča 
ponavljajočega se ali neprestanega 
zmanjšanja splošne kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev.

nadaljnjega razvoja. Specializirane 
storitve so dopustne le, če dokazano 
temeljijo na tehnični in stvarni potrebi, ki 
presega lastne gospodarske interese, da bi 
lahko ponudili v realnem času kritične ali 
posebej potrebne aplikacije posebne 
kakovosti.

Or. de

Predlog spremembe 613
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ponudniki elektronskih komunikacijskih
storitev ali ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev lahko končnim uporabnikom 
ponudijo specializirane storitve, če so te 
ponujene poleg odprtih internetnih 
dostopovnih storitev na kakovostni ravni, 
ki kaže tehnični napredek, in če ne 
zmanjšujejo splošne zmogljivosti, 
razpoložljivosti ali kakovosti odprtih 
internetnih dostopovnih storitev. 
Specializirane storitve se ponudijo le, če je 
zmogljivost omrežja zadostna, da se lahko 
take storitve ponudijo poleg odprtega 
internetnega dostopa. Uvedba 
komercialnih ponudb v podporo 
upravljanim storitvam pri končnih 
uporabnikih ter ponudnikih vsebin in 
aplikacij bi morala temeljiti na 
prostovoljni in nediskriminacijski podlagi.

Or. en

Predlog spremembe 614
Giles Chichester
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ponudnikom elektronskih 
komunikacijskih storitev ali ponudnikom
vsebin, aplikacij in storitev se dovoli, da 
ponudijo specializirane storitve, če so take 
ponudbe dodane internetnim dostopovnim 
storitvam in materialno ne škodijo njihovi 
razpoložljivosti ali kakovosti.

Or. en

Predlog spremembe 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Da bi omogočili zagotavljanje 
specializiranih storitev za končne 
uporabnike, ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev ter ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij med seboj prosto sklepajo 
sporazume o prenosu podatkovnih količin 
ali prometu v zaprtih omrežjih 
elektronskih komunikacij kot 
specializiranih storitvah z opredeljeno 
kakovostjo storitve ali namensko 
zmogljivostjo, ki funkcionalno niso 
povsem enake storitvam, zagotovljenim 
prek javnih internetnih dostopovnih 
storitev. Zagotavljanje specializiranih 
storitev ne povzroča zmanjšanja kakovosti 
internetnih dostopovnih storitev. Če je 
omrežna zmogljivost razdeljena med 
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internetne dostopovne storitve in 
specializirane storitve, ponudnik teh 
storitev objavi jasna in nedvoumna 
merila, na podlagi katerih se deli 
zmogljivost omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 616
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 617
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2



AM\1013978SL.doc 75/209 PE526.176v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 618
Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 619
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 620
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 621
Petra Kammerevert

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za upravljavce dostopovnih omrežij, ki 
hkrati zagotavljajo ali tržijo specializirane 
storitve, velja obveznost ponudbe odprte 
internetne dostopovne storitve iz 
člena 2(14). Ti ne smejo diskriminirati 
drugih ponudnikov vsebin, ki so odvisni 
od storitev prenosa upravljavca omrežja, 
in morajo prenos obračunati pregledno in 
po trgu primernih cenah.

Or. de

Predlog spremembe 622
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko nacionalni organi ocenili 
tako morebitno materialno škodo, 
ponudniki elektronskih komunikacijskih 
storitev ali ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev na zahtevo nacionalnim organom 
posredujejo natančne informacije o 
zmogljivostih, dodeljenih obema vrstama 
storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 623
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vertikalno integrirani ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij ne 
izvajajo diskriminacije v zvezi s prometom 
ponudnikov vsebine, aplikacij in storitev, 
ki ponujajo vsebino, storitve ali aplikacije, 
ki konkurirajo njihovim storitvam ali 
storitvam, ki se izvajajo v okviru 
izključnih ureditev.

Or. fr

Predlog spremembe 624
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta člen ne posega v zakonodajo Unije 
ali nacionalno zakonodajo, ki se nanaša 
na zakonitost informacij, vsebin, aplikacij 
ali storitev, ki se prenašajo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 625
Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta člen ne posega v zakonodajo Unije 
ali nacionalno zakonodajo, ki se nanaša 

črtano
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na zakonitost informacij, vsebin, aplikacij 
ali storitev, ki se prenašajo.

Or. en

Obrazložitev

To bi skupaj z izvajanjem zakonodajne določbe kot osnove za upravljanje prometa povzročilo 
diskriminacijo, poslabšanje kakovosti ali blokiranje vsake vsebine, ki bi se štela za nezakonito 
v skladu z zakonodajo EU ali nacionalno zakonodajo. Taki ukrepi bi lahko nesorazmerno 
vplivali na pravice končnih uporabnikov do zaupnosti komunikacij, zasebnosti in varstva 
podatkov.

Predlog spremembe 626
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta člen ne posega v zakonodajo Unije 
ali nacionalno zakonodajo, ki se nanaša 
na zakonitost informacij, vsebin, aplikacij 
ali storitev, ki se prenašajo.

Črtano

Or. de

Predlog spremembe 627
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Končnim uporabnikom ter ponudnikom 
vsebin, aplikacij in storitev, vključno z 
mediji in kulturnimi panogami ter 
upravami na vseh ravneh, je treba 
zagotoviti celovite informacije v skladu s 
členom 20(2), členom 21(3) in členom 21a 
Direktive 2002/22/ES, vključno z 
informacijami o kakršnih koli primernih 
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ukrepih za upravljanje prometa, ki bi 
lahko vplivali na dostop do informacij, 
vsebin, aplikacij in storitev ter njihovo 
širjenje, kot je opredeljeno v odstavkih 1 
in 2.

Or. en

Predlog spremembe 628
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 629
Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Ponudniki internetnih dostopovnih
storitev svoboščin iz odstavka 1 ne 
omejujejo z diskriminacijo in 
omejevanjem prenosa internetnega 
prometa ali kakršnim koli drugim 
poseganjem vanj, razen v primerih, ko je 
treba uvesti primerne ukrepe za upravljanja 
prometa ali izvršiti sodbo sodišča. Ukrepi 
za upravljanje prometa se štejejo za 
primerne, če so uvedeni zaradi bolj 
učinkovitega upravljanja prometa na 
omrežju, da bi ohranili integriteto in 
varnost omrežja ter učinkoviteje upravljali 
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promet na omrežju v dokazanih točkovnih 
primerih hude obremenitve, pod pogojem, 
da se enake vrste prometa obravnavajo 
enako. Ti ukrepi bi morali biti dokazano 
skladni s splošnimi merili ustreznosti, 
sorazmernosti, učinkovitosti, 
nediskriminacije med stranmi in 
preglednosti, ter obstoječimi zakoni, med 
drugim vključno z varstvom zasebnosti in 
podatkov.
Primerno upravljanje podatkov lahko 
zajema le obdelavo podatkov, ki je 
potrebna in sorazmerna za dosego ciljev, 
določenih v tem členu.

Or. en

Obrazložitev

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services.Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Predlog spremembe 630
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru pogodbeno dogovorjenih 
podatkovnih količin ali hitrosti za 
internetne dostopovne storitve ponudniki 
teh storitev svoboščin iz odstavka 1 ne 
omejujejo z blokiranjem, upočasnjevanjem, 
poslabšanjem ali diskriminacijo specifičnih 
vsebin, aplikacij ali storitev oz. posebnih 

(5) Ponudniki internetnih dostopovnih 
storitev pravic iz odstavka 1 izrecno ne 
omejujejo:
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razredov le-teh, razen v primerih, ko je 
treba uvesti primerne ukrepe za 
upravljanja prometa. Primerni ukrepi za 
upravljanje prometa so pregledni, 
nediskriminacijski, sorazmerni in potrebni 
za:

a) s črtanjem, blokiranjem, 
upočasnjevanjem, poslabšanjem ali 
diskriminacijo specifičnih vsebin, 
aplikacij, storitev ali terminalske opreme 
oziroma posebnih razredov le-teh,
b) s prednostnim razvrščanjem določenih 
vsebin, aplikacij, storitev ali terminalske 
opreme oziroma posebnih razredov le-teh 
ali
c) s posebnimi cenovnimi dogovori s 
končnim uporabnikom, ki ima dostop do 
določenih vsebin, aplikacij, storitev ali 
terminalske opreme oziroma posebnih 
razredov le-teh, zaradi česar se zdijo 
gospodarsko manj privlačni,
razen v primerih, ko je treba uvesti 
utemeljene in primerne ukrepe za 
upravljanja podatkovnega prometa. Ti so 
pregledni, nediskriminacijski, sorazmerni 
in potrebni za:

Or. de

Predlog spremembe 631
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru pogodbeno dogovorjenih 
podatkovnih količin ali hitrosti za 
internetne dostopovne storitve ponudniki 
teh storitev svoboščin iz odstavka 1 ne 
omejujejo z blokiranjem, 
upočasnjevanjem, poslabšanjem ali 
diskriminacijo specifičnih vsebin, 

V okviru pogodbeno dogovorjenih 
podatkovnih količin ali hitrosti za 
internetne dostopovne storitve ponudniki 
teh storitev svoboščin iz odstavka 1 ne 
omejujejo z omejevanjem ali kakršnim 
koli drugim oviranjem prenosa 
internetnega prometa, na primer z 
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aplikacij ali storitev oz. posebnih razredov 
le-teh, razen v primerih, ko je treba uvesti 
primerne ukrepe za upravljanja prometa. 
Primerni ukrepi za upravljanje prometa so 
pregledni, nediskriminacijski, sorazmerni 
in potrebni za:

blokiranjem, upočasnjevanjem, 
poslabšanjem ali diskriminacijo, razen v 
primerih, ko je treba uvesti primerne 
ukrepe za upravljanja prometa. Primerni 
ukrepi za upravljanje prometa ne smejo biti 
uporabljeni na način, da so usmerjeni v 
vsebino ali aplikacije določenega 
ponudnika oziroma le-te degradirajo. 
Primerni ukrepi za upravljanje prometa 
so pregledni, nediskriminacijski in potrebni 
ter med drugim zajemajo obdelavo 
podatkov za:

Or. de

Predlog spremembe 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ponudniki internetnih dostopovnih storitev 
svoboščin iz odstavka 1 ne omejujejo z 
blokiranjem, upočasnjevanjem, 
poslabšanjem ali diskriminacijo,
omejevanjem specifičnih vsebin, aplikacij 
ali storitev oz. posebnih razredov le-teh, 
razen v primerih, ko je treba uvesti 
primerne ukrepe za upravljanja prometa ali 
izvršiti sodbo sodišča. Ukrepi za 
upravljanje prometa se štejejo za 
primerne, če so uvedeni zaradi bolj 
učinkovitega upravljanja prometa na 
omrežju, da bi se ohranili integriteta in 
varnost omrežja ter učinkoviteje upravljal 
promet na omrežju v dokazanih točkovnih 
primerih hude obremenitve, pod pogojem, 
da se enake vrste prometa obravnavajo 
enako. Ti ukrepi so pregledni, 
nediskriminacijski in sorazmerni.

Or. en
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Predlog spremembe 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ponudniki internetnih dostopovnih storitev 
obravnavajo ves internetni promet v 
skladu z načelom nevtralnosti omrežja, 
razen v primerih, ko je treba uvesti 
primerne ukrepe za upravljanja prometa. 
Primerni ukrepi za upravljanje prometa so 
pregledni, nediskriminacijski, sorazmerni,
skladno z jasnimi, celovitimi in 
dostopnimi mehanizmi pravnih sredstev,
in potrebni za:

Or. en

Predlog spremembe 634
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V okviru pogodbeno dogovorjenih 
podatkovnih količin ali hitrosti za 
internetne dostopovne storitve ponudniki 
teh storitev svoboščin iz odstavka 1 ne 
omejujejo z blokiranjem, upočasnjevanjem, 
poslabšanjem ali diskriminacijo specifičnih 
vsebin, aplikacij ali storitev oz. posebnih 
razredov le-teh, razen v primerih, ko je 
treba uvesti primerne ukrepe za upravljanja 
prometa.

Ti ukrepi bi morali biti dokazano skladni s 
splošnimi merili ustreznosti, 
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sorazmernosti, učinkovitosti, 
nediskriminacije med stranmi in 
preglednosti, ter obstoječimi zakoni, med 
drugim vključno z varstvom zasebnosti in 
podatkov.
Primerni ukrepi za upravljanje prometa so 
pregledni, nediskriminacijski, sorazmerni 
in potrebni za:

Or. en

Predlog spremembe 635
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ponudniki internetnih dostopovnih storitev 
se vzdržijo blokiranja, upočasnjevanja ali 
diskriminacije specifičnih vsebin, aplikacij 
ali storitev oz. posebnih razredov le-teh, 
razen v primerih, ko je treba uvesti 
primerne ukrepe za upravljanje prometa. 
Primerni ukrepi za upravljanje prometa so 
pregledni, nediskriminacijski, sorazmerni 
in potrebni za:

Or. fr

Predlog spremembe 636
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

podatkovnih količin ali hitrosti za 
internetne dostopovne storitve ponudniki 
teh storitev svoboščin iz odstavka 1 ne 
omejujejo z blokiranjem, upočasnjevanjem, 
poslabšanjem ali diskriminacijo specifičnih 
vsebin, aplikacij ali storitev oz. posebnih 
razredov le-teh, razen v primerih, ko je 
treba uvesti primerne ukrepe za upravljanja 
prometa. Poleg tega se ukrepi za 
upravljanje prometa ne uporabljajo na 
način, ki diskriminira storitve, 
konkurenčne tistim, ki jih zagotavlja 
ponudnik internetnega dostopa.
Primerni ukrepi za upravljanje prometa so 
pregledni, nediskriminacijski, sorazmerni.

Or. en

Predlog spremembe 637
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V okviru pogodbeno dogovorjenih 
podatkovnih količin ali hitrosti za 
internetne dostopovne storitve ponudniki 
teh storitev svoboščin iz odstavka 1 ne 
omejujejo z blokiranjem, upočasnjevanjem, 
poslabšanjem ali diskriminacijo specifičnih 
vsebin, aplikacij ali storitev oz. posebnih 
razredov le-teh, razen v primerih, ko je 
treba uvesti primerne ukrepe za upravljanja 
prometa. Ukrepi za upravljanje prometa se 
ne uporabljajo na način, ki diskriminira 
storitve, konkurenčne tistim, ki jih 
zagotavlja ponudnik internetnega 
dostopa. Primerni ukrepi za upravljanje 
prometa so pregledni, nediskriminacijski, 
sorazmerni in potrebni za:

Or. en
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Predlog spremembe 638
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ponudniki internetnih dostopovnih storitev 
pravice iz odstavka 1 ne omejujejo z 
blokiranjem, upočasnjevanjem, 
poslabšanjem, spreminjanjem ali 
diskriminacijo specifičnih vsebin, aplikacij 
ali storitev oz. posebnih razredov le-teh, 
razen v nekaterih posebnih primerih, ko je 
treba uvesti primerne ukrepe za upravljanja 
prometa. Primerni ukrepi za upravljanje 
prometa so pregledni, nediskriminacijski in 
strogo sorazmerni ter potrebni za:

Or. en

Predlog spremembe 639
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ponudniki internetnih dostopovnih storitev 
pravice iz odstavka 1 ne omejujejo z 
blokiranjem, upočasnjevanjem, 
poslabšanjem, spreminjanjem ali 
diskriminacijo specifičnih vsebin, aplikacij 
ali storitev oz. posebnih razredov le-teh, 
razen v primerih, ko je treba uvesti 
primerne ukrepe za upravljanja prometa. 
Primerni ukrepi za upravljanje prometa so 
pregledni, nediskriminacijski, sorazmerni 
in potrebni za:
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Or. en

Predlog spremembe 640
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 641
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru pogodbeno dogovorjenih 
podatkovnih količin ali hitrosti za 
internetne dostopovne storitve ponudniki 
teh storitev svoboščin iz odstavka 1 ne 
omejujejo z blokiranjem, 
upočasnjevanjem, poslabšanjem ali
diskriminacijo specifičnih vsebin, aplikacij 
ali storitev oz. posebnih razredov le-teh, 
razen v primerih, ko je treba uvesti 

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

upravljanje prometa so pregledni, 
nediskriminacijski, sorazmerni in potrebni 
zlasti za:

Or. en

Obrazložitev

Preprostejša ubeseditev in odprt seznam razlogov za upravljanje prometa. Ni mogoče 
predvideti, ali bo v prihodnosti morda potrebno upravljanje prometa v drugih okoliščinah. 
Ker je bilo v Uredbo vgrajenih več ravni zaščitnih ukrepov glede upravljanja prometa, se zdi, 
da neizčrpen seznam ne omogoča zlorab.

Predlog spremembe 642
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 643
Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 644
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Črtano

Or. de

Predlog spremembe 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje zaradi novega člena 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del.

Predlog spremembe 646
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) izvršitev sodne odločbe;

Or. en

Obrazložitev

Ukrep za upravljanje prometa ne more povzročiti vključitve odgovornosti ponudnika 
elektronskih komunikacij, ki ni usposobljen ali pooblaščen za izvajanje zakonodajne določbe
ali za preprečitev ali poskus preprečevanja resnega kaznivega dejanja. Zaradi zagotavljanja 
pravne države je za to odgovoren sodnik.

Predlog spremembe 647
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) izvršitev sodne odločbe;

Or. en

Predlog spremembe 648
Marietje Schaake

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) izvajanje zakonodajne določbe ali 
izvršitev sodbe sodišča;
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Or. en

Predlog spremembe 649
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) izvajanje zakonodajne določbe ali 
izvršitev sodbe sodišča;

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba, da se za vsak tak ukrep vedno zahteva pravna podlaga ali sodba sodišča.

Predlog spremembe 650
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 651
Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje zaradi novega člena 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del.

Predlog spremembe 653
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) ohranitev integritete in varnosti omrežja 
evropskega ponudnika elektronskih 
komunikacij, storitev, ki se zagotavljajo 
prek tega omrežja, ter terminalov končnih 
uporabnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 654
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 655
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 656
Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 657
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 658
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Črtano

Or. de

Predlog spremembe 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) preprečitev prenosa neželenih 
komunikacij končnim uporabnikom, ki so 

črtano
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se predhodno strinjali s takimi 
omejevalnimi ukrepi;

Or. en

Obrazložitev

Črtanje zaradi novega člena 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del.

Predlog spremembe 660
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) preprečitev prenosa neželenih 
komunikacij končnim uporabnikom;

Or. en

Predlog spremembe 661
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) preprečitev prenosa neželenih 
komunikacij končnim uporabnikom;

Or. en

Obrazložitev

Splošna praksa je, da ponudniki filtrirajo neželeno e-pošto. Zahteva po izrecnem strinjanju 
posameznih uporabnikov v praksi ni mogoča.



AM\1013978SL.doc 97/209 PE526.176v01-00

SL

Predlog spremembe 662
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) preprečitev prenosa neželenih 
komunikacij za neposredno trženje
končnim uporabnikom, ki so se predhodno 
prosto, izrecno in na podlagi informacij
strinjali s takimi omejevalnimi ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 663
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 664
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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obravnavajo enako.

Or. en

Predlog spremembe 665
Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje zaradi novega člena 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del.

Predlog spremembe 667
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) ublažitev učinkov začasnih in izrednih 
obremenitev omrežij, predvsem z uporabo 
aplikacijsko agnostičnih ukrepov ali, če se 
ti ukrepi ne izkažejo za učinkovite, 
aplikacijsko specifičnih ukrepov, pod 
pogojem, da se enake vrste prometa 
obravnavajo enako.

Or. en

Obrazložitev

Ponudnik internetnih storitev mora za ohranitev nevtralnosti omrežja najprej rešiti vprašanje 
obremenitve omrežja, pri čemer zagotovi, da ni diskriminacije posebnih internetnih aplikacij, 
vsebin ali storitev.

Predlog spremembe 668
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) ublažitev učinkov začasnih ali izrednih 
obremenitev omrežij, predvsem z uporabo 
aplikacijsko agnostičnih ukrepov ali, če se 
ti ukrepi ne izkažejo za učinkovite, 
aplikacijsko specifičnih ukrepov, pod 
pogojem, da se enake vrste prometa 
obravnavajo enako.

Or. en

Predlog spremembe 669
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) ublažitev učinkov začasnih ali izrednih 
obremenitev omrežij, predvsem z uporabo 
aplikacijsko agnostičnih ukrepov ali, če se 
ti ukrepi ne izkažejo za učinkovite, 
aplikacijsko specifičnih ukrepov, pod 
pogojem, da se enake vrste prometa 
obravnavajo enako.

Or. en

Predlog spremembe 670
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

d) b) čim večje zmanjšanje učinkov 
začasnih in izrednih preobremenitev
omrežij, pod pogojem, da se vse vsebine, 
aplikacije in storitve obravnavajo po 
načelu najboljših prizadevanj.

Or. de

Predlog spremembe 671
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

d) čim večje zmanjšanje ali preprečitev
učinkov preobremenitev omrežij, pod 
pogojem, da se enake vrste prometa 
obravnavajo enako.

Or. de
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Predlog spremembe 672
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) čim večje zmanjšanje učinkov začasnih 
ali izrednih obremenitev omrežij, pod 
pogojem, da se enake vrste prometa 
obravnavajo enako, pri čemer se je treba, 
kolikor je to mogoče, izogniti ukrepom, ki 
diskriminirajo aplikacije, vsebine, storitve 
ali naprave.

