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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe za evropski enotni trg elektronskih komunikacij je zadnji v vrsti zakonodajnih 
pobud Evropske unije v zadnjem desetletju, katerih namen je bil posameznikom in podjetjem 
omogočiti neomejen dostop do elektronskih komunikacij po nižji ceni. Evropska unija je 
razdrobljena na 28 ločenih nacionalnih trgov, ki se med seboj razlikujejo na področjih 
dovoljenj, regulativnih pogojev, dodelitve spektra in varstva potrošnikov. Taka razdrobljenost 
ima neželene učinke. Pri tem je zlasti oviran razvoj čezmejnih storitev, zvišujejo se cene za 
klice med državami članicami Unije, hkrati pa so zmogljivosti obstoječih omrežij premalo 
izkoriščene. Trenutni položaj negativno vpliva tudi na konkurenčnost in delovna mesta, zlasti 
v sektorjih, v katerih povečanje konkurenčnosti temelji na povezljivosti in zagotavljanju 
integriranih storitev, kot so logistika, bančne storitve, promet, energetika, maloprodaja, 
zdravstvo itd.

Odbor za regionalni razvoj pozitivno ocenjuje vpliv tega predloga uredbe na razvoj obmejnih 
regij in na krepitev čezmejnega teritorialnega sodelovanja.

Odbor poudarja, da evropski strukturni skladi že igrajo bistveno vlogo pri financiranju 
evropske digitalne agende. S tem v mislih meni, da bo ta predlog uredbe pomagal spodbuditi 
javne naložbe v digitalnem sektorju.

Komisija namerava vzporedno s tem predlogom uredbe sprejeti še priporočilo, katerega 
glavni namen bo spodbuditi naložbe v širokopasovne povezave. Odbor za regionalni razvoj 
poziva k razširitvi predmeta tega priporočila, da bi tako spodbudili popolno digitalno 
pokritost celotnega evropskega ozemlja, vključno z obrobnimi in otoškimi regijami.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Kot je izpostavil generalni direktorat
za notranjo politiko Evropskega 
parlamenta (tematski sektor B za 
strukturno in kohezijsko politiko) v študiji 
z naslovom „Internet, digitalna agenda in 
gospodarski razvoj evropskih regij“, ki je 
bila objavljena leta 2013, je ugoden 
regionalni okvir za sprejemanje in 
uvajanje IKT ter razvoj informacijske 
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družbe v regijah pomemben ali celo 
odločilen dejavnik, saj je regionalna 
raven najprimernejša za razvoj 
povpraševanja na področju IKT.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Za vzpostavitev evropskega enotnega 
trga elektronskih komunikacij ter krepitev 
teritorialne in socialne kohezije bi se 
morala prednostna naložba (2)a iz člena 5 
Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a izvajati za izgradnjo 
širokopasovnega dostopa do interneta in 
visokohitrostnih omrežij ter za podporo 
uporabi novih tehnologij in omrežij v 
digitalni ekonomiji, vsem evropskim 
regijam pa bi bilo treba omogočiti naložbe 
na teh področjih, kot to ureja tudi člen 4 
omenjene uredbe.

__________
1a Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj in o posebnih določbah glede cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“ ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 
(UL L 347, 20.12.2013, str. 289).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Investicije v infrastrukturo nove 
generacije, ki je nujna, da bi lahko 
prebivalci Unije koristili nove inovativne 
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storitve, se ne smejo omejevati na 
osrednja ali gosto poseljena območja, kjer 
bodo zlahka povrnjene. Hkrati jih je treba 
razširiti tudi na odročne in najbolj 
oddaljene regije, ki so redkeje poseljene in 
manj razvite, da ne bi bile še bolj razvojno 
prikrajšane.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4d) Na podlagi zgoraj navedene študije je 
regionalna raven primerna za opredelitev 
priložnosti, ki jih ponuja informacijska 
družba, in za izvajanje programov, 
namenjenih spodbujanju njenega razvoja. 
Iz te študije še izhaja, da se v interakciji 
med različnimi ravnmi upravljanja skriva 
velik potencial rasti. Pristopa „od spodaj 
navzgor“ in „od zgoraj navzdol“ bi bilo 
treba kombinirati ali vsaj vzporedno 
razvijati, da bi tako dokončno uresničili 
cilj izoblikovanja enotnega digitalnega 
trga.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Radiofrekvenčni spekter je javna 
dobrina in bistven vir za notranji trg 
mobilnih, brezžičnih širokopasovnih in 
satelitskih komunikacij v Uniji. Razvoj 
brezžičnih širokopasovnih komunikacij 
prispeva k izvajanju Evropske digitalne 
agende, zlasti k doseganju cilja glede 
zagotavljanja dostopa do širokopasovne 
povezave s hitrostjo najmanj 30 Mb/s do 
leta 2020 za vse državljane Unije ter 

