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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe za evropski enotni trg elektronskih komunikacij je bil sprejet na podlagi 
zakonodajnih posegov Evropske unije, ki so bili sprejeti v zadnjem desetletju in 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 odobritev, regulativnih pogojev, dodelitve spektra in 
varstva potrošnikov. Taka razdrobljenost ima negativen vpliv. Pri tem je zlasti oviran razvoj 
čezmejnih storitev, zvišujejo se cene za klice med državami članicami Unije, hkrati pa so tudi 
premalo izkoriščene zmogljivosti obstoječih omrežij. Zdajšnji 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 mejnih 
regij in na krepitev čezmejnega ozemeljskega sodelovanja. 

Ta odbor poudarja, da evropski strukturni skladi že igrajo bistveno vlogo pri financiranju 
evropske digitalne agende. S tega vidika pozitivno ocenjuje vpliv zadevnega predloga uredbe 
na spodbuditev javnih naložb na digitalnem področju. 

Komisija namerava vzporedno s predlogom uredbe, ki se obravnava v tem mnenju, 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 
posplošeno digitalno pokrivanje 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 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) 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.

Or. fr

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Naložb v infrastrukture nove 
generacije, ki so nujne za to, da bodo 
lahko Evropejci izkoristili nove inovativne 
storitve, ne bi smeli omejevati le na 
osrednja ali gosto poseljena območja, kjer 
se stroški zlahka povrnejo. Hkrati jih je 
treba širiti tudi na redkeje poseljene in 
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manj razvite obrobne regije, da ne bi še 
povečevali ovir za njihov razvoj.

Or. fr

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Radiofrekvenčni spekter je javna 
dobrina in bistven vir za notranji trg 
mobilnih, brezžičnih širokopasovnih in 
satelitskih komunikacij v Uniji. Razvoj 
brezžičnih širokopasovnih komunikacij 
prispeva k izvajanju Evropske digitalne 
agende, zlasti k doseganju cilja glede 
zagotavljanja dostopa do širokopasovne 
povezave s hitrostjo najmanj 30 Mb/s do 
leta 2020 za vse državljane Unije ter 
zagotavljanja največje možne hitrosti in 
zmogljivosti širokopasovnih povezav v 
Uniji. Vendar Unija pri širjenju in gostoti 
zadnje generacije brezžičnih 
širokopasovnih tehnologij, ki so potrebne 
za doseganje navedenih ciljev politike, 
zaostaja za drugimi pomembnimi 
svetovnimi regijami, kot so Severna 
Amerika, Afrika in deli Azije,. Postopek 
izdajanja odobritev in zagotavljanja 
razpoložljivosti pasu 800 MHz za 
brezžične širokopasovne komunikacije je 
razdrobljen, saj več kot polovica države 
članice 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 

(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 
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 
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parlamenta in Sveta ne zadostujejo za 
odpravo tega problema.

Odločbo 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ne zadostujejo za 
odpravo tega problema.

Or. fr

Predlog spremembe 5

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 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 pogojih, 
kakršne 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.

Or. fr



PA\1012168SL.doc 7/8 PE524.757v01-00

SL

Predlog spremembe 6

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.

Or. fr

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 7

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:

Or. fr

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.



PE524.757v01-00 8/8 PA\1012168SL.doc

SL

Predlog spremembe 8

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 sme nikakor 
negativno vplivati na kakovost storitev
dostopa do interneta, zlasti na neosrednjih 
območjih, kjer so pasovne širine bolj 
omejene.

Or. fr

Obrazložitev

Poročevalec meni, da je treba s tem predlogom uredbe enotno in na celotnem ozemlju 
preprečiti zasičenost pasovnih širin zaradi zagotavljanja specializiranih storitev.