Or. es

Predlog spremembe 673
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

V skladu s prvotno ubeseditvijo bi lahko ponudniki paradoksalno ublažili le že obstoječe 
obremenitve, ne bi pa mogli sprejeti ukrepov za njihovo preprečitev že na samem začetku. 
Proaktivni in preprečevalni ukrepi ne bi smeli biti izključeni.

Predlog spremembe 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) čim večje zmanjšanje učinkov začasnih 
ali izrednih obremenitev omrežij, pod 
pogojem, da se ves promet obravnava
enako.

Or. en

Predlog spremembe 675
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 676
Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 677
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Črtano

Or. de

Predlog spremembe 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nacionalni regulativni organi spremljajo, 
ali se na njihovem trgu v praksi spoštujejo 
ta merila, predvsem pa, ali se pri ukrepih
za ustrezno upravljanje prometa podatki 
obdelujejo samo, kot je to potrebno in 
sorazmerno za namene tega odstavka. V ta 
namen (so) zlasti:
(a) pooblaščeni za redno spremljanje in 
poročanje o praksah upravljanja in 
politikah uporabe internetnega prometa, 
da bi zagotovili nevtralnost omrežja, 
ocenili morebiten vpliv zgoraj navedenih 
praks in politik na temeljne pravice, 
poskrbeli za zagotavljanje zadostne 
kakovosti storitev in dodelitev zadostne 
ravni zmogljivosti omrežja internetu. 
Poročanje bi moralo biti odprto in 
pregledno, poročila pa prosto dostopna 
javnosti;
(b) vzpostavijo ustrezne, jasne, odprte in 
učinkovite postopke za obravnavanje 
pritožb glede nevtralnosti omrežja. Zato 
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imajo vsi uporabniki interneta pravico 
uporabiti take pritožbene postopke pred 
ustreznim organom;
(c) odgovarjajo na pritožbe v razumnem 
času in lahko uporabijo potrebne ukrepe 
za sankcioniranje kršitve načela 
nevtralnosti omrežja.
Ti organi morajo imeti potrebne vire za 
pravočasno in učinkovito izvajanje zgoraj 
navedenih nalog. V sodelovanju z drugimi 
pristojnimi nacionalnimi organi in 
evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost, konkurenco in inovacije. 
Nacionalni regulativni organi o 
spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo javnosti, Komisiji in organu 
BEREC.
Komisija po posvetovanju z deležniki in v 
sodelovanju z organom BEREC določi 
smernice, ki nadalje opredeljujejo enotne 
pogoje za izvajanje obveznosti 
nacionalnih regulativnih organov v 
skladu tem členom.

Or. en

Predlog spremembe 679
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Organ BEREC do 1. januarja 2015 po 
posvetovanju z deležniki in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo določi splošne 
smernice za uporabo ukrepov za ustrezno 
upravljanje prometa na podlagi tega 
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člena. 

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev tega, kaj je primerno ali sprejemljivo/potrebno upravljanje prometa, se bo 
sčasoma spreminjala, saj se tehnologija še naprej hitro razvija, zmogljivost omrežja pa 
povečuje. Zato je bolje, da smernice o tem, kaj je „ustrezno upravljanje prometa“, 
pripravljajo (in posodabljajo) tisti, ki so najbližje trgu, tj. regulatorji, ki skupaj ukrepajo prek 
organa BEREC.

Predlog spremembe 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Za ustrezno upravljanje prometa se podatki 
obdelujejo samo, kot je to potrebno in 
sorazmerno za namene tega odstavka. Zato 
morajo biti vse tehnike za preverjanje ali 
analizo podatkov skladne z zakonodajo o 
varstvu zasebnosti in podatkov. Te tehnike 
bi morale praviloma preverjati samo 
informacije v glavi.

Or. en

Predlog spremembe 681
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Za ustrezno upravljanje prometa se podatki 
obdelujejo samo, kot je to potrebno in 
sorazmerno za namene tega odstavka. 
Obdelava podatkov ne razkrije nobenih 
informacij glede vsebine komunikacije, do 
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katere dostopa končni uporabnik.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za upravljanje prometa ne smejo temeljiti na vsiljivi tehniki preverjanja komunikacij, 
kot je temeljit pregled paketa (DPI). Ta določba je izredno potrebna za zaščito svoboščin 
evropskih državljanov glede spoštovanja njihovega zasebnega in družinskega življenja ter 
varstva osebnih podatkov, v skladu s členoma 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

Predlog spremembe 682
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Pregledovanje paketov“, ki poteka prek 
pregledovanja glav IP podatkovnih 
paketov, se ne izvaja.

Or. de

Predlog spremembe 683
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) Komisija se pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 32, 
da lahko čim bolj natančno opredeli 
tehnična merila, potrebna v skladu s 
členom 23(5), za opisane izjemne 
situacije. V primeru obstoja izjemne 
situacije se postavijo čim višje zahteve.

Or. de
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Predlog spremembe 684
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Cene storitev internetnega dostopa pri 
ponudnikih javnih elektronskih 
komunikacij ne smejo biti odvisne od 
spletne vsebine, aplikacij in storitev, 
uporabljenih ali ponujenih prek istih 
storitev internetnega dostopa.

Or. en

Obrazložitev

To je zaščitni ukrep pred scenarijem vzvoda podatkovne kapice, pri čemer ima ponudnik 
internetnih storitev zelo nizke podatkovne kapice za javne internetne dostopovne storitve, 
ponuja pa neomejene količine podatkov za specializirane storitve. Ta sprememba temelji na 
nizozemskem zakonu o nevtralnosti omrežja.

Predlog spremembe 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, in 
neprekinjeno razpoložljivost odprtih
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi zagotavljajo tudi, da
učinki specializiranih storitev ne 
zmanjšujejo kulturne raznovrstnosti, 
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raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

pluralizma medijev in inovacij.
Nacionalni regulativni organi tudi skrbno 
spremljajo primerne ukrepe za 
upravljanje prometa v skladu s 
členom 23(5) in zagotavljajo njihovo 
uporabo, pri čemer čim bolj upoštevajo 
smernice organa BEREC, opredeljene v 
odstavku 2 tega člena in odstavku 3a 
člena 21(3a) Direktive 2002/22/ES. 
Primerni ukrepi za upravljanje prometa se 
redno pregledujejo, da bi kazali napredek 
v tehnologiji. Nacionalni regulativni organi 
o spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.

Or. en

Predlog spremembe 686
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
zagotavljajo dejansko sposobnost končnih 
uporabnikov, da izvajajo svoboščine iz 
člena 23(1) in (2), ter upoštevanje 
člena 23(5) in neprekinjeno razpoložljivost 
nediskriminacijskih internetnih 
dostopovnih storitev takšne kakovosti, ki 
odraža napredek v tehnologiji in ki je ne 
znižujejo specializirane storitve. Pristojni 
nacionalni organi (so) v ta namen:

(a) pooblaščeni za redno spremljanje in 
poročanje o praksah upravljanja in 
politikah uporabe internetnega prometa, 
da bi zagotovili nevtralnost omrežja, 
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ocenili morebiten vpliv zgoraj navedenih 
praks in politik na temeljne pravice, 
poskrbeli za zagotavljanje zadostne 
kakovosti storitev in dodelitev zadostne 
ravni zmogljivosti omrežja internetu. 
Poročanje bi moralo biti odprto in 
pregledno, poročila pa prosto dostopna 
javnosti;
(b) vzpostavijo ustrezne, jasne, odprte in 
učinkovite postopke za obravnavanje 
pritožb glede nevtralnosti omrežja. Zato 
imajo vsi uporabniki interneta pravico 
uporabiti take pritožbene postopke pred 
ustreznim organom;
(c) odgovarjajo na pritožbe v razumnem 
času in lahko uporabijo potrebne ukrepe 
za sankcioniranje kršitve načela 
nevtralnosti omrežja.
Ta organ mora imeti potrebne vire za 
pravočasno in učinkovito izvajanje zgoraj 
navedenih nalog.
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi in evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov
spremljajo tudi učinke specializiranih 
storitev na kulturno raznovrstnost,
konkurenco in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo javnosti,
Komisiji in organu BEREC.

Or. en

Predlog spremembe 687
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
zagotavljajo dejansko sposobnost končnih 
uporabnikov, da izvajajo svoboščine iz 
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končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

člena 23(1) in (2), ter upoštevanje 
člena 23(5) in neprekinjeno razpoložljivost 
nediskriminacijskih internetnih 
dostopovnih storitev takšne kakovosti, ki 
odraža napredek v tehnologiji in ki je ne 
znižujejo specializirane storitve. V 
sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC. Pristojni nacionalni 
organi (so) v ta namen:
(a) pooblaščeni za redno spremljanje in 
poročanje o praksah upravljanja in 
politikah uporabe internetnega prometa, 
da bi zagotovili nevtralnost omrežja, 
ocenili morebiten vpliv zgoraj navedenih 
praks in politik na temeljne pravice, 
poskrbeli za zagotavljanje zadostne 
kakovosti storitev in dodelitev zadostne 
ravni zmogljivosti omrežja internetu. 
Poročanje bi moralo biti odprto in 
pregledno, poročila pa prosto dostopna 
javnosti;
(b) vzpostavijo ustrezne, jasne, odprte in 
učinkovite postopke za obravnavanje 
pritožb glede nevtralnosti omrežja. Zato 
imajo vsi uporabniki interneta pravico 
uporabiti take pritožbene postopke pred 
ustreznim organom;
(c) odgovarjajo na pritožbe v razumnem 
času in lahko uporabijo potrebne ukrepe 
za sankcioniranje kršitve načela 
nevtralnosti omrežja.
Ta organ mora imeti potrebne vire za 
pravočasno in učinkovito izvajanje zgoraj 
navedenih nalog.
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi in evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov 
spremljajo tudi učinke specializiranih 
storitev na kulturno raznovrstnost, 
konkurenco in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
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ugotovitvah letno poročajo javnosti, 
Komisiji in organu BEREC.

Or. en

Obrazložitev

Vloga nacionalnih regulativnih organov mora biti bolje opredeljena, da se zagotovijo 
mehanizem za izvrševanje in ustrezno izvajanje načela nevtralnosti omrežja, svoboda 
izražanja in obveščanja uporabnikov ter konkurenca in inovacije v digitalnem gospodarstvu. 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov bi moral biti zmožen spremljati, kako lahko 
specializirane storitve vplivajo na varstvo podatkov evropskih državljanov.

Predlog spremembe 688
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi skrbno
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

1. Evropska komisija in nacionalni 
regulativni organi skrbno spremljajo 
svoboščine iz člena 23(1) in (2) ter 
zagotavljajo dejansko sposobnost končnih 
uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
široko razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
Dejanske hitrosti interneta in kakovost 
storitev za posamezne aplikacije, vrste 
aplikacij in specializirane storitve bi se 
morale stalno spremljati in preskušati, 
ugotovitve tega spremljanja pa bi morale 
biti javno dostopne.
Evropska komisija in nacionalni 
regulativni organi v sodelovanju z drugimi 
pristojnimi nacionalnimi organi spremljajo 
tudi učinke specializiranih storitev na 
kulturno raznovrstnost in inovacije. 
Nacionalni regulativni organi o 
spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.
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Predlog spremembe 689
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

1. Evropska komisija in nacionalni 
regulativni organi skrbno spremljajo 
svoboščine iz člena 23(1) in (2) ter 
zagotavljajo dejansko sposobnost končnih 
uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
široko razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve.
Dejanske ravni kakovosti storitev bi bilo 
treba stalno spremljati, kar med drugim 
vključuje preskušanje internetnih hitrosti 
in kakovosti storitev za posamezne 
aplikacije ali po potrebi za kategorije 
aplikacij in specializirane storitve. V 
sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

Or. en

Obrazložitev

Treba je stalno spremljati kakovost storitev interneta, vključno z rednim ocenjevanjem 
internetnih hitrosti, tako da ima lahko velika večina uporabnikov korist od stalnega razvoja 
interneta in da take inovacije, do katerih bo verjetno prišlo v prihodnjih letih, ne bodo izginile 
v specializirane ali premijske storitve.
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Predlog spremembe 690
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi 
učinke specializiranih storitev na 
kulturno raznovrstnost in inovacije. 
Nacionalni regulativni organi o 
spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.

1. Nacionalni regulativni organi pri 
izvajanju pooblastil iz člena 30a, ob 
upoštevanju člena 23, skrbno spremljajo
neprekinjeno razpoložljivost 
nediskriminacijskih internetnih 
dostopovnih storitev takšne kakovosti, ki 
odraža napredek v tehnologiji. Nacionalni 
regulativni organi redno objavljajo 
poročila o spremljanju in svojih 
ugotovitvah ter ta poročila pošljejo 
Komisiji in organu BEREC.

Or. en

Obrazložitev

Kulturna raznovrstnost ni pravni koncept in je po državah članicah ni mogoče dosledno 
objektivno meriti, prav tako ne ustreza nobeni pristojnosti, na katero bi se lahko nacionalni 
regulativni organ oprl pri obravnavanju morebitnih ugotovljenih pomislekov.

Predlog spremembe 691
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 

(1) Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo pravice iz člena 23(1) in (2) ter 
zagotavljajo dejansko sposobnost končnih 
uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
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razpoložljivost nediskriminacijskih
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v 
tehnologiji in ki je ne znižujejo 
specializirane storitve. V sodelovanju z 
drugimi pristojnimi nacionalnimi organi 
spremljajo tudi učinke specializiranih 
storitev na kulturno raznovrstnost in
inovacije. Nacionalni regulativni organi o 
spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.

razpoložljivost odprtih internetnih 
dostopovnih storitev v skladu s 
členom 2(2)(14), ki jih ne znižujejo 
specializirane storitve. V sodelovanju z 
drugimi pristojnimi nacionalnimi organi 
spremljajo tudi učinke specializiranih 
storitev na pravico do svobodnega 
izražanja in obveščanja, jezikovno in
kulturno raznovrstnost, svobodo in 
raznovrstnost medijev ter inovacije. 
Nacionalni regulativni organi o 
spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.

Or. de

Predlog spremembe 692
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

(1) Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na jezikovno in
kulturno raznovrstnost, pravico do 
svobodnega izražanja in obveščanja, 
pluralizem medijev ter inovacije. 
Nacionalni regulativni organi o 
spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.

Or. de
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Predlog spremembe 693
Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost, konkurenco in inovacije. 
Nacionalni regulativni organi letno 
objavljajo poročila o spremljanju in svojih 
ugotovitvah ter jih pošljejo Komisiji in 
organu BEREC.

Or. en

Obrazložitev

Spremljati bi bilo treba, kako specializirane storitve povečujejo konkurenco na trgu. Ta 
poročila bi morala biti dostopna javnosti.

Predlog spremembe 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
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razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

široko razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev v skladu z 
načelom nevtralnosti omrežja ter takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

Or. en

Predlog spremembe 695
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve. 
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno in 
jezikovno raznovrstnost, svobodo in 
pluralizem medijev ter inovacije. 
Nacionalni regulativni organi o 
spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.

Or. fr
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Predlog spremembe 696
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij morajo dokumentirati vsako 
izjemno situacijo v skladu s členom 23(5) 
in vse v posamičnem primeru sprejete 
ukrepe za upravljanje prometa ter o tem 
nemudoma obvestiti pristojne nacionalne 
regulativne organe.

Or. de

Predlog spremembe 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Nacionalni regulativni organi 
vzpostavijo jasne in razumljive 
mehanizme obveščanja in pravnih 
sredstev za končne uporabnike, ki so 
podvrženi diskriminaciji, omejevanju, 
motnji, blokiranju ali zaviranju spletnih 
vsebin, storitev ali aplikacij.

Or. en

Predlog spremembe 698
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Črtano

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

Or. de

Predlog spremembe 699
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nacionalni regulativni organi pred 
naložitvijo takih zahtev Komisiji 
pravočasno pošljejo povzetek razlogov za 
ukrepanje, predvidene zahteve in 
predlagani potek ukrepanja. Dostop do teh 
informacij omogočijo tudi organu BEREC. 
Po pregledu informacij lahko Komisija 
poda pripombe ali priporočila, s katerimi 
zlasti zagotovi, da predvidene zahteve ne 
vplivajo negativno na delovanje notranjega 
trga. Nacionalni regulativni organi čim 
bolj upoštevajo pripombe ali priporočila 
Komisije ter Komisijo in organ BEREC 
obvestijo o sprejetih zahtevah. Organ 
BEREC določi in pripravi splošne 
smernice za uporabo smiselnega 
upravljanja prometa v tesnem sodelovanju 
s Komisijo in vsemi deležniki na podlagi 
člena 23 in tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 700
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

zlasti zagotovi, da predvidene zahteve ne 
vplivajo negativno na delovanje notranjega 
trga. Ko Komisija prejme popolne 
informacije, se predvidene zahteve ne 
sprejmejo še dva meseca po tem, razen če 
se Komisija in nacionalni regulativni organ 
ne dogovorita drugače ali če Komisija 
nacionalni regulativni organ obvesti o 
skrajšanem roku za pregled ali če poda 
pripombe ali priporočila. Nacionalni 
regulativni organi čim bolj upoštevajo
pripombe ali priporočila Komisije ter 
Komisijo in organ BEREC obvestijo o 
sprejetih zahtevah.

Or. en

Predlog spremembe 701
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organi vzpostavijo 
ustrezne pritožbene postopke za 
vprašanja, ki se nanašajo na zmogljivost 
internetnih dostopovnih storitev za 
končne uporabnike ter ponudnike vsebin, 
aplikacij in storitev.

Or. en

Predlog spremembe 702
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
ki določajo enotne pogoje za izvajanje 

črtano
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obveznosti pristojnih nacionalnih organov 
po tem členu. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 33(2).

Or. en

Predlog spremembe 703
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
ki določajo enotne pogoje za izvajanje 
obveznosti pristojnih nacionalnih organov 
po tem členu. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 33(2).

3. Organ BEREC po posvetovanju z 
deležniki in v sodelovanju s Komisijo 
opredeli smernice, ki določajo enotne 
pogoje za izvajanje obveznosti pristojnih 
nacionalnih organov po tem členu. Te 
izvedbene akte sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2).

Or. en

Predlog spremembe 704
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
ki določajo enotne pogoje za izvajanje 
obveznosti pristojnih nacionalnih organov 
po tem členu. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 33(2).

(3) Komisija lahko sprejme delegirane
akte, ki določajo enotne pogoje za 
izvajanje obveznosti pristojnih nacionalnih 
organov po tem členu. Te izvedbene akte 
sprejme v skladu s členom 32.

Or. ro
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Predlog spremembe 705
Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
ki določajo enotne pogoje za izvajanje 
obveznosti pristojnih nacionalnih organov 
po tem členu. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 33(2).

3. Komisija po posvetovanju z organom 
BEREC sprejme izvedbene akte, ki 
določajo enotne pogoje za izvajanje 
obveznosti pristojnih nacionalnih organov 
po tem členu. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 33(2).

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je enotna uporaba.

Predlog spremembe 706
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij objavijo, razen pri 
individualno dogovorjenih ponudbah, 
naslednje pregledne, primerljive, ustrezne 
in posodobljene podatke:

Ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
objavijo, razen pri individualno 
dogovorjenih ponudbah, naslednje 
pregledne, primerljive, razumljive, 
ustrezne in posodobljene podatke:

Or. it

Predlog spremembe 707
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) kakovost storitev;

Or. en

Predlog spremembe 708
Jean-Pierre Audy

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, vključno s hitrostmi v 
prometnih konicah; in sredstva, ki so 
navedenemu končnemu uporabniku na 
voljo, da kadar koli preveri dejansko 
hitrost prenosa podatkov za odjemanje in 
nalaganje ter razčleni dejansko 
razpoložljive hitrosti prenosa podatkov v 
obdobju, zajetem s pogodbo;

Or. fr

Predlog spremembe 709
Petra Kammerevert

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 710
Sabine Verheyen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 711
Petra Kammerevert

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 712
Jean-Pierre Audy

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(iv) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik uporablja za merjenje in urejanje 
prometa, da se izogne obremenitvi 
omrežja, in o morebitnih vplivih teh 
postopkov na kakovost storitve in varstvo 
osebnih podatkov; in sredstva, ki so 
končnemu uporabniku na voljo, da se 
prepriča o dejansko uporabljenih ukrepih 
usmerjanja prometa;

Or. fr

Predlog spremembe 713
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e – točka iv a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv a) uporabljene tehnike preverjanja 
komunikacij za ukrepe upravljanja 
prometa, uvedene za namene iz 
člena 23(5), in njihove posledice na 
pravico uporabnikov do varstva zasebnosti 
in podatkov.

Or. en
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Obrazložitev

Ta določba dopolnjuje okvir in bolje zagotavlja pravice evropskih državljanov glede 
spoštovanja njihovega zasebnega življenja ter varstva osebnih podatkov, v skladu s členoma 7 
in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe 714
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e – točka iv a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv a) uporabljene tehnike preverjanja 
komunikacij za ukrepe upravljanja 
prometa, uvedene za namene iz 
člena 23(5), in njihove posledice na 
pravico končnih uporabnikov do varstva 
zasebnosti in podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 715
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Informacije se objavijo v jasni, izčrpni in 
lahko dostopni obliki v uradnih jezikih 
države članice, v kateri se storitev ponuja, 
in se redno posodabljajo. Na zahtevo se 
informacije pred objavo predložijo 
zadevnemu regulativnemu nacionalnemu 
organu. Vse razlike v pogojih, ki veljajo za 
potrošnike in druge končne uporabnike, se 
izrecno navedejo.

