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Predlog spremembe 9
Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Za uresničevanje enotnega 
evropskega notranjega trga elektronskih 
komunikacij ter krepitev teritorialne in 
socialne kohezije se mora prednostna 
naložba (2)a iz člena 5 Uredbe (EU) št. 
.../2013 Evropskega parlamenta in Sveta 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 
izvajati tako za izgradnjo širokopasovnega 
dostopa do interneta in visokohitrostnih 
omrežij kot tudi za podporo uporabi novo 
nastajajočih tehnologij in omrežij v 
digitalni ekonomiji, vsem evropskim 
regijam pa morajo biti omogočene 
naložbe na teh področjih, kot to ureja tudi 
člen 4 omenjene uredbe.

Or. de

Predlog spremembe 10
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Investicije v infrastrukturo nove 
generacije, ki je nujna, da bi lahko 
Evropejci koristili nove inovativne 
storitve, se ne smejo omejevati na 
osrednja ali gosto poseljena območja, kjer 
bodo zlahka povrnjene. Hkrati jih je treba 
razširiti tudi na oddaljena in zelo 
oddaljena območja, ki so redkeje 
poseljena in manj razvita, da ne bi bila še 
bolj razvojno prikrajšana.
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Or. fr

Predlog spremembe 11
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 12
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 13
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Predlog spremembe 14
Lambert van Nistelrooij
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(30) Države članice bi morale zagotoviti, 
da za pasove, ki so usklajeni na ravni 
Unije za brezžične širokopasovne 
komunikacije, težave pri usklajevanju ne 
bi povzročile neupravičenega 
zavlačevanja pri izpolnjevanju usklajenih 
časovnic in rokov za dodelitev spektra; 
upravljanje radiofrekvenčnega spektra na 
nacionalni ravni predvsem ne bi smel 
drugim državam članicam preprečevati, da 
bi uporabljale radiofrekvenčni spekter, do 
katerega so upravičene, ali izpolnjevale 
obveznosti glede teh pasov. Krepitev 
obstoječih dejavnosti Skupine za politiko 
radiofrekvenčnega spektra je potrebna, da 
se zagotovi, da ima vsaka država članica 
enakopraven dostop do radiofrekvenčnega 
spektra in da so rezultati usklajevanja 
usklajeni in izvršljivi.

Or. en

Predlog spremembe 15
Younous Omarjee

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 

(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 
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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.

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. 

Or. fr

Predlog spremembe 16
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44 a (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.

Or. fr

Obrazložitev

Namen evropskega trga elektronskih komunikacij je uvedba pravil, ki bodo vsem potrošnikom 
Evropske unije 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 17
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Poleg tega končni uporabniki 
povprašujejo po storitvah in aplikacijah, za 
katere je potrebna povečana zagotovljena 

(49) Poleg tega končni uporabniki 
povprašujejo po storitvah in aplikacijah, za 
katere je potrebna povečana zagotovljena 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 18
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(73) Komercialni ali tehnični sporazumi o 
gostovanju lahko mobilnemu operaterju 
omogočijo, da gostovanje domačih strank v 
omrežjih svojih partnerjev v veliki meri 
šteje za enakovredno zagotavljanju storitev 
takim strankam v lastnih omrežjih, kar ima 
posledične učinke na njegove 
maloprodajne cene za tako virtualno 
pokritost z lastnim omrežjem (on-net) po 
vsej Uniji. Taka ureditev na veleprodajni 
ravni bi lahko omogočila razvoj novih 
izdelkov gostovanja ter tako povečala 
izbiro in konkurenco na maloprodajni 
ravni.
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Predlog spremembe 19
Younous Omarjee

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) države članice in javni organi 
poskrbijo za nediskriminacijo pri uporabi 
tarif, uporabi javnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij in dostopu 
prebivalstva do elektronskih 
komunikacijskih storitev na vsem 
evropskem ozemlju.

Or. fr

Predlog spremembe 20
Younous Omarjee

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 
povpraševanje končnih uporabnikov;

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

Or. fr

Predlog spremembe 21
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij ima pravico do zagotavljanja 

1. Vsak ponudnik elektronskih 
komunikacij s sedežem v Uniji ima pravico 



PE526.200v01-00 10/12 AM\1014198SL.doc

SL

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.

do zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev v vsej 
Uniji ter do uresničevanja pravic, 
povezanih z zagotavljanjem takih omrežij 
in storitev, v vsaki državi članici, v kateri 
posluje.

Or. en

Predlog spremembe 22
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 
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.

Or. en

Predlog spremembe 23
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 

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

Or. en

Predlog spremembe 24
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a
BEREC do 31. decembra 2014 za 
posamezne cene zaključevanja klicev v 
fiksnih in mobilnih omrežjih sprejme 
enotno vrednost, izračunano v skladu s 
priporočilom Komisije C(2009) 
3359 konč. z dne 7. maja 2009 o regulaciji 
cen zaključevanja klicev v fiksnih in 
mobilnih omrežjih EU.
Vsi nacionalni regulativni organi do 
30. junija 2015 zagotovijo, da bodo 
operaterji, ki jih na podlagi tržne analize, 
izvedene v skladu z Direktivo 2009/140/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 20091, štejejo za operaterje 
s pomembno tržno močjo na trgih 
veleprodajnega zaključevanja govornih 
klicev v posameznih javnih telefonskih 
omrežjih, zaračunavali cene 
zaključevanja klicev, ki jih BEREC določi 
v tem odstavku.
__________________
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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.

Or. en

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.