(17) Radiofrekvenčni spekter je javna 
dobrina in bistven vir za notranji trg 
mobilnih, brezžičnih širokopasovnih in 
satelitskih komunikacij v Uniji. Razvoj 
brezžičnih širokopasovnih komunikacij 
prispeva k izvajanju Evropske digitalne 
agende, zlasti k doseganju cilja glede 
zagotavljanja dostopa do širokopasovne 
povezave s hitrostjo najmanj 30 Mb/s do 
leta 2020 za vse državljane Unije, ne glede 
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zagotavljanja največje možne hitrosti in 
zmogljivosti širokopasovnih povezav v 
Uniji. Vendar Unija pri širjenju in 
uveljavljanju zadnje generacije brezžičnih 
širokopasovnih tehnologij, ki so potrebne 
za doseganje navedenih ciljev politike, 
zaostaja za drugimi pomembnimi 
svetovnimi regijami, kot so Severna 
Amerika, Afrika in deli Azije. Postopek 
izdajanja odobritev in zagotavljanja 
razpoložljivosti pasu 800 MHz za 
brezžične širokopasovne komunikacije je 
razdrobljen, saj več kot polovica držav 
članic zaprosi za odstopanje ali tega iz 
drugih razlogov ne stori do roka iz 
programa za politiko radiofrekvenčnega 
spektra (RSPP) iz Odločbe 243/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta, kar priča 
o nujnosti ukrepanja v okviru RSPP. 
Ukrepi Unije za uskladitev pogojev glede 
razpoložljivosti in učinkovite uporabe 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne komunikacije v skladu z 
Odločbo 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ne zadostujejo za 
odpravo tega problema.

na njihov kraj prebivališča, ter 
zagotavljanja največje možne hitrosti in 
zmogljivosti širokopasovnih povezav v 
Uniji. Vendar Unija pri širjenju in gostoti 
zadnje generacije brezžičnih 
širokopasovnih tehnologij, ki so potrebne 
za doseganje navedenih ciljev politike, 
zaostaja za drugimi pomembnimi 
svetovnimi regijami, kot so Severna 
Amerika, Afrika in deli Azije. Postopek 
izdajanja odobritev in zagotavljanja 
razpoložljivosti pasu 800 MHz za 
brezžične širokopasovne komunikacije je 
razdrobljen, saj več kot polovica držav 
članic zaprosi za odstopanje ali tega iz 
drugih razlogov ne stori do roka iz 
programa za politiko radiofrekvenčnega 
spektra (RSPP) iz Odločbe 243/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta, kar priča 
o nujnosti ukrepanja v okviru RSPP. 
Ukrepi Unije za uskladitev pogojev glede 
razpoložljivosti in učinkovite uporabe 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne komunikacije v skladu z 
Odločbo 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ne zadostujejo za 
odpravo tega problema.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Zagotoviti je treba tudi večjo varnost 
podatkov končnih uporabnikov, ki 
uporabljajo dostopovne točke WLAN, da 
bi povečali zaupanje potrošnikov in tako 
omogočili razvoj brezžične širokopasovne 
infrastrukture.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Dokončna vzpostavitev enotnega trga 
elektronskih komunikacij zahteva, da se 
odpravijo ovire in končnim uporabnikom 
tako omogoči dostop do elektronskih 
komunikacijskih storitev po vsej Uniji. 
Javni organi zato ne bi smeli vzpostavljati 
ali ohranjati ovir za čezmejne nakupe takih 
storitev. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij ne bi smeli preprečevati ali 
omejevati dostopa oz. diskriminirati 
končnih uporabnikov na podlagi njihovega 
državljanstva ali države članice 
prebivališča. Razlikovanje pa je mogoče na 
podlagi objektivno upravičenih razlik v 
stroških, tveganjih in tržnih pogojev, 
kakršne so spremembe povpraševanja in 
določanje cen s strani konkurentov.