Informacije se objavijo v jasni, izčrpni, 
lahko dostopni in razumljivi obliki z 
uporabo standardnih in odprtih oblik 
datotek v uradnih jezikih države članice, v 
kateri se storitev ponuja, in se redno 
posodabljajo. Na zahtevo se informacije 
pred objavo predložijo zadevnemu 
regulativnemu nacionalnemu organu. Vse 
razlike v pogojih, ki veljajo za potrošnike 
in druge končne uporabnike, se izrecno 
navedejo.

Or. it
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Predlog spremembe 716
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi metode za merjenje 
hitrosti internetnih dostopovnih storitev, 
kakovost storitvenih parametrov in metode 
za njihovo merjenje ter vsebino, obliko in 
način objave informacij, ki se objavijo, 
vključno z morebitnimi mehanizmi za 
potrjevanje kakovosti. Komisija lahko 
upošteva parametre, opredelitve in merilne 
metode iz Priloge III 
Direktive 2002/22/ES. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 33(2).

(2) Komisija lahko sprejme delegirane
akte, s katerimi določi metode za merjenje 
hitrosti internetnih dostopovnih storitev, 
kakovost storitvenih parametrov in metode 
za njihovo merjenje ter vsebino, obliko in 
način objave informacij, ki se objavijo, 
vključno z morebitnimi mehanizmi za 
potrjevanje kakovosti. Komisija lahko 
upošteva parametre, opredelitve in merilne 
metode iz Priloge III 
Direktive 2002/22/ES. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s členom 32.

Or. ro

Predlog spremembe 717
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Končni uporabniki imajo dostop do 
neodvisnih ocenjevalnih orodij, ki jim 
omogočijo, da primerjajo učinkovitost 
dostopa do elektronskega 
komunikacijskega omrežja in elektronskih 
komunikacijskih storitev ter stroškov 
alternativnih vzorcev uporabe. Države 
članice v ta namen vzpostavijo 
prostovoljno certifikacijsko shemo za 
interaktivne spletne strani, vodnike ali 
podobna orodja. Certifikat se izda na 
podlagi objektivnih, preglednih in 

3. Uporabniki imajo dostop do neodvisnih 
ocenjevalnih orodij, ki jim omogočijo, da 
primerjajo učinkovitost dostopa do 
elektronskega komunikacijskega omrežja 
in elektronskih komunikacijskih storitev ter 
stroškov alternativnih vzorcev uporabe. 
Države članice v ta namen vzpostavijo 
prostovoljno certifikacijsko shemo za 
interaktivne spletne strani, vodnike ali 
podobna orodja. Certifikat se izda na 
podlagi objektivnih, preglednih in 
sorazmernih zahtev, zlasti neodvisnosti od 
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sorazmernih zahtev, zlasti neodvisnosti od 
ponudnikov javnih elektronskih 
komunikacij, uporabe preprostega jezika, 
zagotavljanja popolnih in posodobljenih 
informacij ter vzpostavitve učinkovitega 
postopka za obravnavo pritožb. Če 
certificirane primerjalne zmogljivosti na 
trgu niso na voljo brezplačno ali po 
razumni ceni, jih nacionalni regulativni 
organi ali drugi pristojni nacionalni organi 
dajo na voljo sami ali prek tretjih oseb v 
skladu s certifikacijskimi zahtevami. 
Informacije, ki jih objavijo ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij, so za 
namene zagotavljanja primerjalnih 
zmogljivosti prosto dostopne in brezplačne.

ponudnikov javnih elektronskih 
komunikacij, uporabe preprostega jezika, 
odprtokodne programske opreme in javno 
znanih metodologij, zagotavljanja 
popolnih in posodobljenih informacij ter 
vzpostavitve učinkovitega postopka za 
obravnavo pritožb. Če certificirane 
primerjalne zmogljivosti na trgu niso na 
voljo brezplačno, jih nacionalni regulativni 
organi ali drugi pristojni nacionalni organi 
dajo na voljo sami ali prek tretjih oseb v 
skladu s certifikacijskimi zahtevami. 
Informacije, ki jih objavijo ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij, so za 
namene zagotavljanja primerjalnih 
zmogljivosti prosto dostopne, zagotovljene 
v odprtokodnih oblikah, in brezplačne.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi zaupanja vredne primerjave mora biti uporaba metodologije in programske opreme 
odprta za preveritev. Da bi omogočili pregled nad celotno paleto internetnih proizvodov, 
morajo biti ta sredstva brezplačna, saj povprečnim uporabnikom omogočajo potrditev, da 
njihov internetni proizvod izpolnjuje pogodbeno dogovorjene specifikacije. Da bi omogočili 
oblikovanje neodvisnih primerjalnih zmogljivosti, morajo biti ti podatki za spremljanje 
omrežja zagotovljeni po načelu odprtih podatkov, npr. preprosto strojno berljivi, 
standardizirani in z brezplačno licenco.

Predlog spremembe 718
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Na zahtevo zadevnih javnih organov 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij po potrebi končnim 
uporabnikom posredujejo informacije v 
javnem interesu brezplačno prek istih 
sredstev, kot jih navadno uporabljajo v 
komunikaciji s končnimi uporabniki. Pri 
tem zadevni javni organi navedene 

Črtano
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informacije zagotovijo ponudnikom 
javnih elektronskih komunikacij v 
standardizirani obliki, nanašajo pa se 
lahko na naslednja področja:
a) najobičajnejše uporabe elektronskih 
komunikacijskih storitev za nezakonita 
dejanja ali širjenje škodljivih vsebin, zlasti 
če lahko škoduje spoštovanju pravic in 
svoboščin drugih, vključno s kršenjem 
pravic glede varstva podatkov, avtorskih 
in sorodnih pravic ter njihovimi pravnimi 
posledicami; in
b) načine zaščite pred tveganji za osebno 
varnost in nezakonit dostop do osebnih 
podatkov pri uporabi elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Or. de

Predlog spremembe 719
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) vse omejitve, ki jih ponudnik naloži v 
zvezi z uporabo dobavljene terminalske 
opreme, vključno z informacijami o 
odklepanju terminalske opreme in vsemi 
pristojbinami v primeru prekinitve 
pogodbe pred iztekom minimalnega 
trajanja pogodbe;

Črtano

Or. de

Predlog spremembe 720
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka e – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) minimalno uporabo ali trajanjem, ki je 
potrebno za koriščenje pogojev posebnih 
ponudb;

(i) minimalno uporabo ali trajanjem, ki je 
potrebno za koriščenje pogojev posebnih 
ponudb. Minimalno trajanje ne sme 
presegati 12 mesecev;

Or. ro

Predlog spremembe 721
Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 722
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
zagotovijo v jasni, razumljivi in lahko 
dostopni obliki ter v uradnem jeziku države 
članice, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, in se redno posodabljajo. So
sestavni del pogodbe in jih ni dovoljeno 

(3) Zahteve po obveščanju za ponudnike, 
kot so določene v direktivi o univerzalnih 
storitvah 2002/22/ES, razširjeni z 
direktivo 2009/136/ES, se zagotovijo v 
jasni, razumljivi in lahko dostopni obliki 
ter v uradnem jeziku države članice, v 
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spreminjati, razen če se pogodbeni stranki 
izrecno ne dogovorita drugače. Končni 
uporabnik prejme kopijo pogodbe v pisni 
obliki.

kateri ima končni uporabnik prebivališče, 
in se redno posodabljajo. Zaradi 
prenosljivosti in prijaznosti do uporabnika 
po vsej Evropi se vzpostavi enotna oblika. 
Te informacije so sestavni del pogodbe in 
jih ni dovoljeno spreminjati, razen če se 
pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita 
drugače.

Or. de

Predlog spremembe 723
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
zagotovijo v jasni, razumljivi in lahko 
dostopni obliki ter v uradnem jeziku države 
članice, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, in se redno posodabljajo. So 
sestavni del pogodbe in jih ni dovoljeno 
spreminjati, razen če se pogodbeni stranki 
izrecno ne dogovorita drugače. Končni 
uporabnik prejme kopijo pogodbe v pisni 
obliki.

3. Informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
zagotovijo v jasni, razumljivi in lahko 
dostopni obliki ter v uradnem jeziku države 
članice, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, in se redno posodabljajo. So 
sestavni del pogodbe in jih ni dovoljeno 
spreminjati, razen če se pogodbeni stranki 
izrecno ne dogovorita drugače. Končni 
uporabnik prejme kopijo pogodbe v pisni 
obliki. Države članice lahko v nacionalni 
zakonodaji ohranijo ali uvedejo jezikovne 
zahteve glede pogodbenih informacij, s 
čimer zagotovijo, da so take informacije 
za potrošnika ali drugega končnega 
uporabnika preprosto razumljive.

Or. en

Predlog spremembe 724
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
zagotovijo v jasni, razumljivi in lahko 
dostopni obliki ter v uradnem jeziku
države članice, v kateri ima končni 
uporabnik prebivališče, in se redno 
posodabljajo. So sestavni del pogodbe in 
jih ni dovoljeno spreminjati, razen če se 
pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita 
drugače. Končni uporabnik prejme kopijo 
pogodbe v pisni obliki.

(3) Informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
zagotovijo v jasni, razumljivi in lahko 
dostopni obliki ter v vseh uradnih jezikih
države članice, v kateri ima končni 
uporabnik prebivališče, in se redno 
posodabljajo. So sestavni del pogodbe in 
jih ni dovoljeno spreminjati, razen če se 
pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita 
drugače. Končni uporabnik prejme kopijo 
pogodbe v pisni obliki.

Or. ro

Predlog spremembe 725
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi podrobnosti glede zahtev 
v zvezi z informacijami iz odstavka 2. Te 
izvedbene akte sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2).

(4) Komisija lahko sprejme delegirane
akte, s katerimi določi podrobnosti glede 
zahtev v zvezi z informacijami iz 
odstavka 2. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 32.

Or. ro

Predlog spremembe 726
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
ponudijo, da se lahko brezplačno odločijo 
za zmogljivost, ki zagotavlja informacije o 

(1) Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
ponudijo, da se lahko brezplačno odločijo 
za zmogljivost, ki zagotavlja informacije o 



AM\1013978SL.doc 133/209 PE526.176v01-00

SL

skupni porabi različnih elektronskih 
komunikacijskih storitev v valuti, v kateri 
se končnemu uporabniku izda račun. 
Takšna storitev zagotavlja, da skupni 
izdatki v določenem obdobju uporabe brez 
soglasja končnega uporabnika ne presežejo 
finančne omejitve, ki jo je določil končni 
uporabnik.

skupni porabi različnih elektronskih 
komunikacijskih storitev v valuti, v kateri 
se končnemu uporabniku izda račun. 
Račun se izda v valuti države članice ali v 
eurih za države članice euroobmočja.
Takšna storitev zagotavlja, da skupni 
izdatki v določenem obdobju uporabe brez 
soglasja končnega uporabnika ne presežejo 
finančne omejitve, ki jo je določil končni 
uporabnik.

Or. ro

Predlog spremembe 727
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
ponudijo, da se lahko brezplačno odločijo 
za zmogljivost, ki zagotavlja informacije o 
skupni porabi različnih elektronskih 
komunikacijskih storitev v valuti, v kateri 
se končnemu uporabniku izda račun. 
Takšna storitev zagotavlja, da skupni 
izdatki v določenem obdobju uporabe brez 
soglasja končnega uporabnika ne presežejo 
finančne omejitve, ki jo je določil končni 
uporabnik.

1. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
ponudijo, da se lahko brezplačno odločijo 
za zmogljivost, ki zagotavlja informacije o 
skupni porabi različnih elektronskih 
komunikacijskih storitev v valuti, v kateri 
se končnemu uporabniku izda račun, ter 
jim omogočijo nadzor nad njihovo 
uporabo podatkovnih storitev. Takšna 
storitev zagotavlja, da skupni izdatki v 
določenem obdobju uporabe brez soglasja 
končnega uporabnika ne presežejo 
finančne omejitve, ki jo je določil končni 
uporabnik.

Or. en

Predlog spremembe 728
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Minimalno trajanje pogodb, ki jih 
potrošniki sklenejo s ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij, ne sme biti 
daljše od 24 mesecev. Ponudniki javnih
elektronskih komunikacij končnim 
uporabnikom omogočijo, da sklenejo 
pogodbe za največ 12 mesecev.

(1) Minimalno trajanje pogodb, ki jih 
potrošniki sklenejo s ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij, ne sme biti 
daljše od 12 mesecev. Ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij končnim 
uporabnikom na njihovo zahtevo
omogočijo tudi, da sklenejo pogodbe za 
največ 12 mesecev.

Or. ro

Predlog spremembe 729
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Potrošniki in drugi končni uporabniki 
imajo pravico do prekinitve pogodbe z 
enomesečnim obvestilom vnaprej, če je od 
sklenitve pogodbe preteklo šest mesecev 
ali več, razen če so se dogovorili drugače. 
V takih primerih ne prejmejo nadomestila, 
razen za preostalo vrednost cenovno 
znižane opreme, ki je vezana na pogodbo 
ob sklenitvi pogodbe, in časovno 
sorazmernega povračila za vse druge 
prednosti posebnih ponudb, ki veljajo ob 
prekinitvi pogodbe. Ponudnik najpozneje 
po plačilu takega nadomestila brezplačno 
odpravi vse omejitve uporabe terminalske 
opreme na drugih omrežjih.

(2) Potrošniki in drugi končni uporabniki 
imajo pravico do prekinitve pogodbe z 
enomesečnim obvestilom vnaprej, če se je 
minimalno trajanje pogodbe že izteklo, 
razen če so se dogovorili drugače. V takih 
primerih ne prejmejo nadomestila, razen za 
preostalo vrednost cenovno znižane 
opreme, ki je vezana na pogodbo ob 
sklenitvi pogodbe, in časovno 
sorazmernega povračila za vse druge 
prednosti posebnih ponudb, ki veljajo ob 
prekinitvi pogodbe. Ponudnik najpozneje 
po plačilu takega nadomestila brezplačno 
odpravi vse omejitve uporabe terminalske 
opreme na drugih omrežjih.

Or. de

Obrazložitev

Da bi telekomunikacijskim podjetjem zagotovili potrebno pravno varnost ter varnost pri 
načrtovanju in naložbah, je treba določiti obdobje minimalnega trajanja pogodbe. Omejitev 
na šest mesecev bi dejansko spodkopala minimalno trajanje pogodbe.
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Predlog spremembe 730
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Potrošniki in drugi končni uporabniki 
imajo pravico do prekinitve pogodbe z 
enomesečnim obvestilom vnaprej, če je od 
sklenitve pogodbe preteklo šest mesecev 
ali več, razen če so se dogovorili drugače. 
V takih primerih ne prejmejo nadomestila, 
razen za preostalo vrednost cenovno 
znižane opreme, ki je vezana na pogodbo 
ob sklenitvi pogodbe, in časovno 
sorazmernega povračila za vse druge 
prednosti posebnih ponudb, ki veljajo ob 
prekinitvi pogodbe. Ponudnik najpozneje 
po plačilu takega nadomestila brezplačno 
odpravi vse omejitve uporabe terminalske 
opreme na drugih omrežjih.

(2) Potrošniki in drugi končni uporabniki 
imajo pravico do prekinitve pogodbe z 
enomesečnim obvestilom vnaprej, razen če 
so se dogovorili drugače. V takih primerih 
ne prejmejo nadomestila, razen za 
preostalo vrednost cenovno znižane 
opreme, ki je vezana na pogodbo ob 
sklenitvi pogodbe, in časovno 
sorazmernega povračila za vse druge 
prednosti posebnih ponudb, ki veljajo ob 
prekinitvi pogodbe. Ponudnik najpozneje 
po plačilu takega nadomestila brezplačno 
odpravi vse omejitve uporabe terminalske 
opreme na drugih omrežjih.

Or. ro

Predlog spremembe 731
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potrošniki in drugi končni uporabniki 
imajo pravico do prekinitve pogodbe z 
enomesečnim obvestilom vnaprej, če je od 
sklenitve pogodbe preteklo šest mesecev 
ali več, razen če so se dogovorili drugače. 
V takih primerih ne prejmejo nadomestila, 
razen za preostalo vrednost cenovno 
znižane opreme, ki je vezana na pogodbo 
ob sklenitvi pogodbe, in časovno 
sorazmernega povračila za vse druge 

2. Potrošniki in drugi končni uporabniki 
imajo po sklenitvi pogodbe pravico do 
prekinitve pogodbe z enomesečnim 
obvestilom vnaprej, razen če so se 
dogovorili drugače. V takih primerih ne 
prejmejo nadomestila, razen za preostalo 
vrednost cenovno znižane opreme, ki je 
vezana na pogodbo ob sklenitvi pogodbe, 
in časovno sorazmernega povračila za vse 
druge prednosti posebnih ponudb, ki 
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prednosti posebnih ponudb, ki veljajo ob 
prekinitvi pogodbe. Ponudnik najpozneje 
po plačilu takega nadomestila brezplačno 
odpravi vse omejitve uporabe terminalske 
opreme na drugih omrežjih.

veljajo ob prekinitvi pogodbe. Ponudnik 
najpozneje po plačilu takega nadomestila 
brezplačno odpravi vse omejitve uporabe 
terminalske opreme na drugih omrežjih.

Or. es

Predlog spremembe 732
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Če pogodbe ali nacionalno pravo 
omogočajo, da se pogodbena obdobja 
podaljšajo tiho, ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij končnega 
uporabnika o tem pravočasno obvesti, tako 
da ima končni uporabnik najmanj mesec 
dni, da tihemu podaljšanju nasprotuje. Če 
končni uporabnik tihemu podaljšanju ne 
nasprotuje, se pogodba šteje za pogodbo za 
nedoločen čas, ki jo končni uporabnik 
lahko brezplačno prekine z enomesečnim 
obvestilom vnaprej.

(3) Če pogodbe ali nacionalno pravo 
omogočajo, da se pogodbena obdobja 
podaljšajo tiho, ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij končnega 
uporabnika o tem pravočasno pisno
obvesti, tako da ima končni uporabnik 
najmanj mesec dni, da tihemu podaljšanju 
nasprotuje. Če končni uporabnik tihemu 
podaljšanju ne nasprotuje, se pogodba šteje 
za pogodbo za nedoločen čas, ki jo končni 
uporabnik lahko brezplačno prekine z 
enomesečnim obvestilom vnaprej.

Or. ro

Predlog spremembe 733
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Končni uporabniki imajo pravico do 
brezplačne prekinitve pogodbe po 
obvestilu o spremenjenih pogodbenih 
pogojih, ki jih predlaga ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, razen če 
predlagane spremembe koristijo izključno 
končnemu uporabniku. Ponudniki o vsaki 

(4) Končni uporabniki imajo pravico do 
brezplačne prekinitve pogodbe po 
obvestilu o spremenjenih pogodbenih 
pogojih, ki jih predlaga ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij. Ponudniki o 
vsaki takšni spremembi končne uporabnike 
obvestijo v primernem roku, tj. najmanj en 
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takšni spremembi končne uporabnike 
obvestijo v primernem roku, tj. najmanj en 
mesec vnaprej, ter jih hkrati seznanijo s 
pravico do brezplačne prekinitve pogodbe, 
če novih pogojev ne sprejmejo. Smiselno 
se uporablja odstavek 2.

mesec vnaprej, ter jih hkrati seznanijo s 
pravico do brezplačne prekinitve pogodbe, 
če novih pogojev ne sprejmejo. Smiselno 
se uporablja odstavek 2.

Or. de

Obrazložitev

Ponovna vzpostavitev statusa quo.

Predlog spremembe 734
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Končni uporabniki imajo pravico do 
brezplačne prekinitve pogodbe po 
obvestilu o spremenjenih pogodbenih 
pogojih, ki jih predlaga ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, razen če 
predlagane spremembe koristijo izključno 
končnemu uporabniku. Ponudniki o vsaki 
takšni spremembi končne uporabnike 
obvestijo v primernem roku, tj. najmanj en 
mesec vnaprej, ter jih hkrati seznanijo s 
pravico do brezplačne prekinitve pogodbe, 
če novih pogojev ne sprejmejo. Smiselno 
se uporablja odstavek 2.

(4) Končni uporabniki imajo pravico do 
brezplačne prekinitve pogodbe po 
obvestilu o spremenjenih pogodbenih 
pogojih, ki jih enostransko predlaga 
ponudnik javnih elektronskih komunikacij, 
če predlagane spremembe negativno 
vplivajo na potrošnika. Ponudniki o vsaki 
takšni spremembi končne uporabnike 
obvestijo v primernem roku, tj. najmanj en 
mesec vnaprej, ter jih hkrati seznanijo s 
pravico do brezplačne prekinitve pogodbe, 
če novih pogojev ne sprejmejo. Smiselno 
se uporablja odstavek 2.

Or. de

Obrazložitev

Potrošnikom je treba omogočiti, da prekinejo pogodbo, vendar le v pogojih, ki negativno 
vplivajo na pogodbo in ne temeljijo na medsebojnem dogovoru. Če bi lahko končni 
uporabniki prekinili pogodbo tudi v pogojih, ki so zanje ugodni, bi bila posledica teh možnosti 
samovoljnega ravnanja negotovost načrtovanja in naložb za podjetja.
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Predlog spremembe 735
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Končni uporabniki imajo pravico do 
brezplačne prekinitve pogodbe po 
obvestilu o spremenjenih pogodbenih 
pogojih, ki jih predlaga ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, razen če 
predlagane spremembe koristijo izključno 
končnemu uporabniku. Ponudniki o vsaki 
takšni spremembi končne uporabnike 
obvestijo v primernem roku, tj. najmanj en 
mesec vnaprej, ter jih hkrati seznanijo s 
pravico do brezplačne prekinitve pogodbe,
če novih pogojev ne sprejmejo. Smiselno 
se uporablja odstavek 2.

(4) Končni uporabniki imajo pravico do 
brezplačne prekinitve pogodbe po 
obvestilu o spremembah kakovosti storitve 
ali pogodbenih pogojev, ki jih predlaga 
ponudnik javnih elektronskih komunikacij, 
razen če predlagane spremembe koristijo 
izključno končnemu uporabniku. 
Ponudniki o vsaki takšni spremembi 
končne uporabnike obvestijo v primernem 
roku, tj. najmanj en mesec vnaprej, ter jih 
hkrati seznanijo s pravico do brezplačne 
prekinitve pogodbe, če novih pogojev ne 
sprejmejo. Smiselno se uporablja 
odstavek 2.

Or. ro

Predlog spremembe 736
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Naročnina na dodatne storitve, ki jih 
zagotavlja isti ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, ne pomeni, da 
začne ponovno teči prvotno pogodbeno
obdobje, razen če cena dodatnih storitev 
bistveno presega ceno prvotnih storitev 
oziroma če se dodatne storitve ponudijo 
po posebno ugodni ceni, ki je vezana na 
podaljšanje obstoječe pogodbe.

(6) Naročnina na dodatne storitve, ki jih 
zagotavlja isti ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, ne pomeni, da 
začne ponovno teči prvotno pogodbeno 
obdobje. 

Or. ro
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Predlog spremembe 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Številke se prenesejo in aktivirajo 
v najkrajšem možnem času. Za končne 
uporabnike, ki so sklenili sporazum o 
prenosu številke na novega ponudnika, se 
ta številka aktivira v enem delovnem dnevu 
od sklenitve takega sporazuma. Morebitna 
prekinitev storitve med prenosom ne sme 
biti daljša od enega delovnega dneva.

3. Številke se prenesejo in aktivirajo 
v najkrajšem možnem času, a ne v več kot 
štirih delovnih dnevih. Za zmanjšanje 
števila primerov zavrnitve zahtevkov za 
prenosljivost mora ponudnik odstopnik 
jasno in podrobno obrazložiti tako 
zavrnitev. Za končne uporabnike, ki so 
sklenili sporazum o prenosu številke na 
novega ponudnika, se ta številka aktivira v 
enem delovnem dnevu od sklenitve takega 
sporazuma. Morebitna prekinitev storitve 
med prenosom ne sme biti daljša od enega 
delovnega dneva.

Or. it

Predlog spremembe 738
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij, ki s preklopom zamujajo ali 
ga zlorabijo, med drugim tako, da 
informacij, potrebnih za prenos, ne 
zagotovijo pravočasno, končnim 
uporabnikom, ki so bili izpostavljeni taki 
zamudi ali zlorabi, plačajo nadomestilo.

(6) Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij, ki s preklopom zamujajo ali 
ga zlorabijo, med drugim tako, da 
informacij, potrebnih za prenos, ne 
zagotovijo pravočasno, končnim 
uporabnikom, ki so bili izpostavljeni taki 
zamudi ali zlorabi, plačajo nadomestilo, 
sorazmerno utrpeli škodi. Pri tem je treba 
ob prenosu upoštevati morebitne odprte 
račune in temu primerno zagotoviti 
možnost odloga prenosa.

Or. de



PE526.176v01-00 140/209 AM\1013978SL.doc

SL

Predlog spremembe 739
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 a
Uporaba splošnih načel za ponudnike 

storitev informacijske družbe
Nacionalni nadzorni organi zagotovijo, da 
ponudniki storitev informacijske družbe 
pri zagotavljanju storitev spoštujejo 
načela preglednosti, nediskriminacije in 
odprtosti platform, vključno z lažjo 
menjavo ponudnika, načelom 
interoperabilnosti, prenosljivostjo 
aplikacij in podatkov ter nevtralnostjo pri 
digitalnem iskanju vsebin.

Or. de

Predlog spremembe 740
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 a
Uporaba splošnih načel za ponudnike 

storitev informacijske družbe
Nacionalni nadzorni organi zagotovijo, da 
se ne zmanjšujejo pravice nacionalnih 
uporabnikov. Ponudniki storitev 
informacijske družbe pri zagotavljanju 
storitev spoštujejo načela preglednosti in 
nediskriminacije, vključno z lažjo 
menjavo ponudnika, načelom 
interoperabilnosti, ter nevtralnostjo pri 
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digitalnem iskanju vsebin. 

Or. de

Predlog spremembe 741
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 a
Uporaba splošnih načel in pravnih 

predpisov tudi za ponudnike 
informacijskih storitev

Nacionalni regulator zagotovi, da 
ponudniki informacijskih storitev 
spoštujejo enaka načela preglednosti, 
nediskriminacije in odprtosti platform, pa 
tudi preproste menjave ponudnika, 
interoperabilnosti, komunikacije „vsak 
vsakemu“, prenosljivosti aplikacij in 
podatkov ter nevtralnosti iskanja.

Or. de

Predlog spremembe 742
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Poglavje 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje Va (NOVO)
Odprtost in preglednost
Člen 30a (NOVO) – Uporaba splošnih 
načel o odprtosti in preglednosti, ki se 
nanašajo na ponudnike storitev 
informacijske družbe
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Nacionalni regulativni organi zagotovijo, 
da ponudniki storitev informacijske 
družbe pri zagotavljanju storitev 
spoštujejo načela preglednosti, 
nediskriminacije in odprtosti platform, 
vključno z lažjo menjavo ponudnika, 
interoperabilnostjo, prenosi podatkov 
„vsak vsakemu“, prenosljivostjo aplikacij 
in podatkov ter nevtralnostjo iskanja.

Or. de

Obrazložitev

Od sprejetja pravnega okvira EU (2002) se je telekomunikacijski trg precej spremenil. Zanj je 
zdaj značilno združevanje prej ločenih trgov tradicionalnih ponudnikov telekomunikacijskih 
storitev in internetnih storitev. Da bi zaščitili enotne pravice potrošnikov, predpise o 
preglednosti ali zasebnost pri uporabi komunikacijskih storitev, morajo pravila, ki veljajo za 
tradicionalne telekomunikacijske storitve, veljati tudi za storitve ponudnikov internetnih 
storitev.

Predlog spremembe 743
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri evropskih ponudnikih elektronskih 
komunikacij se sankcije naložijo v skladu 
s poglavjem 2 glede na pripadajoče 
pristojnosti nacionalnih regulativnih 
organov v matični državi članici in državi 
članici gostiteljici.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 744
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Komisija najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja pripravi 
poročilo v zvezi s prenosom pooblastila. 
Prenos pooblastila se samodejno podaljša 
za enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Or. ro

Predlog spremembe 745
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 746
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pooblastilo iz členov 17(2) in 19(5) 
lahko Evropski parlament ali Svet kadar 
koli prekličeta. S sklepom o preklicu 
prekličeta pooblastilo, na katerega se sklep 

(3) Pooblastilo iz členov 17(2), 19(5) in 
23(5) lahko Evropski parlament ali Svet 
kadar koli prekličeta. S sklepom o preklicu 
prekličeta pooblastilo, na katerega se sklep 
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nanaša. Sklep začne veljati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki ga ta določa. Sklep ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

nanaša. Sklep začne veljati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki ga ta določa. Sklep ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

Or. de

Predlog spremembe 747
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delegirani akt, sprejet na podlagi 
členov 17(2) in člena 19(5), začne veljati 
samo, če mu Evropski parlament ali Svet v 
dveh mesecih od uradnega obvestila o tem 
aktu Evropskemu parlamentu in Svetu ne 
nasprotujeta ali če sta pred iztekom 
navedenega roka oba obvestila Komisijo, 
da mu ne nasprotujeta. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Delegirani akt, sprejet na podlagi 
členov 17(2), 19(5) in 23(5), začne veljati 
samo, če mu Evropski parlament ali Svet v 
dveh mesecih od uradnega obvestila o tem 
aktu Evropskemu parlamentu in Svetu ne 
nasprotujeta ali če sta pred iztekom 
navedenega roka oba obvestila Komisijo, 
da mu ne nasprotujeta. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Or. de

Predlog spremembe 748
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)
Direktiva 2002/20/ES
Člen 10 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 10 se doda nov odstavek 6a:
„Nacionalni regulativni organ o vseh 
ukrepih, ki jih sprejme v skladu z 
odstavkoma 5 in 6, obvesti organ 
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BEREC.“

Or. en

Predlog spremembe 749
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 34 a (novo)
Direktiva 2002/19/ES
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 34a
Spremembe Direktive 2002/19/ES

Direktiva 2002/19/ES se spremeni:
V odstavku 2a (nov) člena 13 se doda 
odstavek:
Kadar se nacionalni organ odloča, ali naj 
naloži ali ohrani cenovni nadzor v skladu 
z odstavkom 1 za veleprodajni dostop do 
omrežij naslednje generacije, preuči 
stanje konkurence na maloprodajnem 
trgu. Če je na voljo učinkovita zaščita 
pred diskriminacijo na veleprodajni ravni 
in če obstaja očitna ovira za oblikovanje 
cen zaradi infrastrukturne konkurence 
konkurenčnih fiksnih priključkov, 
brezžičnih omrežij ali reguliranih 
dostopovnih proizvodov na bakrenih 
omrežjih naslednje generacije, nacionalni 
regulativni organ umakne cenovni nadzor 
za veleprodajni dostop za omrežja 
naslednje generacije.

Or. en

Obrazložitev

Uravnavanje cen je upravičeno le, kadar je treba končne uporabnike zaščititi pred 
monopolnim oblikovanjem cen, tj. v primeru tako imenovanega „vztrajnega ozkega grla“, za 
katerega ne veljajo cenovne omejitve konkurenčnih maloprodajnih ponudb ali reguliranih 
ponudb pri drugem omrežju. Uvedba tega načela v zakonodajo EU zagotavlja zelo potrebno 
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pravno varnost.

Predlog spremembe 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 34 a (novo)
Sklep št. 243/2012/EU
Člen 15 

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 34a
Spremembe Sklepa št. 243/2012/EU

V členu 15 se spremeni tretji pododstavek:
„Člen 15 „Poročanje in pregled
Poročanje in pregled Komisija do 10. aprila 2014 Evropskemu 

parlamentu in Svetu poroča o dejavnostih 
in ukrepih, izvedenih oziroma sprejetih na 
podlagi tega sklepa.

Komisija do 10. aprila 2014 Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča o dejavnostih 
in ukrepih, izvedenih oziroma sprejetih na 
podlagi tega sklepa.

Države članice Komisiji zagotovijo vse 
informacije, ki so potrebne za pregled 
uporabe tega sklepa.

Države članice Komisiji zagotovijo vse 
informacije, ki so potrebne za pregled 
uporabe tega sklepa.

‚Komisija do 31. decembra 2015 izvede 
pregled uporabe tega sklepa. Pregled 
vključuje:

Komisija do 31. decembra 2015 izvede 
pregled uporabe tega sklepa.“

Skupno časovnico, ki določa končni 
datum, do katerega se pasovi, opredeljeni 
za mobilne širokopasovne komunikacije 
na ravni ITU, kot so pasovi 700 MHz, 
1,5 GHz in 3,8–4,2 GHz, sprostijo in 
uskladijo za mobilno širokopasovno 
uporabo v vseh državah članicah EU, pri 
čemer se upošteva rezultat ocene 
Evropske komisije v skladu s 
členom 6(5).‘“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:SL:PDF)
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Predlog spremembe 751
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „‚elektronska komunikacijska storitev‘ 
pomeni opravljeno storitev, ki je
sestavljena iz prenosa signalov po 
elektronskih komunikacijskih omrežjih, 
vključno s telekomunikacijskimi 
storitvami, storitvami prenosa po 
omrežjih, ki se uporabljajo za 
radiodifuzijo, in storitvami, ki omogočajo 
ali nadomeščajo komunikacijo, razen 
storitev, katerih osnovni namen je 
zagotavljati medijske vsebine prek 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev ter izvajati redakcijski nadzor nad 
njimi; ne vključuje storitev informacijske 
družbe, opredeljenih v členu 1 
Direktive 98/34/ES, ki nimajo bistvenega 
komunikacijskega značaja, čeprav 
temeljijo na prenosu podatkov v 
elektronskih komunikacijskih omrežjih;“

Or. de

Predlog spremembe 752
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Člen 2c se spremeni: 
„(c) ‚elektronska komunikacijska storitev‘ 
pomeni storitev, ki se navadno opravlja za 
plačilo in je v celoti ali pretežno

„(c) ‚elektronska komunikacijska storitev‘ 
pomeni opravljeno storitev, ki je 
sestavljena iz prenosa signalov po 
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sestavljena iz prenosa signalov po 
elektronskih komunikacijskih omrežjih ter 
vključuje telekomunikacijske storitve in 
storitve prenosa po omrežjih, ki se 
uporabljajo za radiodifuzijo, izključuje pa 
storitve, s katerimi se zagotavljajo vsebine 
ali izvaja redakcijski nadzor nad 
vsebinami, ki se pošiljajo po elektronskih 
komunikacijskih omrežjih in z 
elektronskimi komunikacijskimi 
storitvami; ne vključuje storitev 
informacijske družbe, opredeljenih v členu 
1 Direktive 98/34/ES, ki niso v celoti ali 
pretežno sestavljene iz prenosa signalov po 
elektronskih komunikacijskih omrežjih;“

elektronskih komunikacijskih omrežjih, 
vključno s telekomunikacijskimi 
storitvami in storitvami, ki omogočajo ali 
zagotavljajo komunikacijo, in storitvami 
prenosa po omrežjih, ki se uporabljajo za 
radiodifuzijo, razen storitev, katerih 
osnovni namen je zagotavljati medijske 
vsebine pod redakcijskim nadzorom
ponudnika prek elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev; ne 
vključuje storitev informacijske družbe, 
opredeljenih v členu 1 Direktive 98/34/ES, 
ki nimajo bistvenega komunikacijskega 
značaja, čeprav temeljijo na prenosu 
podatkov v elektronskih komunikacijskih 
omrežjih;“

Or. de

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:DE:PDF)

Obrazložitev

Razširitev opredelitve pojma elektronske komunikacijske storitve je potrebna, saj je 
opredelitev iz leta 2002 zastarela, danes pa na istem trgu poslujejo tradicionalni 
telekomunikacijski operaterji in ponudniki povrhnjih spletnih storitev (OTT).

Predlog spremembe 753
Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2002/21/ES
Člen 2 – točka c 

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Točka (c) v členu 2 se spremeni:
„‚elektronska komunikacijska storitev‘ 
pomeni storitev, ki se navadno opravlja za 
plačilo in je v celoti ali pretežno
sestavljena iz prenosa signalov po 
elektronskih komunikacijskih omrežjih ter 
vključuje telekomunikacijske storitve in
storitve prenosa po omrežjih, ki se 

„‚elektronska komunikacijska storitev‘ 
pomeni storitev, ki je sestavljena iz prenosa 
signalov po elektronskih komunikacijskih 
omrežjih ter vključuje telekomunikacijske 
storitve, storitve prenosa po omrežjih, ki se 
uporabljajo za radiodifuzijo, in 
nadomestke na podlagi internetnega 
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uporabljajo za radiodifuzijo, izključuje pa 
storitve, s katerimi se zagotavljajo vsebine 
ali izvaja redakcijski nadzor nad 
vsebinami, ki se pošiljajo po elektronskih 
komunikacijskih omrežjih in z 
elektronskimi komunikacijskimi 
storitvami; ne vključuje storitev 
informacijske družbe, opredeljenih v 
členu 1 Direktive 98/34/ES, ki niso v celoti 
ali pretežno sestavljene iz prenosa signalov 
po elektronskih komunikacijskih 
omrežjih;“

protokola, ki uporabljajo aplikacije ali 
storitvene platforme, izključuje pa storitve, 
s katerimi se zagotavljajo vsebine ali izvaja 
redakcijski nadzor nad vsebinami, ki se 
pošiljajo po elektronskih komunikacijskih 
omrežjih in z elektronskimi 
komunikacijskimi storitvami; ne vključuje 
storitev informacijske družbe, opredeljenih 
v členu 1 Direktive 98/34/ES, ki niso v 
celoti ali pretežno sestavljene iz prenosa 
signalov po elektronskih komunikacijskih 
omrežjih, in ne zagotavlja nadomestka 
zanje;“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:EN:PDF)

Obrazložitev

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

Predlog spremembe 754
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (a) v odstavku 1 se prvi pododstavek črtano
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nadomesti z naslednjim:
‘
1. Če je cilj predvidenega ukrepa iz 
člena 7(3) naložitev, sprememba ali umik 
obveznosti za operaterja ob uporabi 
člena 16 te direktive v povezavi s členom 5 
ter členoma 9 in 13 Direktive 2002/19/ES 
(Direktiva o dostopu) ter členom 
17 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalni storitvi), lahko Komisija v 
enem mesecu, kot določa člen 7(3) te 
direktive, zadevni nacionalni regulativni 
organ in BEREC obvesti o razlogih, 
zaradi katerih meni, da bi osnutek ukrepa 
lahko predstavljal oviro za enotni trg, 
oziroma o resnih dvomih o njegovi 
združljivosti s pravom Unije, pri čemer po 
potrebi upošteva vsa priporočila, sprejeta 
na podlagi člena 19(1) te direktive v zvezi 
z usklajeno uporabo posebnih določb te 
direktive in posebnih direktiv. V takšnem 
primeru se osnutek ukrepa ne sprejme še 
nadaljnje tri mesece po uradnem obvestilu 
Komisije.
’

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili škodljive učinke na končne uporabnike, je treba znova potrditi pristojnost 
nacionalnih organov glede naloge usklajevanja uporabe posebnih določbe te direktive in 
drugih posebnih direktiv.

Predlog spremembe 755
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (a) v odstavku 1 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

črtano

‘
1. Če je cilj predvidenega ukrepa iz 
člena 7(3) naložitev, sprememba ali umik 
obveznosti za operaterja ob uporabi 
člena 16 te direktive v povezavi s členom 5 
ter členoma 9 in 13 Direktive 2002/19/ES 
(Direktiva o dostopu) ter členom 
17 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalni storitvi), lahko Komisija v 
enem mesecu, kot določa člen 7(3) te 
direktive, zadevni nacionalni regulativni 
organ in BEREC obvesti o razlogih, 
zaradi katerih meni, da bi osnutek ukrepa 
lahko predstavljal oviro za enotni trg, 
oziroma o resnih dvomih o njegovi 
združljivosti s pravom Unije, pri čemer po 
potrebi upošteva vsa priporočila, sprejeta 
na podlagi člena 19(1) te direktive v zvezi 
z usklajeno uporabo posebnih določb te 
direktive in posebnih direktiv. V takšnem 
primeru se osnutek ukrepa ne sprejme še 
nadaljnje tri mesece po uradnem obvestilu 
Komisije.
’

Or. en

Predlog spremembe 756
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2002/21/ES
Člen 7 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (a) v odstavku 1 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

črtano
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‘
1. Če je cilj predvidenega ukrepa iz 
člena 7(3) naložitev, sprememba ali umik 
obveznosti za operaterja ob uporabi 
člena 16 te direktive v povezavi s členom 5 
ter členoma 9 in 13 Direktive 2002/19/ES 
(Direktiva o dostopu) ter členom 
17 Direktive 2002/22/ES (Direktiva o 
univerzalni storitvi), lahko Komisija v 
enem mesecu, kot določa člen 7(3) te 
direktive, zadevni nacionalni regulativni 
organ in BEREC obvesti o razlogih, 
zaradi katerih meni, da bi osnutek ukrepa 
lahko predstavljal oviro za enotni trg, 
oziroma o resnih dvomih o njegovi 
združljivosti s pravom Unije, pri čemer po 
potrebi upošteva vsa priporočila, sprejeta 
na podlagi člena 19(1) te direktive v zvezi 
z usklajeno uporabo posebnih določb te 
direktive in posebnih direktiv. V takšnem 
primeru se osnutek ukrepa ne sprejme še 
nadaljnje tri mesece po uradnem obvestilu 
Komisije.
’

Or. en

Predlog spremembe 757
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2002/21/ES
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (a) naslednji pododstavek se vstavi med 
prvi in drugi pododstavek odstavka 1:

črtano

‘
Pri ocenjevanju, ali ima določen trg 
lastnosti, ki lahko upravičijo naložitev 
predhodnih regulativnih obveznosti in ga 
je zato treba vključiti v priporočilo, 
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Komisija upošteva zlasti potrebo po 
konvergenčni ureditvi v vsej Unij, potrebo 
po spodbujanju učinkovitih naložb in 
inovacij v interesu končnih uporabnikov 
in globalne konkurenčnosti gospodarstva 
Unije ter pomen zadevnega trga vključno 
z drugimi dejavniki, kot je obstoječa 
infrastrukturna konkurenca na 
maloprodajni ravni ter konkurenca pri 
cenah, izbiri in kakovosti izdelkov, 
ponujenih končnim uporabnikom. 
Komisija upošteva vse zadevne 
konkurenčne omejitve ne glede na to, ali 
se omrežja, storitve ali aplikacije, ki 
nalagajo take omejitve, štejejo za 
elektronska komunikacijska omrežja, 
elektronske komunikacijske storitve ali 
druge vrste storitev ali aplikacij, ki so 
primerljive z vidika končnega uporabnika, 
da bi določila, ali so na splošno v Uniji ali 
v njenem bistvenem delu hkrati izpolnjena 
naslednja tri merila:
(a) prisotnost visokih in stalnih 
strukturnih, pravnih ali regulativnih ovir 
za vstop na trg;
(b) tržna struktura se ob upoštevanju 
stanja infrastrukturne in druge 
konkurence za ovirami za vstop na trg ne 
nagiba k učinkoviti konkurenci v 
ustreznem časovnem obdobju;
(c) konkurenčno pravo ne zadošča za 
primerno odpravljanje ugotovljenega 
tržnega nedelovanja.
’

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili škodljive učinke na končne uporabnike, se je treba izogniti slabitvi pravil 
konkurence v državah članicah.

Predlog spremembe 758
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2002/21/ES
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (a) naslednji pododstavek se vstavi med 
prvi in drugi pododstavek odstavka 1:

črtano

‘
Pri ocenjevanju, ali ima določen trg 
lastnosti, ki lahko upravičijo naložitev 
predhodnih regulativnih obveznosti in ga 
je zato treba vključiti v priporočilo, 
Komisija upošteva zlasti potrebo po 
konvergenčni ureditvi v vsej Unij, potrebo 
po spodbujanju učinkovitih naložb in 
inovacij v interesu končnih uporabnikov 
in globalne konkurenčnosti gospodarstva 
Unije ter pomen zadevnega trga vključno 
z drugimi dejavniki, kot je obstoječa 
infrastrukturna konkurenca na 
maloprodajni ravni ter konkurenca pri 
cenah, izbiri in kakovosti izdelkov, 
ponujenih končnim uporabnikom. 
Komisija upošteva vse zadevne 
konkurenčne omejitve ne glede na to, ali 
se omrežja, storitve ali aplikacije, ki 
nalagajo take omejitve, štejejo za 
elektronska komunikacijska omrežja, 
elektronske komunikacijske storitve ali 
druge vrste storitev ali aplikacij, ki so 
primerljive z vidika končnega uporabnika, 
da bi določila, ali so na splošno v Uniji ali 
v njenem bistvenem delu hkrati izpolnjena 
naslednja tri merila:
(a) prisotnost visokih in stalnih 
strukturnih, pravnih ali regulativnih ovir 
za vstop na trg;
(b) tržna struktura se ob upoštevanju 
stanja infrastrukturne in druge 
konkurence za ovirami za vstop na trg ne 
nagiba k učinkoviti konkurenci v 
ustreznem časovnem obdobju;
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(c) konkurenčno pravo ne zadošča za 
primerno odpravljanje ugotovljenega 
tržnega nedelovanja.
’

Or. en

Predlog spremembe 759
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2002/21/ES
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (a) naslednji pododstavek se vstavi med 
prvi in drugi pododstavek odstavka 1:

črtano

‘
Pri ocenjevanju, ali ima določen trg 
lastnosti, ki lahko upravičijo naložitev 
predhodnih regulativnih obveznosti in ga 
je zato treba vključiti v priporočilo, 
Komisija upošteva zlasti potrebo po 
konvergenčni ureditvi v vsej Unij, potrebo 
po spodbujanju učinkovitih naložb in 
inovacij v interesu končnih uporabnikov 
in globalne konkurenčnosti gospodarstva 
Unije ter pomen zadevnega trga vključno 
z drugimi dejavniki, kot je obstoječa 
infrastrukturna konkurenca na 
maloprodajni ravni ter konkurenca pri 
cenah, izbiri in kakovosti izdelkov, 
ponujenih končnim uporabnikom. 
Komisija upošteva vse zadevne 
konkurenčne omejitve ne glede na to, ali
se omrežja, storitve ali aplikacije, ki 
nalagajo take omejitve, štejejo za 
elektronska komunikacijska omrežja, 
elektronske komunikacijske storitve ali 
druge vrste storitev ali aplikacij, ki so 
primerljive z vidika končnega uporabnika, 
da bi določila, ali so na splošno v Uniji ali 
v njenem bistvenem delu hkrati izpolnjena 
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naslednja tri merila:
(a) prisotnost visokih in stalnih 
strukturnih, pravnih ali regulativnih ovir 
za vstop na trg;
(b) tržna struktura se ob upoštevanju 
stanja infrastrukturne in druge 
konkurence za ovirami za vstop na trg ne 
nagiba k učinkoviti konkurenci v 
ustreznem časovnem obdobju;
(c) konkurenčno pravo ne zadošča za 
primerno odpravljanje ugotovljenega 
tržnega nedelovanja.
’

Or. en

Predlog spremembe 760
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 1
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V člen 1(1) se vstavi naslednji tretji 
pododstavek:

črtano

„
Ta uredba se uporablja izključno za 
storitve gostovanja, ki se v Uniji 
zagotavljajo končnim uporabnikom, 
katerih domači ponudnik je ponudnik 
javnih elektronskih komunikacij v eni od 
držav članic.
“

Or. en

Predlog spremembe 761
Jean-Pierre Audy
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Predlog uredbe
Člen 37 – točka 1
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja izključno za 
storitve gostovanja, ki se v Uniji 
zagotavljajo končnim uporabnikom, 
katerih domači ponudnik je ponudnik 
javnih elektronskih komunikacij v eni od 
držav članic.

Ta uredba se uporablja izključno za 
regulirane storitve gostovanja, ki se v 
Uniji zagotavljajo končnim uporabnikom, 
katerih domači ponudnik je ponudnik 
javnih elektronskih komunikacij v eni od 
držav članic

Or. en

Predlog spremembe 762
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 2
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 2 – odstavek 2 – točka r (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 2(2) se vstavi naslednja 
točka (r):

črtano

‘
(r) „dvostranski ali večstranski sporazum 
o gostovanju“ pomeni enega ali več 
komercialnih ali tehničnih sporazumov 
med ponudniki gostovanja, ki omogočajo 
virtualno razširitev pokrivanja domačega 
omrežja in vzdržno zagotavljanje s strani 
vsakega ponudnika gostovanja 
reguliranih maloprodajnih storitev 
gostovanja na isti cenovni ravni kot 
njihovih domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev.
‘

Or. en
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Predlog spremembe 763
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 3
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V členu 4 se doda naslednji 
odstavek 7:

črtano

‘
7. Ta člen se ne uporablja za ponudnike 
storitev gostovanja, ki zagotavljajo 
regulirane maloprodajne storitve 
gostovanja v skladu s členom 4a.
’

Or. en

Predlog spremembe 764
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 3
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ta člen se ne uporablja za ponudnike 
storitev gostovanja, ki zagotavljajo 
regulirane maloprodajne storitve 
gostovanja v skladu s členom 4a.

7. Z odpravo pristojbin za gostovanje se ta 
člen ne uporablja več.

Or. de

Predlog spremembe 765
Jürgen Creutzmann
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Predlog uredbe
Člen 37 – točka 3
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta člen se ne uporablja za ponudnike 
storitev gostovanja, ki zagotavljajo 
regulirane maloprodajne storitve 
gostovanja v skladu s členom 4a.

Ta člen se uporablja do 30. junija 2016.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije zaradi negotovosti, ki jo vnaša na trg, dokler ne bo sprejet, dejansko ovira 
ločeno prodajo storitev gostovanja v Evropi. Zaradi odprave cen gostovanja, kot jih predlaga 
poročevalec, se zmogljivosti ločevanja ne uporabljajo več, zato se od ponudnikov ne bi smelo 
zahtevati, da temu še naprej dodeljujejo sredstva.

Predlog spremembe 766
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 767
Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 768
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta člen se uporablja za ponudnike 
gostovanja, ki:

1. Ponudniki storitev gostovanja imajo s 
sklicevanjem na merilo razumne uporabe 
pravico omejiti porabo reguliranih 
maloprodajnih storitev gostovanja po 
veljavnih cenah domačih storitev. Merilo 
razumne porabe se uporablja tako, da se 
potrošnikom, ki uporabljajo različne 
domače maloprodajne pakete ponudnika 
storitev gostovanja, omogoči, da brez težav 
isti značilni vzorec domače porabe, ki ga 
uporabljajo pri domačih maloprodajnih 
paketih, uporabijo tudi na rednih 
potovanjih po Uniji. Ponudnik storitev 
gostovanja, ki uporabi to možnost, objavi 
podrobne kvantificirane podatke o načinu 
uporabe merila razumne uporabe v skladu 
s členom 26(1)(b) Uredbe št. XXX/2014 
ter jih v skladu s členom 26(1)(b) in (c) 
navedene uredbe vključi v svoje pogodbe, 
pri čemer se sklicuje na glavne cene, 
količino ali druge parametre zadevnega 
maloprodajnega paketa.
2. Po posvetovanju z deležniki in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo organ BEREC do 
31. decembra 2014 določi splošne 
smernice za uporabo merila razumne 
uporabe v maloprodajnih pogodbah s 
ponudniki storitev gostovanja, ki 
uporablja ta člen. Organ BEREC določi 
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take smernice s sklicevanjem na splošni 
cilj iz odstavka 1 in upošteva zlasti razvoj 
cenovnih vzorcev in vzorcev porabe v 
državah članicah, stopnjo konvergence 
domačih cenovnih ravni v Uniji, vse 
opazne učinke gostovanja po cenah 
domačih storitev na razvoj takih cen in 
razvoj veleprodajnih cen gostovanja za 
neuravnotežen promet med ponudniki 
storitev gostovanja.
3. Pristojni nacionalni regulativni organ 
spremlja in nadzoruje uporabo merila 
razumne uporabe, pri čemer čim bolj 
upošteva smernice organa BEREC, ko se 
sprejmejo, in zagotavlja, da se ne 
uporabljajo neprimerni pogoji. 

Or. en

Predlog spremembe 769
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 a – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstavki 1, 6 in 7 ne izključujejo možnosti 
ponudnika gostovanja, da s sklicevanjem 
na merilo razumne uporabe omeji porabo 
reguliranih maloprodajnih storitev 
gostovanja po veljavnih cenah domačih 
storitev. Merilo razumne porabe se 
uporablja tako, da se potrošnikom, ki 
uporabljajo različne domače 
maloprodajne pakete ponudnika 
gostovanja, omogoči, da brez težav isti 
tipični vzorec domače porabe, ki ga 
uporabljajo pri domačih maloprodajnih 
paketih, uporabijo tudi na rednih 
potovanjih po Uniji. Ponudnik 
gostovanja, ki uporabi to možnost, objavi 
podrobne kvantificirane podatke o načinu 

črtano
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uporabe merila razumne uporabe v skladu 
s členom 25(1)(b] Uredbe št. XXX/2014 
ter jih v skladu s členom 26(1)(b) in (c) 
navedene uredbe vključi v svoje pogodbe, 
pri čemer se sklicuje na glavne cene, 
količino ali druge parametre zadevnega 
maloprodajnega paketa.

Or. ro

Predlog spremembe 770
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 a – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po posvetovanju z deležniki in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo BEREC do 
31. decembra 2014 določi splošne 
smernice za uporabo merila razumne 
uporabe v maloprodajnih pogodbah s 
ponudniki gostovanja, ki uporablja ta 
člen. BEREC določi take smernice s 
sklicevanjem na splošni cilj iz prvega 
pododstavka in upošteva zlasti razvoj 
cenovnih vzorcev in vzorcev porabe v 
državah članicah, stopnjo konvergence 
domačih cenovnih ravni v Uniji, vse 
opazne učinke gostovanja po cenah 
domačih storitev na razvoj takih cen in 
razvoj veleprodajnih cen gostovanja za 
neuravnotežen promet med ponudniki 
gostovanja.

BEREC določi take smernice s 
sklicevanjem na splošni cilj iz prvega 
pododstavka in upošteva zlasti razvoj 
cenovnih vzorcev in vzorcev porabe v 
državah članicah, stopnjo konvergence 
domačih cenovnih ravni v Uniji, vse 
opazne učinke gostovanja po cenah 
domačih storitev na razvoj takih cen in 
razvoj veleprodajnih cen gostovanja za 
neuravnotežen promet med ponudniki 
gostovanja.

Or. ro

Predlog spremembe 771
Herbert Reul
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Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 6a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po posvetovanju z deležniki in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo BEREC do 
31. decembra 2014 določi splošne 
smernice za uporabo merila razumne 
uporabe v maloprodajnih pogodbah s 
ponudniki gostovanja, ki uporablja ta člen.
BEREC določi take smernice s 
sklicevanjem na splošni cilj iz prvega 
pododstavka in upošteva zlasti razvoj 
cenovnih vzorcev in vzorcev porabe v 
državah članicah, stopnjo konvergence 
domačih cenovnih ravni v Uniji, vse 
opazne učinke gostovanja po cenah 
domačih storitev na razvoj takih cen in 
razvoj veleprodajnih cen gostovanja za 
neuravnotežen promet med ponudniki 
gostovanja.

Po posvetovanju z deležniki in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo BEREC do 
31. decembra 2016 določi splošne 
smernice za uporabo merila razumne 
uporabe v maloprodajnih pogodbah s 
ponudniki gostovanja, ki uporablja ta člen. 
BEREC določi take smernice s 
sklicevanjem na splošni cilj iz prvega 
pododstavka in upošteva zlasti razvoj 
cenovnih vzorcev in vzorcev porabe v 
državah članicah, stopnjo konvergence 
domačih cenovnih ravni v Uniji, vse 
opazne učinke gostovanja po cenah 
domačih storitev na razvoj takih cen in 
razvoj veleprodajnih cen gostovanja za 
neuravnotežen promet med ponudniki 
gostovanja.

Or. de

Predlog spremembe 772
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 a – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni nacionalni regulativni organ 
spremlja in nadzoruje uporabo merila 
razumne uporabe, pri čemer čim bolj 
upošteva splošne smernice BEREC, ko se 
sprejmejo, in zagotavlja, da se ne 
uporabljajo neprimerni pogoji.

Pristojni nacionalni regulativni organ 
zagotavlja, da se ne uporabljajo neprimerni 
pogoji.

Or. ro
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Predlog spremembe 773
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) V členu 5 se doda naslednji 
odstavek 7:
7. Z odpravo pristojbin za gostovanje se ta 
člen ne uporablja več.

Or. de

Predlog spremembe 774
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 5 se doda naslednji 
odstavek 7:
7. Ta člen se uporablja do 30. junija 2016.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije zaradi negotovosti, ki jo vnaša na trg, dokler ne bo sprejet, dejansko ovira 
ločeno prodajo storitev gostovanja v Evropi. Zaradi odprave cen gostovanja, kot jih predlaga 
poročevalec, se zmogljivosti ločevanja ne uporabljajo več, zato se od ponudnikov ne bi smelo 
zahtevati, da temu še naprej dodeljujejo sredstva.

Predlog spremembe 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)
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Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vstavi se naslednji člen:
Člen 6a
Odprava maloprodajnih cen
Ponudniki storitev gostovanja 
uporabnikom teh storitev od 1. julija 2016 
v nobeni državi članici ne zaračunavajo 
pribitka v primerjavi s cenami mobilnih 
komunikacijskih storitev na domači ravni 
za regulirane odhodne ali dohodne 
gostujoče klice, regulirana odhodna 
gostujoča sporočila SMS, odhodna 
gostujoča sporočila MMS ali uporabljene 
regulirane storitve podatkovnega 
gostovanja, ali kakršnih koli splošnih cen 
za uporabo terminalske opreme ali 
storitve v tujini.
Da bi ponudniki preprečili neomejeno 
uporabo maloprodajnih storitev 
gostovanja po cenah na domači ravni in s 
tem kakršen koli učinek vodne postelje, ki 
bi lahko vplival na cene, ki veljajo za vse 
potrošnike, vključno s tistimi, ki storitev 
gostovanja ne uporabljajo, bi morali imeti 
pravico, da v svojem maloprodajnem 
paketu uporabijo klavzulo o pošteni 
uporabi, ki zajema največ 5 tednov na 
leto.
Komisija do decembra 2015, potem ko je 
bilo opravljeno javno posvetovanje ter se 
je zahtevalo in čim bolj upoštevalo mnenje 
organa BEREC, določi splošne smernice 
za uporabo primernih maloprodajnih cen, 
če potrošnik preseže to klavzulo o pošteni 
uporabi. Te cene v nobenem primeru ne 
bi smele presegati pokritja stroškov za 
zagotavljanje takih storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 6 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Člen 37, točka 4 (novo), vstavi se 
naslednji člen:
Člen 6a 
Odprava maloprodajnih cen gostovanja
Ponudniki storitev gostovanja 
uporabnikom teh storitev od 1. julija 2015 
ne zaračunavajo pribitka v primerjavi s 
cenami mobilnih komunikacijskih storitev 
na domači ravni za regulirane odhodne 
ali dohodne gostujoče klice, regulirana 
odhodna gostujoča sporočila SMS, 
odhodna gostujoča sporočila MMS ali 
uporabljene regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja, ali kakršnih 
koli splošnih cen za uporabo terminalske 
opreme ali storitve v tujini.

Or. en

Obrazložitev

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).
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Predlog spremembe 777
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 6 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ BEREC do 31. decembra 2015 
po posvetovanju z deležniki in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo določi splošne 
smernice za uporabo meril razumne 
uporabe pri ponudnikih storitev 
gostovanja. Upošteva zlasti razvoj 
cenovnih vzorcev in vzorcev porabe v 
državah članicah, stopnjo konvergence 
domačih cenovnih ravni v Uniji, vse 
opazne učinke gostovanja po cenah 
domačih storitev na razvoj takih cen in 
razvoj učinkovitih veleprodajnih cen 
gostovanja za neuravnotežen promet med 
ponudniki storitev gostovanja različnih 
velikosti.

Or. en

Predlog spremembe 778
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 6 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ponudniki storitev gostovanja 
uporabnikom teh storitev od 1. julija 2016 
ne zaračunavajo pribitka v primerjavi s 
cenami mobilnih komunikacijskih storitev 
na domači ravni za regulirane odhodne 
ali dohodne gostujoče klice, regulirana 
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odhodna gostujoča sporočila SMS, 
odhodna gostujoča sporočila MMS ali 
uporabljene regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja, ali kakršnih 
koli splošnih cen za uporabo terminalske 
opreme ali storitve v tujini.

Or. en

Obrazložitev

OPOMBA: Sporočila MMS so vključena, da bi se izognili situaciji, ko bi lahko operaterji 
uporabili pribitek za MMS ob gostovanju.

Predlog spremembe 779
Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 7

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(4a) Člen 7 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 7 „Člen 7

Veleprodajne cene za odhodne regulirane 
gostujoče klice

Veleprodajne cene za odhodne regulirane 
gostujoče klice

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu ponudniku 
storitev gostovanja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz 
obiskanega omrežja, med drugim vključno 
s stroški izvora, prenosa in zaključevanja, 
od 1. julija 2012 ne presega 0,14 EUR na 
minuto.

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu ponudniku 
storitev gostovanja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz 
obiskanega omrežja, med drugim vključno 
s stroški izvora, prenosa in zaključevanja, 
od 1. julija 2014 ne presega 0,05 EUR na 
minuto.

2. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna za 
dvanajstmesečno obdobje ali katero koli 
krajše obdobje, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe najvišje povprečne 
veleprodajne cene iz tega odstavka ali do 

2. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna za 
dvanajstmesečno obdobje ali katero koli 
krajše obdobje, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe najvišje povprečne 
veleprodajne cene iz tega odstavka ali do 
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30. junija 2022. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,10 EUR in 1. julija 2014 na 0,05 EUR
ter brez poseganja v člen 19 ostane 0,05 
EUR do 30. junija 2022.

30. junija 2022. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2016 zniža na 
0,01 EUR in ostane do 30. junija 2022.

3. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se izračuna z deljenjem 
skupnega prejetega prihodka iz gostovanja 
na veleprodajni ravni s skupnim številom 
minut gostovanja na veleprodajni ravni, ki 
jih je zadevni operater dejansko porabil za 
zagotavljanje gostujočih klicev na 
veleprodajni ravni znotraj Unije v 
zadevnem obdobju, ki se izračuna na 
podlagi sekundnega intervala, pri čemer se 
upošteva možnost, da operater obiskanega 
omrežja uporabi začetno najkrajše obdobje 
zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund.“

3. Cene zaključevanja klicev v mobilnih 
omrežjih za gostujoče govorne klice od 
1. julija 2016 ne presega 0,005 EUR in 
prav tako ostane do 30. junija 2022.

4. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se izračuna z deljenjem 
skupnega prejetega prihodka iz gostovanja 
na veleprodajni ravni s skupnim številom 
minut gostovanja na veleprodajni ravni, ki 
jih je zadevni operater dejansko porabil za 
zagotavljanje gostujočih klicev na 
veleprodajni ravni znotraj Unije v 
zadevnem obdobju, ki se izračuna na 
podlagi sekundnega intervala, pri čemer se 
upošteva možnost, da operater obiskanega 
omrežja uporabi začetno najkrajše obdobje 
zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:SL:PDF)

Obrazložitev

V številnih državah članicah je povprečna domača maloprodajna cena nižja od 0,05 EUR. Če 
bi veleprodajne cene za storitve govornega gostovanja ohranili na sedanji ravni (0,05 EUR) 
po 1. juliju 2016, ko bodo morali operaterji uporabnikom za gostovanje zaračunavati enako 
ceno kot doma, bi prišlo do resnih izkrivljanj na trgu. Zato bi se morale veleprodajne cene za 
govorne klice še bolj znižati, da bi omogočili večjo konkurenco. Cene zaključevanja 
gostujočih klicev v mobilnem omrežju pa bi se morale znižati, da bi se izognili izkrivljanju 
trga.
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Predlog spremembe 780
Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 7 – odstavka 1 in 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(4a) V členu 7 se odstavka 1 in 2 
nadomestita z naslednjim:

„1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu ponudniku 
storitev gostovanja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz 
obiskanega omrežja, med drugim vključno 
s stroški izvora, prenosa in zaključevanja, 
od 1. julija 2012 ne presega 0,14 EUR na 
minuto.

„1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu ponudniku 
storitev gostovanja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz 
obiskanega omrežja, med drugim vključno 
s stroški izvora, prenosa in zaključevanja 
ne presega omejitev iz odstavka 2.

2. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna za 
dvanajstmesečno obdobje ali katero koli 
krajše obdobje, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe najvišje povprečne 
veleprodajne cene iz tega odstavka ali do 
30. junija 2022. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,10 EUR in 1. julija 2014 na 0,05 EUR ter 
brez poseganja v člen 19 ostane 0,05 EUR 
do 30. junija 2022.“

2. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna za 
dvanajstmesečno obdobje ali katero koli 
krajše obdobje, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe najvišje povprečne 
veleprodajne cene iz tega odstavka ali do 
30. junija 2022. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena 1. julija 2013 ne presega
0,10 EUR in se 1. julija 2014 zniža na 
0,03 EUR, 1. julija 2015 na 0,02 EUR in 
1. julija 2016 na 0,01 EUR.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:SL:PDF)

Obrazložitev

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
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like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Predlog spremembe 781
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 7 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
1. Veleprodajni dostop do gostovanja se 
zagotovi pod nediskriminatornimi pogoji, 
brez razlikovanja med domačimi in tujimi 
operaterji, vključno s pogoji 
veleprodajnega dostopa za domače 
mobilne storitve; s čimer se ustvarijo 
enaki pogoji delovanja za vse tržne 
operaterje.

Or. en

Predlog spremembe 782
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 7 a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Operaterji imajo pravico dostopati do 
drugih omrežij po enakih veleprodajnih 
cenah in pogojih, po katerih ponujajo 
dostop do svojih omrežij drugim 
operaterjem, razen če nacionalni 
regulatorji ali organ BEREC tega ne 
obravnavajo kot nepoštene cenovne 
pogoje, ki izkrivljajo konkurenco. 

Or. en

Predlog spremembe 783
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vstavi se naslednji člen:
Člen 6a
Odprava maloprodajnih pribitkov za 
gostovanje
1. Ponudniki storitev gostovanja 
uporabnikom teh storitev od 1. julija 2016 
ne zaračunavajo pribitka v primerjavi s 
cenami mobilnih komunikacijskih storitev 
na domači ravni za regulirane odhodne 
ali dohodne gostujoče klice, regulirana 
odhodna gostujoča sporočila SMS ali 
uporabljene regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja, brez poseganja 
v ukrepe, sprejete za preprečevanje 
nepravilne ali goljufive uporabe.
2. Odstavek 1 ponudniku storitev 
gostovanja ne preprečuje, da s 
sklicevanjem na merilo razumne uporabe 
omeji porabo reguliranih maloprodajnih 
storitev gostovanja po veljavnih cenah 
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domačih storitev. Ponudniki storitev 
gostovanja objavijo podrobne 
kvantificirane podatke o načinu uporabe 
merila razumne uporabe in jih vključijo v 
svoje pogodbe, pri čemer se sklicujejo na 
glavne cene, količino ali druge parametre 
zadevnega maloprodajnega paketa.
3. Ponudniki storitev gostovanja lahko 
svojim strankam ponudijo možnost 
namerne odpovedi koristenju možnosti 
uporabe veljavne cene domačih storitev za 
regulirane storitve gostovanja v zameno 
za druge ugodnosti, ki jih ponuja zadevni 
ponudnik. Ponudnik storitev gostovanja 
takšne končne uporabnike opozori na 
vrsto ugodnosti gostovanja, ki jih bodo s 
tem izgubili. Nacionalni regulativni 
organi spremljajo zlasti, ali ponudnik 
storitev gostovanja, ki uporablja ta člen, 
izvaja poslovne prakse, s katerimi bi se 
izognil standardnim postopkom.
Organ BEREC do 31. decembra 2015 po 
posvetovanju z deležniki oceni tveganje 
goljufije in arbitraže med reguliranimi 
storitvami gostovanja po domačih cenah 
in prvotnimi domačimi storitvami ter 
določi splošne smernice za uporabo 
merila razumne uporabe pri 
maloprodajnih dogovorih ponudnikov 
storitev gostovanja. Pristojni nacionalni 
regulativni organ spremlja in nadzoruje 
uporabo merila razumne uporabe, pri 
čemer čim bolj upošteva splošne smernice 
organa BEREC, ko se sprejmejo, in 
zagotavlja, da se ne uporabljajo 
neprimerni pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 784
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
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Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vstavi se naslednji člen:
Odprava maloprodajnih pribitkov za 
gostovanje
„1. Ponudniki storitev gostovanja 
uporabnikom teh storitev od 1. julija 2016 
ne zaračunavajo pribitka v primerjavi s 
cenami mobilnih komunikacijskih storitev 
na domači ravni za regulirane odhodne 
ali dohodne gostujoče klice, regulirana 
odhodna gostujoča sporočila SMS ali 
uporabljene regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja, brez poseganja 
v ukrepe, sprejete za preprečevanje 
nepravilne ali goljufive uporabe.
2. Odstavek 1 ponudniku storitev 
gostovanja ne preprečuje, da s 
sklicevanjem na merilo razumne uporabe 
omeji porabo reguliranih maloprodajnih 
storitev gostovanja po veljavnih cenah 
domačih storitev. Ponudniki storitev 
gostovanja objavijo podrobne 
kvantificirane podatke o načinu uporabe 
merila razumne uporabe in jih vključijo v 
svoje pogodbe, pri čemer se sklicujejo na 
glavne cene, količino ali druge parametre 
zadevnega maloprodajnega paketa.
3. Organ BEREC do 31. decembra 2016 
po posvetovanju z deležniki oceni tveganje 
goljufije in arbitraže med reguliranimi 
storitvami gostovanja po domačih cenah 
in prvotnimi domačimi storitvami v državi 
gostiteljici ter določi splošne smernice za 
uporabo merila razumne uporabe pri 
maloprodajnih dogovorih ponudnikov 
storitev gostovanja. Pristojni nacionalni 
regulativni organ spremlja in nadzoruje 
uporabo merila razumne uporabe, pri 
čemer čim bolj upošteva splošne smernice 
organa BEREC, ko se sprejmejo.“

Or. en
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Obrazložitev

Predlaga se, da se z julijem 2016 odpravijo maloprodajne cene gostovanja. Vendar bi moral 
organ BEREC v zvezi s tem najprej sprejeti smernice o ukrepih za preprečevanje zlorabe in 
učinkov arbitraže, ki bi lahko sicer negativno vplivali na domače trge in naložbene spodbude.

Predlog spremembe 785
Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4 b (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 8

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(4b) Člen 8 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 8 „Člen 8

Maloprodajne cene za regulirane gostujoče 
klice

Maloprodajne cene za regulirane gostujoče 
klice

Od 1. julija 2013 se lahko maloprodajna 
cena (brez DDV) govorne evropske tarife, 
ki jo ponudnik storitev gostovanja lahko 
zaračuna uporabniku gostovanja za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, razlikuje za vsak gostujoči klic, 
vendar ne presega 0,24 EUR na minuto za 
vse odhodne klice oziroma 0,07 EUR na 
minuto za vse prihodne klice. Najvišja 
maloprodajna cena za odhodne klice se 
1. julija 2014 zniža na 0,19 EUR. Ne glede 
na ukrepe, sprejete za preprečevanje 
nepravilne ali goljufive uporabe, 
ponudniki storitev gostovanja od 
1. julija 2014 gostujočim uporabnikom ne 
zaračunavajo prejetih klicev. Brez 
poseganja v člen 19 te najvišje 
maloprodajne cene za govorno evropsko 
tarifo ostanejo veljavne do 
30. junija 2017.“

Od 1. julija 2013 se lahko maloprodajna 
cena (brez DDV) govorne evropske tarife, 
ki jo ponudnik storitev gostovanja lahko 
zaračuna uporabniku gostovanja za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, razlikuje za vsak gostujoči klic, 
vendar ne presega 0,24 EUR na minuto za 
vse odhodne klice oziroma 0,07 EUR na 
minuto za vse prihodne klice. Najvišja 
maloprodajna cena za odhodne klice se 
1. julija 2014 zniža na 0,19 EUR in 
1. julija 2015 na 0,15 EUR, najvišja 
maloprodajna cena za prejete klice pa se 
1. julija 2014 zniža na 0,05 EUR in 
1. julija 2015 na 0,03 EUR. Te najvišje 
maloprodajne cene za govorno evropsko 
tarifo ostanejo veljavne do 30. junija 2016. 
Ne glede na ukrepe, sprejete za 
preprečevanje nepravilne ali goljufive 
uporabe, ponudniki storitev gostovanja od 
1. julija 2016 gostujočim uporabnikom ne 
zaračunavajo prejetih klicev.“

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:SL:PDF)

Predlog spremembe 786
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 – točka a
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od 1. julija 2013 se lahko maloprodajna 
cena (brez DDV) govorne evropske tarife, 
ki jo ponudnik storitev gostovanja lahko 
zaračuna uporabniku gostovanja za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, razlikuje za vsak gostujoči klic, 
vendar ne presega 0,24 EUR na minuto za 
vse odhodne klice oziroma 0,07 EUR na 
minuto za vse prihodne klice. Najvišja 
maloprodajna cena za odhodne klice se 
1. julija 2014 zniža na 0,19 EUR. Ne glede 
na ukrepe, sprejete za preprečevanje 
nepravilne ali goljufive uporabe, 
ponudniki storitev gostovanja od 1. julija 
2014 gostujočim uporabnikom ne 
zaračunavajo prejetih klicev. Brez 
poseganja v člen 19 te najvišje 
maloprodajne cene za govorno evropsko 
tarifo ostanejo veljavne do 30. junija 
2017.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 787
Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 9 – odstavek 1
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5a) V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:

„1. Od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
sporočila SMS, ki izvira iz tega obiskanega 
omrežja, ne presega 0,03 EUR na sporočilo 
SMS. Najvišja povprečna veleprodajna 
cena se 1. julija 2013 zniža na 0,02 EUR
ter brez poseganja v člen 19 ostane 
0,02 EUR do 30. junija 2022.“

„1. Od 1. julija 2013 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
sporočila SMS, ki izvira iz tega obiskanega 
omrežja, ne presega 0,02 EUR na sporočilo 
SMS. Najvišja povprečna veleprodajna 
cena se 1. julija zniža na 0,01 EUR, 
1. julija 2015 na 0,0075 EUR in 
1. julija 2016 na 0,005 EUR.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:SL:PDF)

Obrazložitev

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Predlog spremembe 788
Grofica Róża Thun und Hohenstein
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Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4 c (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 12

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(4c) Člen 12 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 12 „Člen 12

Veleprodajne cene reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja

Veleprodajne cene reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja

1. Od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna 
domačemu operaterju uporabnika 
gostovanja za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja prek tega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,25 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov. Od 1. julija 2013 se varovalna 
meja zniža na 0,15 EUR za megabajt 
prenesenih podatkov, od 1. julija 2014 pa 
na 0,05 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov ter brez poseganja v člen 19 
ostane 0,05 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov do 30. junija 2022.

1. Od 1. julija 2013 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna 
domačemu operaterju uporabnika 
gostovanja za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja prek tega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,15 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov. Od 1. julija 2014 se varovalna 
meja zniža na 0,05 EUR za megabajt 
prenesenih podatkov, od 1. julija 2015 pa 
na 0,0050 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov ter ostane 0,0050 EUR za 
megabajt prenesenih podatkov do 
30. junija 2022.

2. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna za
dvanajstmesečno obdobje oziroma katero 
koli krajše obdobje do 30. junija 2022.

2. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna za 
dvanajstmesečno obdobje oziroma katero 
koli krajše obdobje do 30. junija 2022.

3. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se izračuna z deljenjem 
skupnega veleprodajnega prihodka, ki ga 
operater obiskanega ali domačega omrežja 
prejme za zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja v zadevnem 
obdobju, s skupnim številom megabajtov 
podatkov, dejansko porabljenih pri 
zagotavljanju teh storitev v tem obdobju, 
zaračunanih na podlagi kilobajtnega 
intervala, v imenu zadevnega ponudnika 
storitev gostovanja ali operaterja domačega 
omrežja v tem obdobju.“

3. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se izračuna z deljenjem 
skupnega veleprodajnega prihodka, ki ga 
operater obiskanega ali domačega omrežja 
prejme za zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja v zadevnem 
obdobju, s skupnim številom megabajtov
podatkov, dejansko porabljenih pri 
zagotavljanju teh storitev v tem obdobju, 
zaračunanih na podlagi kilobajtnega 
intervala, v imenu zadevnega ponudnika 
storitev gostovanja ali operaterja domačega 
omrežja v tem obdobju.“
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:SL:PDF)

Predlog spremembe 789
Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 b (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 12 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5b) V členu 12 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:

„1. Od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna 
domačemu operaterju uporabnika 
gostovanja za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja prek tega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,25 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov. Od 1. julija 2013 se varovalna 
meja zniža na 0,15 EUR za megabajt 
prenesenih podatkov, od 1. julija 2014 pa
na 0,05 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov ter brez poseganja v člen 19 
ostane 0,05 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov do 30. junija 2022.“

„1. Od 1. julija 2013 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna 
domačemu operaterju uporabnika 
gostovanja za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja prek tega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne
meje 0,15 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov. Od 1. julija 2014 se varovalna 
meja zniža na 0,015 EUR za megabajt 
prenesenih podatkov, od 1. julija 2015 na 
0,0050 EUR in 1. julija 2016 na 
0,0025 EUR.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:SL:PDF)

Obrazložitev

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
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certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Predlog spremembe 790
Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4 d (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 13

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(4d) Člen 13 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 13 „Člen 13

Maloprodajne cene reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja

Maloprodajne cene reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja

1. Ponudniki storitev gostovanja vsem 
uporabnikom gostovanja na jasen in 
pregleden način dajo na voljo in aktivno 
ponujajo evrotarifo za prenos podatkov iz 
odstavka 2. Ta evrotarifa za prenos 
podatkov ni pogojena s sklenitvijo 
naročniškega razmerja ali povezana z 
drugimi stalnimi ali ponavljajočimi se 
stroški ter se lahko kombinira s katero koli 
maloprodajno tarifo.

1. Ponudniki storitev gostovanja vsem 
uporabnikom gostovanja na jasen in 
pregleden način dajo na voljo in aktivno 
ponujajo evrotarifo za prenos podatkov iz 
odstavka 2. Ta evrotarifa za prenos 
podatkov ni pogojena s sklenitvijo 
naročniškega razmerja ali povezana z 
drugimi stalnimi ali ponavljajočimi se 
stroški ter se lahko kombinira s katero koli 
maloprodajno tarifo.

Ponudniki storitev gostovanja v okviru te 
ponudbe tiste uporabnike gostovanja, ki so 
se že odločili za posebno tarifo ali paket 
gostovanja, opozorijo na pogoje, ki veljajo 
za to tarifo ali paket.

Ponudniki storitev gostovanja v okviru te 
ponudbe tiste uporabnike gostovanja, ki so 
se že odločili za posebno tarifo ali paket 
gostovanja, opozorijo na pogoje, ki veljajo 
za to tarifo ali paket.

2. Od 1. julija 2012 maloprodajna cena 
(brez DDV) evrotarife za prenos podatkov, 
ki jo lahko ponudnik storitev gostovanja 

2. Od 1. julija 2013 maloprodajna cena 
(brez DDV) evrotarife za prenos podatkov, 
ki jo lahko ponudnik storitev gostovanja 
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zaračuna svojemu uporabniku gostovanja 
za zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 
0,70 EUR za porabljen megabajt. Najvišja 
maloprodajna cena za uporabljene podatke 
se 1. julija 2013 zniža na 0,45 EUR za 
porabljen megabajt ter 1. julija 2014 na 
0,20 EUR za porabljen megabajt ter brez 
poseganja v člen 19 ostane 0,20 EUR za 
porabljen megabajt do 30. junija 2017.

zaračuna svojemu uporabniku gostovanja 
za zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 
0,45 EUR za porabljen megabajt. Najvišja 
maloprodajna cena za uporabljene podatke 
se 1. julija 2014 zniža na 0,20 EUR za 
porabljen megabajt ter 1. julija 2015 na 
0,10 EUR za porabljen megabajt ter ostane 
0,10 EUR za porabljen megabajt do 
30. junija 2016.

Vsak ponudnik storitev gostovanja 
uporabnikom gostovanja zaračuna 
zagotavljanje vseh reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, za katere se 
uporablja evrotarifa za prenos podatkov, na 
podlagi kilobajtnega intervala, razen za 
sporočila iz multimedijskega sporočilnega 
sistema (MMS), za katera lahko zaračuna 
na enoto. V takem primeru maloprodajna 
cena, ki jo ponudnik storitev gostovanja 
lahko zaračuna uporabniku gostovanja za 
prenos ali sprejem gostujočih sporočil 
MMS, ne presega najvišje maloprodajne 
cene iz prvega pododstavka.

Vsak ponudnik storitev gostovanja 
uporabnikom gostovanja zaračuna 
zagotavljanje vseh reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, za katere se 
uporablja evrotarifa za prenos podatkov, na 
podlagi kilobajtnega intervala, razen za 
sporočila iz multimedijskega sporočilnega 
sistema (MMS), za katera lahko zaračuna 
na enoto. V takem primeru maloprodajna 
cena, ki jo ponudnik storitev gostovanja 
lahko zaračuna uporabniku gostovanja za 
prenos ali sprejem gostujočih sporočil 
MMS, ne presega najvišje maloprodajne 
cene iz prvega pododstavka.

3. Ponudniki storitev gostovanja od 
1. julija 2012 samodejno uporabljajo 
evrotarifo za prenos podatkov za vse 
obstoječe uporabnike gostovanja, razen za 
tiste, ki so se že namerno odločili za 
posebno tarifo gostovanja ali ki že 
plačujejo tarifo, ki je očitno nižja od 
evrotarife za prenos podatkov, ali ki so se 
že odločili za paket, na podlagi katerega so 
upravičeni do drugačne tarife za regulirane 
storitve podatkovnega gostovanja, kot bi jo 
imeli, če se zanj ne bi odločili.

3. Ponudniki storitev gostovanja od 
1. julija 2012 samodejno uporabljajo 
evrotarifo za prenos podatkov za vse 
obstoječe uporabnike gostovanja, razen za 
tiste, ki so se že namerno odločili za 
posebno tarifo gostovanja ali ki že 
plačujejo tarifo, ki je očitno nižja od 
evrotarife za prenos podatkov, ali ki so se 
že odločili za paket, na podlagi katerega so 
upravičeni do drugačne tarife za regulirane 
storitve podatkovnega gostovanja, kot bi jo 
imeli, če se zanj ne bi odločili.

4. Ponudniki storitev gostovanja od 
1. julija 2012 uporabljajo evrotarifo za 
prenos podatkov za vse nove uporabnike 
gostovanja, ki se niso namerno odločili za 
drugačno tarifo za podatkovno gostovanje 
ali tarifni paket za gostujoče storitve, ki 
vključuje drugačno tarifo za regulirane 
storitve podatkovnega gostovanja.

4. Ponudniki storitev gostovanja od 
1. julija 2012 uporabljajo evrotarifo za 
prenos podatkov za vse nove uporabnike 
gostovanja, ki se niso namerno odločili za 
drugačno tarifo za podatkovno gostovanje 
ali tarifni paket za gostujoče storitve, ki 
vključuje drugačno tarifo za regulirane 
storitve podatkovnega gostovanja.

5. Vsak uporabnik gostovanja lahko v 
skladu s svojimi pogodbenimi pogoji kadar 

5. Vsak uporabnik gostovanja lahko v 
skladu s svojimi pogodbenimi pogoji kadar 
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koli zahteva, da se zanj začne ali preneha 
uporabljati evrotarifa za prenos podatkov. 
Vsaka taka menjava se opravi brezplačno v 
enem delovnem dnevu od prejema 
zahtevka in ne sme biti vezana s pogoji ali 
omejitvami, ki se nanašajo na druge dele 
naročniškega razmerja in ne na gostovanje 
v Uniji. Ponudnik storitev gostovanja lahko 
tako menjavo odloži do izteka določenega 
najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje 
tarife gostovanja, ki ni daljše od dveh 
mesecev. Evrotarifa za prenos podatkov se 
lahko vedno kombinira z evrotarifo za 
sporočila SMS in evrotarifo za govor.

koli zahteva, da se zanj začne ali preneha 
uporabljati evrotarifa za prenos podatkov. 
Vsaka taka menjava se opravi brezplačno v 
enem delovnem dnevu od prejema 
zahtevka in ne sme biti vezana s pogoji ali 
omejitvami, ki se nanašajo na druge dele 
naročniškega razmerja in ne na gostovanje 
v Uniji. Ponudnik storitev gostovanja lahko 
tako menjavo odloži do izteka določenega 
najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje 
tarife gostovanja, ki ni daljše od dveh 
mesecev. Evrotarifa za prenos podatkov se 
lahko vedno kombinira z evrotarifo za 
sporočila SMS in evrotarifo za govor.