(43) Dokončna vzpostavitev enotnega trga 
elektronskih komunikacij zahteva, da se 
odpravijo ovire in končnim uporabnikom 
tako omogoči dostop do elektronskih 
komunikacijskih storitev po vsej Uniji. 
Javni organi zato ne smejo vzpostavljati ali 
ohranjati ovir za čezmejne nakupe takih 
storitev. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij ne smejo preprečevati ali 
omejevati dostopa oz. diskriminirati 
končnih uporabnikov na podlagi njihovega 
državljanstva ali države članice 
prebivališča. Razlikovanje pa bi moralo 
biti mogoče na podlagi objektivno 
upravičenih razlik v stroških, tveganjih in 
tržnih pogojih, kot so spremembe 
povpraševanja in določanje cen s strani 
konkurentov, vendar je treba pri tem 
zagotoviti pokrivanje celotnega 
evropskega ozemlja, vključno z manj 
poseljenimi, obrobnimi ali manj razvitimi
regijami.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44a) Oddaljenost, otoška lega, nizka 
gostota prebivalstva, majhno 
povpraševanje potrošnikov in obstoj 
regionalnih območij gostovanja, kar je 
značilno za nekatere evropske regije, 
zlasti najbolj oddaljene, se ne morejo šteti 
za objektivna merila, na podlagi katerih bi 
bili ponudniki fiksnih ali mobilnih 
elektronskih komunikacij upravičeni 
uporabljati višje tarife.



PE524.757v02-00 8/14 AD\1016559SL.doc

SL

Obrazložitev 

Namen evropskega trga elektronskih komunikacij je uvedba pravil, ki bodo vsem potrošnikom 
v EU omogočili enake tarife in nediskriminacijski dostop do storitev elektronskih 
komunikacij. Zato oddaljenost, otoška lega, nizka gostota prebivalstva, majhno 
povpraševanje potrošnikov in obstoj regionalnih območij gostovanja ne smejo biti razlog za 
uporabo višjih tarif.  

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(49) Poleg tega končni uporabniki 
povprašujejo po storitvah in aplikacijah, za 
katere je potrebna povečana zagotovljena 
raven kakovosti, ki jo ponujajo ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij ali 
ponudniki vsebin, aplikacij ali storitev. 
Take storitve lahko med drugim obsegajo 
radiodifuzijo prek internetnega protokola 
(IP-TV), videokonference in nekatere 
zdravstvene aplikacije. Končni uporabniki 
bi zato morali imeti tudi možnost, da s 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
ali ponudniki vsebin, aplikacij ali storitev 
sklenejo sporazume o zagotavljanju 
specializiranih storitev z okrepljeno 
kakovostjo storitev. Njihovo zagotavljanje 
ne bi smelo poslabšati splošne kakovosti 
internetnega dostopa. Poleg tega ukrepov 
za upravljanje prometa ne bi smeli izvajati 
tako, da bi diskriminacijsko obravnavali 
specializirane storitve, ki so konkurenčne 
storitvam, ki jih neposredno ali v 
partnerstvu z drugimi podjetji zagotavlja 
ponudnik internetnega dostopa, razen če 
je to objektivno utemeljeno.