6. Ponudniki storitev gostovanja do 
30. junija 2012 vsakega svojega 
uporabnika gostovanja posebej na jasen in 
razumljiv način ter na trajnem nosilcu 
podatkov obvestijo o evrotarifi za prenos 
podatkov, ki se bo uporabljala najpozneje 
od 1. julija 2012 za vse uporabnike 
gostovanja, ki se niso namerno odločili za 
posebno tarifo ali paket, ki se uporablja za 
regulirane storitve podatkovnega 
gostovanja, in o pravici do menjave v 
skladu z odstavkom 5.“

6. Ponudniki storitev gostovanja do 
30. junija 2012 vsakega svojega 
uporabnika gostovanja posebej na jasen in 
razumljiv način ter na trajnem nosilcu 
podatkov obvestijo o evrotarifi za prenos 
podatkov, ki se bo uporabljala najpozneje 
od 1. julija 2012 za vse uporabnike 
gostovanja, ki se niso namerno odločili za 
posebno tarifo ali paket, ki se uporablja za 
regulirane storitve podatkovnega 
gostovanja, in o pravici do menjave v 
skladu z odstavkom 5.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:SL:PDF)

Predlog spremembe 791
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 6
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 14 – odstavek 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je poraba reguliranih maloprodajnih 
storitev gostovanja po veljavnih cenah za 
domače storitve s sklicevanjem na merilo 
razumne porabe v skladu s členom 4a(2) 

Od 1. julija 2017, ko bo poraba reguliranih 
maloprodajnih storitev gostovanja po 
veljavnih cenah za domače storitve s 
sklicevanjem na merilo razumne porabe v 
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omejena, ponudniki gostovanja opozorijo 
gostujoče potrošnike, ko poraba gostujočih 
klicev in sporočil SMS doseže razumno 
omejitev porabe, in hkrati gostujočim 
potrošnikom zagotovijo njim prilagojene 
osnovne informacije o pristojbinah 
gostovanja za odhodne klice ali poslana 
sporočila SMS, za katere cene ali paketi 
domačih storitev v skladu z drugim, 
četrtim in petim pododstavkom odstavka 1 
tega člena ne veljajo več.

skladu s členom 4a(2) omejena, ponudniki 
gostovanja opozorijo gostujoče potrošnike, 
ko poraba gostujočih klicev in sporočil 
SMS doseže razumno omejitev porabe, in 
hkrati gostujočim potrošnikom zagotovijo 
njim prilagojene osnovne informacije o 
pristojbinah gostovanja za odhodne klice 
ali poslana sporočila SMS, za katere cene 
ali paketi domačih storitev ne veljajo več.

Or. de

Predlog spremembe 792
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 7
Uredba (EU) št. 531/2012
Artikel 15 – odstavek 2a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če je poraba reguliranih maloprodajnih 
storitev gostovanja po veljavnih cenah za 
domače storitve s sklicevanjem na merilo 
razumne porabe v skladu s členom 4a(2) 
omejena, ponudniki gostovanja opozorijo 
gostujoče potrošnike, ko poraba storitev 
podatkovnega gostovanja doseže razumno 
omejitev porabe, in hkrati gostujočim 
potrošnikom zagotovijo njim prilagojene 
osnovne informacije o cenah gostovanja za 
podatkovno gostovanje, za katere cene ali 
paketi domačih storitev v skladu z 
odstavkom 2 tega člena ne veljajo več. 
Odstavek 3 tega člena se uporablja za 
storitve podatkovnega gostovanja, ki se 
uporabljajo izven veljavnih cen ali paketov 
domačih storitev iz člena 4a(2).

2a. Od 1. julija 2017, ko bo poraba 
reguliranih maloprodajnih storitev 
gostovanja po veljavnih cenah za domače 
storitve s sklicevanjem na merilo razumne 
porabe v skladu s členom 6a(2) omejena, 
ponudniki gostovanja opozorijo gostujoče 
potrošnike, ko poraba storitev 
podatkovnega gostovanja doseže razumno 
omejitev porabe, in hkrati gostujočim 
potrošnikom zagotovijo njim prilagojene 
osnovne informacije o cenah gostovanja za 
podatkovno gostovanje, za katere cene ali 
paketi domačih storitev v skladu z 
odstavkom 2 tega člena ne veljajo več.
Odstavek 3 tega člena se uporablja za 
storitve podatkovnega gostovanja, ki se 
uporabljajo izven veljavnih cen ali paketov 
domačih storitev iz člena 6a(2).

Or. de
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Predlog spremembe 793
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) [...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 794
Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) [...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 795
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 8 – točka a – točka i
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pregleda delovanje te uredbe in
po javnem posvetovanju poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje do 31. decembra 2016.

„1. Komisija pregleda delovanje te uredbe 
ter poroča Evropskemu parlamentu in 
Svetu v skladu z odstavki od 2 do 6.

2. Komisija do 1. julija 2015, po javnem 
posvetovanju, poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem, ali naj se 
spremeni veljavnost ali pregleda stopnja 
najvišjih veleprodajnih cen iz členov 7, 9 
in 12, tudi ob upoštevanju cen 
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zaključevanja klicev.“

Or. en

Predlog spremembe 796
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 8 – točka a – točka i
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi Komisija povečala konkurenco, bo 
do 30. junija 2015 po javnem 
posvetovanju Evropskemu parlamentu in 
Svetu predlagala, naj se popravi stopnja 
najvišjih veleprodajnih cen iz členov 7, 9 
in 12, tudi ob upoštevanju razvoja cen 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih.

Or. en

Predlog spremembe 797
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 8 – točka b – točka i
Uredba št. 531/2012
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je iz poročila razvidno, da v vsaki 
državi članici niti eden ponudnik storitev
gostovanja tarifnih opcij, pri katerih se za 
domače in regulirane storitve gostovanja 
uporabljajo cene domačih storitev, ne 
zagotavlja v vseh maloprodajnih paketih za 
razumno porabo ali da ponudbe 
alternativnih ponudnikov storitev
gostovanja niso bistveno izenačile 
maloprodajnih tarif za gostovanje, ki bi 

Če je iz poročila razvidno, da v vsaki 
državi članici niti eden ponudnik storitev
gostovanja tarifnih opcij, pri katerih se za 
domače in regulirane storitve gostovanja 
uporabljajo cene domačih storitev, ne 
zagotavlja v vseh maloprodajnih paketih za 
razumno porabo ali da ponudbe 
alternativnih ponudnikov storitev
gostovanja niso bistveno izenačile 
maloprodajnih tarif za gostovanje, ki bi 
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bile zlahka dostopne potrošnikom po vsej 
Uniji, Komisija do istega datuma
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
ustrezne predloge, da bi odpravila ta 
položaj in zagotovila, da na notranjem trgu 
ni razlik med nacionalnimi tarifami in 
tarifami za gostovanje.

bile zlahka dostopne potrošnikom po vsej 
Uniji, Komisija do julija 2015, potem ko je 
bilo opravljeno javno posvetovanje ter se 
je zahtevalo in čim bolj upoštevalo mnenje 
organa BEREC, Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži ustrezne predloge, da bi 
odpravila ta položaj in zagotovila, da na 
notranjem trgu ni razlik med nacionalnimi 
tarifami in tarifami za gostovanje.

Or. en

Predlog spremembe 798
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 8 – točka b – točka ii
Uredba št. 531/2012
Člen 19 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za spremembo trajanja ali znižanje 
najvišjih veleprodajnih cen iz členov 7, 9 
in 12, da bi se izboljšala sposobnost vseh 
ponudnikov storitev gostovanja, da v 
maloprodajnih paketih za razumno porabo 
zagotovijo tarifne opcije, pri katerih se za 
domače storitve in regulirane storitve 
gostovanja uporabljajo veljavne cene za 
domače storitve, kot če bi se regulirane 
storitve gostovanja uporabljale na 
domačem omrežju.

(d) za spremembo trajanja ali znižanje 
najvišjih veleprodajnih cen iz členov 7, 9 
in 12, da bi se izboljšala sposobnost vseh 
ponudnikov storitev gostovanja, da v 
maloprodajnih paketih za razumno porabo 
zagotovijo tarifne opcije, pri katerih se za 
domače storitve in regulirane storitve 
gostovanja uporabljajo veljavne cene za 
domače storitve, kot če bi se regulirane 
storitve gostovanja uporabljale na 
domačem omrežju do julija 2015.

Or. en

Predlog spremembe 799
Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 8 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 19
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(8a) Člen 19 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 19 „Člen 19

Pregled Pregled
1. Komisija pregleda delovanje te uredbe 
in po javnem posvetovanju poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 
30. junija 2016. Komisija zlasti oceni, ali 
so bili doseženi cilji te uredbe. Komisija 
pri tem med drugim pregleda:

1. Komisija pregleda delovanje te uredbe 
ter poroča Evropskemu parlamentu in 
Svetu v skladu z odstavki od 2 do 6.

(a) ali je konkurenca dovolj razvita, da je 
upravičena ukinitev najvišjih 
maloprodajnih cen;

2. Komisija do 30. septembra 2015, po 
javnem posvetovanju z organom BEREC, 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem, ali naj se spremeni veljavnost 
oziroma pregleda stopnja cen 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih 
in najvišjih veleprodajnih cen iz členov 7, 
9 in 12.

(b) ali bo konkurenca zadoščala za 
odstranitev najvišjih veleprodajnih cen;

3. Komisija do 30. junija 2016 po javnem 
posvetovanju poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu, med drugim o:

(c) razvoj in pričakovane prihodnje trende 
veleprodajnih in maloprodajnih cen 
zagotavljanja govornih in podatkovnih 
komunikacijskih storitev ter storitev SMS 
uporabnikom gostovanja v primerjavi s 
cenami mobilnih komunikacijskih storitev 
na domači ravni v državah članicah, in 
sicer ločeno za predplačnike in naročnike, 
ter kakovost in hitrost teh storitev;

(a) ali je konkurenca dovolj razvita, da je 
upravičena ukinitev najvišjih 
maloprodajnih cen;

(d) razpoložljivost in kakovost storitev, 
vključno s storitvami, ki lahko nadomestijo 
storitve govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja, zlasti glede na tehnološki 
napredek;

(b) ali bo konkurenca zadoščala za 
odstranitev najvišjih veleprodajnih cen;

(e) koristi, ki so jih imeli potrošniki zaradi 
realnega znižanja cen storitev gostovanja, 
razpon tarif in proizvodov, ki so na voljo 
potrošnikom z različnimi klicnimi vzorci, 
razlike med tarifami za gostovanje in 
nacionalnimi tarifami, kar vključuje 
razpoložljivost ponudb, ki imajo za 

(c) razvoj in pričakovane prihodnje trende 
veleprodajnih in maloprodajnih cen 
zagotavljanja govornih in podatkovnih 
komunikacijskih storitev ter storitev SMS 
uporabnikom gostovanja v primerjavi s 
cenami mobilnih komunikacijskih storitev 
na domači ravni v državah članicah, in 
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nacionalne storitve in storitve gostovanja 
samo eno tarifo;

sicer ločeno za predplačnike in naročnike, 
ter kakovost in hitrost teh storitev;

(f) stopnjo konkurence na maloprodajnem 
in veleprodajnem trgu, zlasti konkurenčni 
položaj manjših, neodvisnih ali novih 
operaterjev, vključno z učinki poslovnih 
dogovorov na konkurenco in stopnjo 
medsebojne povezanosti med operaterji;

(d) razpoložljivost in kakovost storitev, 
vključno s storitvami, ki lahko nadomestijo 
storitve govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja, zlasti glede na tehnološki 
napredek;

(g) v kakšnem obsegu je izvajanje 
strukturnih ukrepov, predvidenih v členih 3 
in 4, vplivalo na razvoj konkurence na 
notranjem trgu za storitve gostovanja in ali 
se je zaradi tega izničila razlika med 
tarifami za gostovanje in nacionalnimi 
tarifami;

(e) koristi, ki so jih imeli potrošniki zaradi 
realnega znižanja cen storitev gostovanja, 
razpon tarif in proizvodov, ki so na voljo 
potrošnikom z različnimi klicnimi vzorci, 
razlike med tarifami za gostovanje in 
nacionalnimi tarifami, kar vključuje 
razpoložljivost ponudb, ki imajo za 
nacionalne storitve in storitve gostovanja 
samo eno tarifo;

(h) v kakšnem obsegu je stopnja najvišjih 
veleprodajnih in maloprodajnih cen 
zagotovila ustrezno varstvo pred 
previsokimi cenami za uporabnike ter 
hkrati omogočila razvoj konkurence na 
notranjem trgu za storitve gostovanja.

(f) stopnjo konkurence na maloprodajnem 
in veleprodajnem trgu, zlasti konkurenčni 
položaj manjših, neodvisnih ali novih 
operaterjev, vključno z učinki poslovnih 
dogovorov na konkurenco in stopnjo 
medsebojne povezanosti med operaterji;

2. Če je iz poročila razvidno, da strukturni 
ukrepi iz te uredbe niso bili zadostni, da bi 
se na notranjem trgu za storitve 
gostovanja spodbudilo konkurenco v 
korist vseh evropskih potrošnikov, ali da 
se razlika med tarifami za gostovanje in 
nacionalnimi tarifami ni izničila, 
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ustrezne predloge za odpravo tega 
položaja ter posledično oblikovanje 
notranjega trga mobilnih 
komunikacijskih storitev, na katerem na 
koncu ne bo razlik med nacionalnimi 
tarifami in tarifami za gostovanje.
Komisija predvsem preuči, ali je potrebno:

(g) v kakšnem obsegu je izvajanje 
strukturnih ukrepov, predvidenih v členih 3 
in 4, vplivalo na razvoj konkurence na 
notranjem trgu za storitve gostovanja in ali 
se je zaradi tega izničila razlika med 
tarifami za gostovanje in nacionalnimi 
tarifami;

(a) določiti dodatne tehnične in strukturne 
ukrepe;

(h) v kakšnem obsegu je stopnja najvišjih 
veleprodajnih in maloprodajnih cen 
zagotovila ustrezno varstvo pred 
previsokimi cenami za uporabnike ter 
hkrati omogočila razvoj konkurence na 
notranjem trgu za storitve gostovanja.

(b) prilagoditi strukturne ukrepe; 4. Če je iz poročila iz odstavka 2 razvidno, 
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da je treba spremeniti veljavnost ali 
pregledati stopnjo najvišjih veleprodajnih 
cen ali cen zaključevanja gostujočih 
klicev v mobilnih omrežjih, Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 
31. decembra 2015 predloži ustrezen 
predlog za odpravo tega položaja.

(c) podaljšati veljavnost in morebiti 
pregledati stopnjo najvišjih 
maloprodajnih cen, predvideno v členih 8, 
10 in 13;

Če je iz poročila iz odstavka 3 razvidno, da 
strukturni ukrepi iz te uredbe niso bili 
zadostni, da bi se na notranjem trgu za 
storitve gostovanja spodbudilo 
konkurenco v korist vseh evropskih 
potrošnikov, ali da se razlika med tarifami 
za gostovanje in nacionalnimi tarifami ni 
izničila, Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu do 
31. decembra 2015 predloži ustrezne 
predloge za odpravo tega položaja ter 
posledično oblikovanje notranjega trga 
mobilnih komunikacijskih storitev, na 
katerem na koncu ne bo razlik med 
nacionalnimi tarifami in tarifami za 
gostovanje.

(d) spremeniti veljavnosti ali pregledati 
stopnjo najvišjih veleprodajnih cen, 
predvideno v členih 7, 9 in 12;

5. Poleg tega Komisija po poročilu iz 
odstavka 1 Evropskemu parlamentu in 
Svetu vsaki dve leti predloži poročilo. 
Vsako poročilo vključuje povzetek 
spremljanja zagotavljanja storitev 
gostovanja v Uniji ter oceno o napredku pri 
izpolnjevanju ciljev te uredbe, med drugim 
pri zadevah iz odstavkov 2 in 3.

(e) določiti morebitne druge potrebne 
zahteve, tudi zahtevo, da med tarifami za 
gostovanje in nacionalnimi tarifami ni 
razlik.

6. Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na 
trgih gostovanja v Uniji, organ BEREC 
redno zbira podatke nacionalnih 
regulativnih organov o razvoju 
maloprodajnih in veleprodajnih cen 
storitev govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja. Te podatke najmanj dvakrat 
letno sporoči Komisiji. Komisija jih objavi.

3. Poleg tega Komisija po poročilu iz 
odstavka 1 Evropskemu parlamentu in 
Svetu vsaki dve leti predloži poročilo. 
Vsako poročilo vključuje povzetek 
spremljanja zagotavljanja storitev 
gostovanja v Uniji ter oceno o napredku pri 
izpolnjevanju ciljev te uredbe, med drugim 

Organ BEREC prav tako vsako leto zbere 
podatke nacionalnih regulativnih organov o 
preglednosti in primerljivosti različnih 
tarif, ki jih operaterji ponujajo svojim 
uporabnikom. Komisija objavi te podatke 
in ugotovitve.“
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pri zadevah iz odstavkov 1 in 2.
4. Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na 
trgih gostovanja v Uniji, organ BEREC 
redno zbira podatke nacionalnih 
regulativnih organov o razvoju 
maloprodajnih in veleprodajnih cen 
storitev govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja. Te podatke najmanj dvakrat 
letno sporoči Komisiji. Komisija jih objavi.
Organ BEREC prav tako vsako leto zbere 
podatke nacionalnih regulativnih organov o 
preglednosti in primerljivosti različnih 
tarif, ki jih operaterji ponujajo svojim 
uporabnikom. Komisija objavi te podatke 
in ugotovitve.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:SL:PDF)

Predlog spremembe 800
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 8 a (novo)
Uredba (EU) št. 231/2012
Člen 19

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(8a) Člen 19 se nadomesti z naslednjim:
„Pregled „‚1. Komisija pregleda delovanje te uredbe 

ter poroča Evropskemu parlamentu in 
Svetu v skladu z odstavki od 2 do 6.

1. Komisija pregleda delovanje te uredbe 
in po javnem posvetovanju poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 
30. junija 2016. Komisija zlasti oceni, ali 
so bili doseženi cilji te uredbe. Komisija
pri tem med drugim pregleda:

2. Komisija do 30. junija 2015, po javnem 
posvetovanju, poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem, ali naj se 
spremeni veljavnost oziroma pregleda 
stopnja najvišjih veleprodajnih cen iz 
členov 7, 9 in 12, tudi ob upoštevanju cen 
zaključevanja klicev.

(a) ali je konkurenca dovolj razvita, da je 
upravičena ukinitev najvišjih 

Organ BEREC do 30. junija 2015 po 
javnem posvetovanju določi smernice o 
ukrepih za preprečevanje nepravilne ali 
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maloprodajnih cen; goljufive uporabe za namen člena 6a.
(b) ali bo konkurenca zadoščala za 
odstranitev najvišjih veleprodajnih cen;

3. Komisija do 30. junija 2016 po javnem 
posvetovanju poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu med drugim o:

(c) razvoj in pričakovane prihodnje trende 
veleprodajnih in maloprodajnih cen 
zagotavljanja govornih in podatkovnih 
komunikacijskih storitev ter storitev SMS 
uporabnikom gostovanja v primerjavi s 
cenami mobilnih komunikacijskih storitev 
na domači ravni v državah članicah, in 
sicer ločeno za predplačnike in naročnike, 
ter kakovost in hitrost teh storitev;

(a) razpoložljivosti in kakovosti storitev, 
vključno s storitvami, ki lahko nadomestijo 
storitve govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja, zlasti glede na tehnološki 
napredek;

(d) razpoložljivost in kakovost storitev, 
vključno s storitvami, ki lahko nadomestijo 
storitve govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja, zlasti glede na tehnološki 
napredek;

(b) stopnji konkurence na maloprodajnem 
in veleprodajnem trgu, zlasti 
konkurenčnem položaju manjših, 
neodvisnih ali novih operaterjev, vključno 
z učinki poslovnih dogovorov na 
konkurenco in stopnjo medsebojne 
povezanosti med operaterji;

(e) koristi, ki so jih imeli potrošniki zaradi 
realnega znižanja cen storitev gostovanja, 
razpon tarif in proizvodov, ki so na voljo 
potrošnikom z različnimi klicnimi vzorci, 
razlike med tarifami za gostovanje in 
nacionalnimi tarifami, kar vključuje 
razpoložljivost ponudb, ki imajo za 
nacionalne storitve in storitve gostovanja 
samo eno tarifo;

(c) v kakšnem obsegu je izvajanje 
strukturnih ukrepov, predvidenih v členih 3 
in 4, vplivalo na razvoj konkurence na 
notranjem trgu za storitve gostovanja.

(f) stopnjo konkurence na maloprodajnem 
in veleprodajnem trgu, zlasti konkurenčni 
položaj manjših, neodvisnih ali novih 
operaterjev, vključno z učinki poslovnih 
dogovorov na konkurenco in stopnjo 
medsebojne povezanosti med operaterji;

Komisija predvsem preuči, ali je treba 
določiti dodatne tehnične in strukturne 
ukrepe ali prilagoditi strukturne ukrepe.

(g) v kakšnem obsegu je izvajanje 
strukturnih ukrepov, predvidenih v členih 3 
in 4, vplivalo na razvoj konkurence na 
notranjem trgu za storitve gostovanja in ali 
se je zaradi tega izničila razlika med 
tarifami za gostovanje in nacionalnimi 
tarifami;

4. Če je iz poročila iz odstavka 2 razvidno, 
da je treba spremeniti veljavnost ali 
pregledati stopnjo najvišjih veleprodajnih 
cen, Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži ustrezne predloge za 
odpravo tega položaja.

(h) v kakšnem obsegu je stopnja najvišjih 
veleprodajnih in maloprodajnih cen 
zagotovila ustrezno varstvo pred 

Če je iz poročila iz odstavka 3 razvidno, da 
strukturni ukrepi iz te uredbe niso bili 
zadostni, da bi se na notranjem trgu za 
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previsokimi cenami za uporabnike ter 
hkrati omogočila razvoj konkurence na 
notranjem trgu za storitve gostovanja.

storitve gostovanja spodbudilo 
konkurenco v korist vseh evropskih 
potrošnikov, Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži ustrezne 
predloge za odpravo tega položaja.

2. Če je iz poročila razvidno, da strukturni 
ukrepi iz te uredbe niso bili zadostni, da bi 
se na notranjem trgu za storitve 
gostovanja spodbudilo konkurenco v 
korist vseh evropskih potrošnikov, ali da 
se razlika med tarifami za gostovanje in 
nacionalnimi tarifami ni izničila, 
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ustrezne predloge za odpravo tega 
položaja ter posledično oblikovanje 
notranjega trga mobilnih 
komunikacijskih storitev, na katerem na 
koncu ne bo razlik med nacionalnimi 
tarifami in tarifami za gostovanje. 
Komisija predvsem preuči, ali je potrebno:

V obeh primerih je treba hkrati s poročili 
predložiti predloge za kakršne koli 
ustrezne ukrepe.

(a) določiti dodatne tehnične in strukturne 
ukrepe;

5. Poleg tega Komisija po poročilu iz 
odstavka 3 Evropskemu parlamentu in 
Svetu vsaki dve leti predloži poročilo. 
Vsako poročilo vključuje povzetek 
spremljanja zagotavljanja storitev 
gostovanja v Uniji ter oceno o napredku pri 
izpolnjevanju ciljev te uredbe.

(b) prilagoditi strukturne ukrepe; 6. Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na 
trgih gostovanja v Uniji, organ BEREC 
redno zbira podatke nacionalnih 
regulativnih organov o razvoju 
maloprodajnih in veleprodajnih cen 
storitev govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja. Te podatke najmanj dvakrat 
letno sporoči Komisiji. Komisija jih objavi.

(c) podaljšati veljavnost in morebiti
pregledati stopnjo najvišjih 
maloprodajnih cen, predvideno v členih 8, 
10 in 13;

Organ BEREC prav tako vsako leto zbere 
podatke nacionalnih regulativnih organov o 
preglednosti in primerljivosti različnih 
tarif, ki jih operaterji ponujajo svojim 
uporabnikom. Komisija objavi te podatke 
in ugotovitve.‘“

(d) spremeniti veljavnosti ali pregledati 
stopnjo najvišjih veleprodajnih cen, 
predvideno v členih 7, 9 in 12;
(e) določiti morebitne druge potrebne 
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zahteve, tudi zahtevo, da med tarifami za 
gostovanje in nacionalnimi tarifami ni 
razlik.
3. Poleg tega Komisija po poročilu iz 
odstavka 1 Evropskemu parlamentu in 
Svetu vsaki dve leti predloži poročilo. 
Vsako poročilo vključuje povzetek 
spremljanja zagotavljanja storitev 
gostovanja v Uniji ter oceno o napredku pri 
izpolnjevanju ciljev te uredbe, med drugim 
pri zadevah iz odstavkov 1 in 2.
4. Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na 
trgih gostovanja v Uniji, organ BEREC 
redno zbira podatke nacionalnih 
regulativnih organov o razvoju 
maloprodajnih in veleprodajnih cen 
storitev govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja. Te podatke najmanj dvakrat 
letno sporoči Komisiji. Komisija jih objavi.
Organ BEREC prav tako vsako leto zbere 
podatke nacionalnih regulativnih organov o 
preglednosti in primerljivosti različnih 
tarif, ki jih operaterji ponujajo svojim 
uporabnikom. Komisija objavi te podatke 
in ugotovitve.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:SL:PDF)

Predlog spremembe 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Drucas 
(Dimitrios Droutsas), Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 38 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 3 se doda nov odstavek 2a:
Svetovalna vloga organa BEREC pred 
vsakim zakonodajnim predlogom, ki 
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vpliva na sektor elektronskih 
komunikacij, bi morala biti metodična.

Or. en

Predlog spremembe 802
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 38 a (novo)
Sklep št. 243/2012/EU
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38a
Spremembe Sklepa št. 243/2012/EU

Pristojni nacionalni organi pri 
vzpostavljanju strukture licenčnin za 
dodelitev spektra zagotovijo, da izbrana 
struktura pristojbin čim bolj skrajša čas, 
potreben za zagotovitev novega omrežja in 
storitev potrošnikom in državljanom, tako 
da:
(a) preučijo zadevne prednosti 
alternativnih struktur pristojbin, vključno 
s plačilom ponavljajočih se letnih 
pristojbin za trajanje licence glede na 
njihov vpliv na naložbe, inovacije in 
razpoložljivost posamezne storitve po vsej 
Evropski uniji, in 
(b) preučijo možnost, da bi od datuma 
uvedbe storitev začeli pobirati take 
pristojbine, ki se nanašajo na dodeljeni 
spekter. 

Or. en

Obrazložitev

Za trenutno strukturo pristojbin, ki se uporablja v večini primerov po vsej Uniji, so značilna 
velika vnaprejšnja plačila, ki niso dobro usklajena s časovnico potrebnih naložb v omrežje ali 
časovnico ustvarjanja prihodka, ki ga omogoča uporaba dodeljenega spektra. Potreben je 
bolj uravnotežen pristop, ki upošteva celoten učinek alternativnih struktur pristojbin na 
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naložbe in inovacije.

Predlog spremembe 803
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 – odstavek 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
redno pošilja poročila o oceni in pregledu 
te uredbe. Prvo poročilo predloži 
najpozneje 1. julija 2018. Nadaljnja 
poročila nato predloži vsaka štiri leta.
Komisija po potrebi predloži ustrezne 
predloge, da bi spremenila to uredbo in 
uskladila druge pravne akte, pri čemer 
upošteva zlasti razvoj informacijske 
tehnologije in stanje napredka v 
informacijski družbi. Poročila objavi.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
redno pošilja poročila o oceni in pregledu 
te uredbe. Komisija v vsakem primeru do 
30. junija 2015 preuči in oceni celoten 
pravni okvir na področju elektronskih 
komunikacij ter Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo z ustreznimi 
predlogi za spremembo te uredbe in 
uskladitev drugih pravnih aktov.

Ocena vsebuje predvsem naslednje vidike:
– preučitev, ali je morebiti mogoče 
drugače urediti uredbi o asimetrični 
regulaciji cene in dostopa;
– oceno potrebe po nadaljnji regulaciji na 
tem področju in uporabo le-te za vse 
akterje na trgu vzdolž celotne vrednostne 
verige;
– zagotovitev, da lahko uporabniki 
digitalnih storitev le-te tudi nadzirajo in 
da je zagotovljena prenosljivost pri 
menjavi različnih operativnih sistemov;
– omogočenje vsem udeležencem na trgu, 
da lahko delujejo pod enakimi pogoji, kar 
velja tako za ponudnike povrhnjih 
spletnih storitev (storitve OTT) kot tudi za 
ponudnike telekomunikacijskih storitev. 
Poleg tega je treba zagotoviti, da so 
uporabniki spletnih povrhnjih storitev 
(storitve OTT), tako kot v primeru 
ponudnikov telekomunikacijskih storitev, 
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zaščiteni z načeli, kot so preglednost, 
nediskriminacija, odprtost, prenosljivost, 
interoperabilnost in preprosta zamenjava 
ponudnika.

Or. de

Predlog spremembe 804
Edit Herczog

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
redno pošilja poročila o oceni in pregledu
te uredbe. Prvo poročilo predloži 
najpozneje 1. julija 2018. Nadaljnja 
poročila nato predloži vsaka štiri leta.
Komisija po potrebi predloži ustrezne 
predloge, da bi spremenila to uredbo in 
uskladila druge pravne akte, pri čemer 
upošteva zlasti razvoj informacijske 
tehnologije in stanje napredka v 
informacijski družbi. Poročila objavi.

Komisija izčrpno oceni in pregleda 
celoten regulativni okvir za elektronske 
komunikacije ter Evropskemu parlamentu 
in Svetu do 30. junija 2015 predloži 
poročilo z ustreznimi predlogi.

Pregled se opravi zaradi:
– presoje, ali je mogoče odpraviti 
asimetrično regulacijo cene in dostopa v 
regulativnem okviru EU, ki temelji na 
pomembni tržni moči; 
– ocene stalne potrebe po preostali 
regulaciji, ki bi bila simetrična za vse 
akterje na trgu vzdolž zbližujoče se 
vrednostne verige;
– zagotovitve, da lahko uporabniki 
digitalnih storitev nadzorujejo svoje 
digitalno življenje in podatke z 
odstranjevanjem ovir pri menjavi 
operacijskih sistemov, ne da bi izgubili 
aplikacije in podatke;
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– zagotovitve enakih konkurenčnih 
pogojev in zadostne zaščite za potrošnike, 
ki uporabljajo povrhnje spletne storitve 
(storitve OTT), v primerjavi s 
telekomunikacijskimi storitvami, tako da 
se vzpostavijo pravila, ki zagotavljajo, da 
se pri povrhnjih spletnih storitvah 
uporabljajo dobro uveljavljena načela za 
zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih storitev, kot so 
preglednost, nediskriminacija, odprtost, 
preprosta zamenjava ponudnika, 
interoperabilnost, komunikacija „vsak 
vsakemu“ in prenosljivost njegovih 
storitev.

Or. en

Obrazložitev

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Predlog spremembe 805
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 – odstavek 6a (novo)



PE526.176v01-00 198/209 AM\1013978SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu redno pošilja poročila o oceni in 
pregledu te uredbe. Prvo poročilo predloži 
najpozneje 1. julija 2018. Nadaljnja 
poročila nato predloži vsaka štiri leta. 
Komisija po potrebi predloži ustrezne 
predloge, da bi spremenila to uredbo in 
uskladila druge pravne akte, pri čemer 
upošteva zlasti razvoj informacijske 
tehnologije in stanje napredka v 
informacijski družbi. Poročila objavi.

Komisija izčrpno oceni in preuči celoten 
regulativni okvir, ki zadeva elektronsko 
komunikacijo, rezultate pa najpozneje 
31. marca 2015 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu, skupaj z ustreznimi 
predlogi sprememb.

Or. de

Predlog spremembe 806
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu redno pošilja poročila o oceni in 
pregledu te uredbe. Prvo poročilo predloži 
najpozneje 1. julija 2018. Nadaljnja 
poročila nato predloži vsaka štiri leta. 
Komisija po potrebi predloži ustrezne 
predloge, da bi spremenila to uredbo in 
uskladila druge pravne akte, pri čemer 
upošteva zlasti razvoj informacijske 
tehnologije in stanje napredka v 
informacijski družbi. Poročila objavi.

Komisija izčrpno oceni in preuči celoten 
pravni okvir za elektronske komunikacije 
in do 30. junija 2015 Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo z 
ustreznimi predlogi.

Or. de

Predlog spremembe 807
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
redno pošilja poročila o oceni in pregledu 
te uredbe. Prvo poročilo predloži 
najpozneje 1. julija 2018. Nadaljnja 
poročila nato predloži vsaka štiri leta. 
Komisija po potrebi predloži ustrezne 
predloge, da bi spremenila to uredbo in 
uskladila druge pravne akte, pri čemer 
upošteva zlasti razvoj informacijske 
tehnologije in stanje napredka v 
informacijski družbi. Poročila objavi.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
redno pošilja poročila o oceni in pregledu 
te uredbe. Prvo poročilo predloži 
najpozneje 1. julija 2018. Nadaljnja 
poročila nato predloži vsaka štiri leta. 
Komisija po potrebi predloži ustrezne 
predloge, da bi spremenila to uredbo in 
uskladila druge pravne akte, pri čemer 
upošteva zlasti razvoj informacijske 
tehnologije in stanje napredka v 
informacijski družbi. Pregled med drugim 
vključuje: 

Or. en

Predlog spremembe 808
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preučitev, ki jo izvede Komisija

Or. de

Predlog spremembe 809
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Pregled vključuje Priporočilo Komisije 
z dne 17. decembra 2007 o upoštevnih 
trgih proizvodov in storitev v sektorju 
elektronskih komunikacij, ki so lahko 
predmet predhodnega urejanja v skladu z 
Direktivo Evropskega parlamenta in 
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Sveta 2002/21/ES o skupnem 
regulativnem okviru za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve, 
vključno s preskusom „treh meril“. 
Priporočilo Komisije z dne 
17. decembra 2007 o upoštevnih trgih 
proizvodov in storitev velja do celovitega 
pregleda regulativnega okvira;

Or. en

Obrazložitev

Morebitna sprememba sedanjega regulativnega in konkurenčnega modela EU mora biti 
izvedena na podlagi celovitega pregleda, javnega posvetovanja in ocene učinka. Ta uredba 
ali izvedbeni akti Komisije ne bi smeli posegati v tak pregled; v tem okviru spremembe 
trenutno veljavnega seznama upoštevnih trgov ni mogoče utemeljiti, dokler se 
sozakonodajalci ne dogovorijo o njej na podlagi pregleda.

Predlog spremembe 810
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) vseevropske storitve in operaterje, ob 
upoštevanju možnosti, da Komisija 
opredeli nadnacionalne trge v skladu s 
členom 15(4) Direktive 2002/21/ES;

Or. en

Predlog spremembe 811
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pospeševanje razvoja globalno 
konkurenčnih vseevropskih ponudnikov 
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in zagotavljanje čezmejnih poslovnih 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 812
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) oceni, ali je mogoče končati 
asimetrično in na pomembni tržni moči 
temelječo ureditev cen in dostopa;

Or. de

Predlog spremembe 813
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) opredelitev nadnacionalnih trgov, na 
začetku vsaj glede poslovnih storitev; s 
tem se ponudnikom omogoči, da organ 
BEREC obvestijo o nameri delovanja na 
takih trgih, organu BEREC pa nadzor 
nad ponudniki, ki delujejo na takih trgih;

Or. en

Predlog spremembe 814
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka 2 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) oceni, koliko je še potrebna obstoječa 
regulacija, ki enako velja za vse tržne 
udeležence v vrednostni verigi;

Or. de

Predlog spremembe 815
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) zagotovi, da lahko potrošniki in 
uporabniki digitalnih storitev nadzorujejo 
svojo digitalno identiteto in podatke, tako 
da se zamenjava različnih operativnih 
sistemov olajša in omogoči brez izgube 
aplikacij in podatkov;

Or. de

Predlog spremembe 816
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka iii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) enotno dovoljenje Unije, vključno z 
vseevropskimi dražbami spektra in 
nadzorno strukturo za okvir kot celoto;

Or. en

Predlog spremembe 817
Werner Langen, Herbert Reul
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Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka 4 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) zagotovi uporabo enakih izhodiščnih 
in konkurenčnih pogojev za 
telekomunikacijske storitve in povrhnje 
spletne storitve (storitve OTT) ter s tem 
zadostno zaščito uporabnikov storitev 
OTT. Pri tem se zlasti upoštevajo načela 
preglednosti, nediskriminacije in 
interoperabilnosti ter preproste zamenjave 
ponudnika.

Or. de

Predlog spremembe 818
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka iv (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) krepitev uporabe sredstva za 
funkcijsko ločitev z odpravo izjemnega 
značaja obveznosti za oblikovanje pobud 
za povečanje naložb v omrežja in 
nadaljnji razvoj notranjega trga 
elektronskih komunikacij;

Or. en

Predlog spremembe 819
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka v (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) spodbujanje globalne konkurenčnosti 
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Unije in evropske digitalne industrije ter 
naložb in inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 820
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39a
Evropski regulativni in nadzorni organ za 

evropski enotni trg elektronskih 
komunikacij

Ustanovi se Evropski regulativni in 
nadzorni organ za evropski enotni trg 
elektronskih komunikacij, katerega 
namen je urejati in nadzorovati dobro 
delovanje evropskega trga elektronskih 
komunikacij. Stroški delovanja tega 
neodvisnega organa se krijejo z obveznim 
prispevkom, ki se zaračuna na elektronske 
komunikacije.

Or. fr

Predlog spremembe 821
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 822
Catherine Trautmann
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Predlog uredbe
Priloga 1 – naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MINIMALNI PARAMETRI ZA 
PONUDBE EVROPSKIH VIRTUALNIH 
ŠIROKOPASOVNIH DOSTOPOVNIH 
IZDELKOV

MINIMALNI PARAMETRI ZA 
PONUDBE EVROPSKIH 
VISOKOKAKOVOSTNIH
DOSTOPOVNIH IZDELKOV ZA 
ZAGOTAVLJANJE VSEEVROPSKIH 
POSLOVNIH KOMUNIKACIJSKIH 
STORITEV

Or. en

Predlog spremembe 823
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. [...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 824
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Fiksni omrežni veleprodajni dostopovni 
izdelek, ponujen na plasti 3 
sedemplastnega modela za komunikacijske 
protokole Mednarodne organizacije za 
standardizacijo (omrežna plast) na ravni 
bitnega toka na ravni IP z izročilnimi 
točkami, ki nudijo višjo stopnjo 
združevanja virov kot na nacionalni in/ali 

PONUDBA 1: Visokokakovostni fiksni 
omrežni veleprodajni dostopovni izdelek, 
ponujen na plasti 3 sedemplastnega modela 
za komunikacijske protokole Mednarodne 
organizacije za standardizacijo (omrežna 
plast) na ravni bitnega toka na ravni IP z 
izročilnimi točkami, ki nudijo višjo stopnjo 
združevanja virov kot na nacionalni in/ali 
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regionalni ravni regionalni ravni

Or. en

Predlog spremembe 825
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 2 – točka 2.2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sposobnost podpiranja različnih ravni 
kakovosti storitev (npr. QoS 1, 2 in 3) pri:

Sposobnost podpiranja visokih ravni 
kakovosti storitev pri:

Or. en

Predlog spremembe 826
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. PONUDBA 3 3. PONUDBA 2

Or. en

Predlog spremembe 827
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MINIMALNI PARAMETRI 
EVROPSKIH POVEZLJIVOSTNIH 
IZDELKOV ASQ

črtano

Omrežni elementi in z njimi povezane 
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informacije:
– opis povezljivostnega izdelka, ki se bo 
zagotavljal prek fiksnega omrežja, 
vključno s tehničnimi lastnostmi in 
sprejetjem vseh ustreznih standardov.
Omrežne funkcije:
– sporazum o povezljivosti, ki zagotavlja 
kakovost storitev med koncema in temelji 
na določenih parametrih, ki omogočajo 
zagotavljanje najmanj naslednjih 
storitvenih razredov:
– govorne in video klice;
– radiodifuzijo avdiovizualnih vsebin; in
– podatkovno-kritičnih aplikacij.

Or. en

Predlog spremembe 828
Marietje Schaake

Predlog uredbe
Priloga 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MINIMALNI PARAMETRI 
EVROPSKIH POVEZLJIVOSTNIH 
IZDELKOV ASQ

črtano

Omrežni elementi in z njimi povezane 
informacije:
– opis povezljivostnega izdelka, ki se bo 
zagotavljal prek fiksnega omrežja, 
vključno s tehničnimi lastnostmi in 
sprejetjem vseh ustreznih standardov.
Omrežne funkcije:
– sporazum o povezljivosti, ki zagotavlja 
kakovost storitev med koncema in temelji 
na določenih parametrih, ki omogočajo 
zagotavljanje najmanj naslednjih 
storitvenih razredov:
– govorne in video klice;
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– radiodifuzijo avdiovizualnih vsebin; in
– podatkovno-kritičnih aplikacij.

Or. en

Predlog spremembe 829
Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Priloga 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Minimalni parametri evropskih 
povezljivostnih izdelkov ASQ

Črtano

Omrežni elementi in z njimi povezane 
informacije:

– opis povezljivostnega izdelka, ki se bo 
zagotavljal prek fiksnega omrežja, 
vključno s tehničnimi lastnostmi in 
sprejetjem vseh ustreznih standardov.
Omrežne funkcije:
– sporazum o povezljivosti, ki zagotavlja 
kakovost storitev med koncema in temelji 
na določenih parametrih, ki omogočajo 
zagotavljanje najmanj naslednjih 
storitvenih razredov:

– govorne in video klice,
– radiodifuzijo avdiovizualnih vsebin; in
– podatkovno-kritičnih aplikacij.

Or. de

Predlog spremembe 830
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MINIMALNI PARAMETRI črtano
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EVROPSKIH POVEZLJIVOSTNIH 
IZDELKOV ASQ
Omrežni elementi in z njimi povezane 
informacije:
– opis povezljivostnega izdelka, ki se bo 
zagotavljal prek fiksnega omrežja, 
vključno s tehničnimi lastnostmi in 
sprejetjem vseh ustreznih standardov.
Omrežne funkcije:
– sporazum o povezljivosti, ki zagotavlja 
kakovost storitev med koncema in temelji 
na določenih parametrih, ki omogočajo 
zagotavljanje najmanj naslednjih 
storitvenih razredov:
– govorne in video klice;
– radiodifuzijo avdiovizualnih vsebin; in
– podatkovno-kritičnih aplikacij.

Or. en