Predlog spremembe 10

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

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

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

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka ba (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) države članice in javni organi 
sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo 
nediskriminacijo pri uporabi tarif, 
uporabi javnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij in dostopu 
prebivalstva do elektronskih 
komunikacijskih storitev na vsem ozemlju 
Unije.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) da bi spodbujali naložbe in inovacij v 
nove in okrepljene visokozmogljive 
infrastrukture, ki segajo po vsej Uniji in ki 
lahko zadovoljijo spreminjajoče se 

c) da bi spodbujali naložbe in inovacije v 
nove in okrepljene visokozmogljive 
infrastrukture, ki segajo po vsej Uniji in ki 
lahko zadovoljijo spreminjajoče se 
povpraševanje končnih uporabnikov, zlasti 
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povpraševanje končnih uporabnikov; v redkeje poseljenih, odročnih in najbolj 
oddaljenih regijah;

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 14

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 
da nobeni drugi državi članici ne 
preprečijo, da na svojem ozemlju dovoli 
uporabo določenega usklajenega pasu v 
skladu z zakonodajo Unije.

1. Brez poseganja v obveznosti pristojnih 
nacionalnih organov iz ustreznih 
mednarodnih sporazumov, vključno z 
radiofrekvenčnimi predpisi ITU, ti 
zagotovijo, zlasti zaradi zagotovitve 
izvajanja člena 12, da je uporaba 
radiofrekvenčnega spektra na njihovem 
ozemlju organizirana, in zlasti sprejmejo 
vse potrebne ukrepe glede razporeditve ali 
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.
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Predlog spremembe 15

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. 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.

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.

Predlog spremembe 16

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.

Obrazložitev

Poročevalec meni, da se z uporabo nedoločnega izraza „objektivno upravičene“ omogoči 
prav tisto, kar bi želel zadevni člen preprečiti, to je možnost, da ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij uporabijo diskriminacijske zahteve ali pogoje dostopa.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – uvodno besedilo 

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, ne uporabljajo višjih tarif:

Obrazložitev

Poročevalec meni, da se z uporabo nedoločnega izraza „objektivno upravičene“ omogoči 
prav tisto, kar bi želel zadevni člen preprečiti, to je možnost, da ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij uporabijo diskriminacijske zahteve ali pogoje dostopa.

Predlog spremembe 18

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 nikakor ne 
povzroča zmanjšanja splošne kakovosti 
internetnih dostopovnih storitev, zlasti na 
oddaljenih območjih, kjer so pasovne 
širine bolj omejene.

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja meni, da je treba s tem predlogom uredbe enotno in na celotnem 
ozemlju preprečiti zasičenost pasovnih širin zaradi zagotavljanja specializiranih storitev.
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Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotavljanje specializiranih storitev 
nikakor ne sme povzročiti slabše kakovosti 
internetnega dostopa, zlasti na najbolj 
oddaljenih in redko poseljenih severnih 
območjih, kjer sta internetni dostop in 
njegova kakovost pogosto omejena.

Obrazložitev

Tržne sile pogosto ne prevzamejo odgovornosti, da bi zagotovile visokozmogljiv internetni 
dostop na oddaljenih in redko poseljenih območjih. Internetni dostop je na teh območjih še 
toliko bolj pomemben, saj je treba premostiti velike geografske razdalje. Visokozmogljiv 
internetni dostop je bistvenega pomena na najbolj oddaljenih severnih območjih, kjer se 
prebivalstvo v nekaterih delih leta zaradi turizma poveča za dvajsetkrat.



PE524.757v02-00 14/14 AD\1016559SL.doc

SL

POSTOPEK

Naslov Evropski enotni trg elektronskih komunikacij

Referenčni dokumenti COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD)

Pristojni odbor
       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE
12.9.2013

Mnenje pripravil
       Datum razglasitve na zasedanju

REGI
12.9.2013

Pripravljavec/-ka mnenja
       Datum imenovanja

François Alfonsi
24.9.2013

Datum sprejetja 22.1.2014

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

38
1
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Haralampos Angurakis 
(Charalampos Angourakis), Francesca Barracciu, Catherine Bearder, 
Victor Boştinaru, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos), Tamás 
Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva 
Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, 
Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, 
Jens Nilsson, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, 
Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van 
Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Kerstin Westphal, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard 
Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan


