
 

 
 PE529.685/ 1 

 SL 

 
 
 
 
27.3.2014 A7-0455/ 001-070 
 
 
PREDLOGI SPREMEMB 001-070  
vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
 
Poročilo 
Edit Herczog A7-0455/2013 
Ukrepi za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih 
omrežij 
 
Predlog uredbe (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Sprememba  1 

Predlog uredbe 
Naslov 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 Predlog Predlog 

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA 

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA 

o ukrepih za znižanje stroškov za izgradnjo 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij 

o ukrepih za znižanje stroškov za izgradnjo 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij 

(Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP) 

(Sprememba velja za celotno besedilo; njeno sprejetje bo zahtevalo ustrezne spremembe 

povsod.) 

 

Sprememba  2 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(1) Digitalno gospodarstvo korenito (1) Digitalno gospodarstvo korenito 
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spreminja enotni trg. S svojo 
inovativnostjo, hitrostjo in delovanjem 
prek meja ima potencial za doseganje nove 
ravni integracije enotnega trga. Vizija 
Unije je digitalno gospodarstvo, ki 
zagotavlja trajnostne gospodarske in 
družbene koristi na podlagi sodobnih 
spletnih storitev ter hitrih internetnih 
povezav. Visokokakovostna digitalna 
infrastruktura podpira dejansko vse 
sektorje sodobnega in inovativnega 
gospodarstva ter je strateškega pomena za 
socialno in teritorialno kohezijo. Zato 
morajo dobiti vsi državljani in vsa podjetja 
priložnost sodelovati v digitalnem 
gospodarstvu. 

spreminja enotni trg. S svojo 
inovativnostjo, hitrostjo in delovanjem 
prek meja ima potencial za doseganje nove 
ravni integracije enotnega trga. Vizija 
Unije je digitalno gospodarstvo, ki 
zagotavlja trajnostne gospodarske in 
družbene koristi na podlagi sodobnih 
spletnih storitev ter hitrih internetnih 
povezav. Visokokakovostna digitalna 
infrastruktura podpira dejansko vse 
sektorje sodobnega in inovativnega 
gospodarstva ter je strateškega pomena za 
socialno in teritorialno kohezijo. Zato 
morajo dobiti vsi državljani ter zasebni in 
javni sektor priložnost sodelovati v 
digitalnem gospodarstvu. 

 
 

Sprememba  3 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (1a) Informacijske in komunikacijske 
tehnologije so temelj digitalne družbe in 
predstavljajo približno 20 % letne rasti 
produktivnosti v Uniji in 4,5 % BDP 
Evrope ter pritegnejo 25 % zasebnih 
naložb v raziskave in razvoj, zaradi česar 
bi lahko izjemno prispevale k rasti in 
zaposlovanju. 

 

Sprememba  4 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(2) S tem ko so potrdile pomembnost 
izgradnje širokopasovnega omrežja, so 
države članice sprejele ambiciozne cilje v 
zvezi s širokopasovnim dostopom iz 
Sporočila Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

(2) Potrditev, da je izgradnja 
visokohitrostnega širokopasovnega 
omrežja ključnega pomena, da bi države 
članice lahko dosegle cilje v zvezi s 
širokopasovnim dostopom iz sporočila 
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
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regij „Evropska digitalna agenda – 
digitalna evropska rast“29 („digitalna 
agenda“): 100 % pokritost s 
širokopasovnim omrežjem do leta 2013 in 
hitrost povišana na 30 Mbps za vsa 
gospodinjstva, pri čemer je do 2020 vsaj 
50 % gospodinjstev priključenih na 
internetne povezave s hitrostjo nad 100 
Mbps. 

odboru in Odboru regij „Evropska digitalna 
agenda – digitalna evropska rast“29 
(„digitalna agenda“). V tem sporočilu je 
določeno, da bi morali vsi državljani Unije 
do leta 2020 imeti dostop do internetnih 
hitrosti nad 30 Mbps, 50 % ali več 
gospodinjstev Unije pa bi moralo imeti 
internetno povezavo, s hitrostjo nad 100 
Mbps. A glede na hiter razvoj tehnologij, 
ki vodijo do še hitrejših internetnih 
povezav, in vse večje povpraševanje po e-
storitvah bi ti cilji morali veljati za 
absolutni minimum in bi si Unija morala 
zastaviti ambicioznejše cilje v zvezi s 
širokopasovnim dostopom. 

__________________ __________________ 
29 COM (2010)245; glej tudi sporočilo o 
digitalni agendi, COM(2012) 784 final. 

29 COM(2010)0245; glej tudi sporočilo o 
digitalni agendi, COM(2012)0784. 

 
 
 

Sprememba  5 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (2a) Ocenjuje se, da bo do leta 2020 na z 
internetom povezanih 50 milijard naprav, 
globalni podatkovni promet pa naj bi se 
do konca leta 2017 povečal 15-krat. Ta 
eksponentna rast širokopasovnega 
prometa bo zahtevala ambiciozne politike 
na ravni Unije in držav članic, da bi se 
povečala zmogljivost naših stacionarnih 
in mobilnih omrežij, saj bo Evropa le tako 
dosegla večjo rast, konkurenčnost in 
produktivnost. 

 

Sprememba  6 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(3) Digitalna agenda je tudi ugotovila 
potrebo po politikah za znižanje stroškov 
izgradnje širokopasovnega omrežja na 
celotnem ozemlju Unije, vključno z 
ustreznim načrtovanjem, usklajevanjem in 
zmanjšanjem upravnih bremen. 

(3) Digitalna agenda je tudi ugotovila 
potrebo po politikah za znižanje stroškov 
izgradnje širokopasovnega omrežja na 
celotnem ozemlju Unije, vključno z 
ustreznim načrtovanjem in usklajevanjem, 
boljšo ureditvijo in zmanjševanjem 
upravnih bremen ter spodbujanjem 
medsektorske in konvergentne uporabe 
sinergij obstoječe komunikacijske 
infrastrukture, vključno z moderno 
radijsko tehnološko infrastrukturo. 

 
 
 

Sprememba  7 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 3 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (3a) Zmanjševanje stroškov izgradnje 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij bi tudi 
prispevalo k digitalizaciji javnega 
sektorja, ki bi poleg zmanjšanja stroškov 
javne uprave in učinkovitejših storitev za 
državljane zagotovila učinek vzvoda na 
digitalnem področju v vseh gospodarskih 
sektorji . 

 
 

Sprememba  8 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(5) Izgradnja visokohitrostnih žičnih in 
brezžičnih elektronskih komunikacijskih 
omrežij v celotni Uniji zahteva znatne 
investicije, pomemben delež teh investicij 
pa odpade na stroške gradbenih del. 

(5) Izgradnja visokohitrostnih žičnih in 
brezžičnih elektronskih komunikacijskih 
omrežij v celotni Uniji zahteva znatne 
investicije, pomemben delež teh investicij 
pa odpade na stroške gradbenih del. Če bi 
se odpovedali (nekaterim) gradbenim 
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delom nizke gradnje, ki so povezana z 
visokimi stroški, bi to lahko prispevalo k 
učinkoviti pokritosti s širokopasovnim 
omrežjem. 

 

Sprememba  9 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(6) Glavni del teh stroškov se lahko pripiše 
neučinkovitostim v postopku izgradnje, ki 
se nanaša na uporabo obstoječe pasivne 
infrastrukture (npr. kanalov, vodov, 
vstopnih jaškov, omaric, drogov, stebrov, 
anten, stolpov in drugih podpornih 
objektov), ozka grla povezana z 
usklajevanjem gradbenih del, naporne 
upravne postopke za izdajo dovoljenj in 
ozka grla povezana z izgradnjo v stavbah. 

(6) Glavni del teh stroškov se lahko pripiše 
neučinkovitostim v postopku izgradnje, ki 
se nanašajo na uporabo obstoječe pasivne 
infrastrukture, ozka grla, povezana z 
usklajevanjem gradbenih del in izgradnjo 
omrežij v stavbah, naporne upravne 
postopke za izdajo dovoljenj, velike 
finančne ovire in pomanjkanje izvedljivih 
poslovnih načrtov za izgradnjo 
širokopasovnih omrežij na podeželju. 

 

Sprememba  10 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(7) Ukrepi, ki se nanašajo na povišanje 
učinkovitosti pri uporabi obstoječe 
infrastrukture in znižanje stroškov ter ovir 
pri opravljanju novih gradbenih del, bi 
morali znatno prispevati k zagotavljanju 
hitre in obsežne izgradnje visokohitrostnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij ob 
hkratnem ohranjanju učinkovite 
konkurence. 

(7) Ukrepi, ki se nanašajo na povišanje 
učinkovitosti pri uporabi obstoječe 
infrastrukture in znižanje stroškov ter ovir 
pri opravljanju novih gradbenih del, bi 
morali znatno prispevati k zagotavljanju 
hitre in obsežne izgradnje visokohitrostnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij, 
spodbuditi zamenjavo zastarelih omrežij 
in nadgradnjo v „dostopovna omrežja 
naslednje generacije,“ obenem pa 
ohranjati učinkovito konkurenco, ne da bi 
to negativno vplivalo na varnost, 
zanesljivost in brezhibno delovanje 
obstoječe javne infrastrukture. 
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Sprememba  11 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 9 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(9) Namen te uredbe je zagotovitev 
nekaterih minimalnih pravic in obveznosti, 
uporabnih v celotni Uniji, da se pospeši 
izgradnja visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij in medsektorsko 
sodelovanje. Medtem ko zagotavlja 
minimalno enakost konkurenčnih pogojev, 
to v skladu z načelom subsidiarnosti ne bi 
smelo posegati v obstoječe najboljše prakse 
in ukrepe, sprejete na nacionalni ter lokalni 
ravni, ki vsebujejo bolj podrobne določbe 
in pogoje ter dodatne ukrepe, ki 
dopolnjujejo navedene pravice in 
obveznosti. 

(9) Namen te direktive, ob upoštevanju 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti, je 
zagotovitev nekaterih minimalnih pravic in 
obveznosti, veljavnih v celotni Uniji, da se 
pospeši izgradnja visokohitrostnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
medsektorsko sodelovanje. Medtem ko 
zagotavlja minimalno enakost 
konkurenčnih pogojev, to v skladu z 
načelom subsidiarnosti ne bi smelo 
posegati v obstoječe najboljše prakse in 
ukrepe, sprejete na nacionalni ter lokalni 
ravni, ki vsebujejo bolj podrobne določbe 
in pogoje ter dodatne ukrepe, ki 
dopolnjujejo navedene pravice in 
obveznosti. Njen drugi namen je tudi 
spodbujati odprtost in učinkovito 
konkurenco na področju omrežnih 
storitev. 

 
 
 

Sprememba  12 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 11 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(11) Za operaterje elektronskih 
komunikacijskih omrežij, zlasti nove 
operaterje, se lahko ponovna uporaba 
obstoječe fizične infrastrukture, vključno s 
tisto od drugih komunalnih podjetij, pri 
izgradnji elektronskih komunikacijskih 
omrežij izkaže kot mnogo bolj učinkovita, 
še posebej na območjih, kjer ni na voljo 
ustreznega elektronskega 
komunikacijskega omrežja ali kjer 
izgradnja nove fizične infrastrukture ni 
gospodarsko izvedljiva. Poleg tega lahko 
sinergije med sektorji zaradi izgradnje 

(11) Za operaterje elektronskih 
komunikacijskih omrežij, zlasti nove 
operaterje, se lahko ponovna uporaba 
obstoječe in primerne fizične 
infrastrukture, vključno s tisto od drugih 
komunalnih podjetij, pri izgradnji 
elektronskih komunikacijskih omrežij 
izkaže kot mnogo bolj učinkovita, še 
posebej na območjih, kjer ni na voljo 
ustreznega elektronskega 
komunikacijskega omrežja ali kjer 
izgradnja nove fizične infrastrukture ni 
gospodarsko izvedljiva. Poleg tega lahko 
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elektronskih komunikacijskih omrežij 
znatno zmanjšajo potrebo po gradbenih 
delih in s tem tudi socialne in okoljske 
stroške, povezane z njimi, npr. 
onesnaževanje, nevšečnosti in prometni 
zastoji. Zato se ta uredba ne bi uporabljala 
samo za ponudnike elektronskih 
komunikacijskih omrežij, ampak za vse 
lastnike ali imetnike pravic do uporabe 
obsežne in povsod razširjene fizične 
infrastrukture, ki je primerna za vgradnjo 
elementov elektronskih komunikacijskih 
omrežij, npr. fizičnih omrežij za oskrbo z 
električno energijo, plinom in vodo, za 
kanalizacijo, ogrevanje in prevozne 
storitve. 

sinergije med sektorji zaradi izgradnje 
elektronskih komunikacijskih omrežij 
znatno zmanjšajo potrebo po gradbenih 
delih in s tem tudi socialne in okoljske 
stroške, povezane z njimi, npr. 
onesnaževanje, nevšečnosti in prometni 
zastoji. Zato se ta uredba ne bi uporabljala 
samo za ponudnike elektronskih 
komunikacijskih omrežij, ampak za vse 
lastnike ali imetnike pravic do uporabe 
obsežne in povsod razširjene fizične 
infrastrukture, ki je primerna za vgradnjo 
elementov elektronskih komunikacijskih 
omrežij, npr. fizičnih omrežij za oskrbo z 
električno energijo, plinom in vodo, za 
kanalizacijo in drenažne sisteme, 
ogrevanje in prevozne storitve. 

 

Sprememba  13 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 12 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(12) Glede na njihovo nizko stopnjo 
diferenciacije je lahko v fizičnih delih 
takšnih omrežij pogosto istočasno vgrajen 
širok nabor elementov elektronskih 
komunikacijskih omrežij, vključno s 
takšnimi, ki lahko v skladu z načelom 
tehnološke nevtralnosti zagotavljajo 
širokopasovne storitve dostopa pri 
hitrostih najmanj 30 Mbps, brez da 
vplivajo na opravljanje glavne storitve in 
ob minimalnih stroških prilagoditve. Zato 
se lahko fizična infrastruktura, katere 
namen je samo vgradnja drugih elementov 
omrežja, brez da je sama aktiven element 
omrežja, načeloma uporablja za kable za 
elektronsko komunikacijo, opremo ali 
kateri koli drugi element elektronskih 
komunikacijskih omrežij, na glede na 
njeno dejansko rabo ali lastništvo. Brez 
poseganja v posebni splošni interes, ki je 
povezan z opravljanjem glavne storitve, bi 
se morale sinergije med omrežnimi 
operaterji spodbujati, zato da se hkrati 
prispeva k doseganju ciljev iz digitalne 

(12) Glede na njihovo nizko stopnjo 
diferenciacije je lahko v fizičnih delih 
takšnih omrežij pogosto istočasno vgrajen 
širok nabor elementov elektronskih 
komunikacijskih omrežij, vključno s 
takšnimi, ki lahko v skladu z načelom 
tehnološke nevtralnosti zagotavljajo hitre 
in ultrahitre širokopasovne storitve 
dostopa, brez da vplivajo na opravljanje 
glavne storitve in ob minimalnih stroških 
prilagoditve. Zato se lahko fizična 
infrastruktura, ki je namenjena samo 
vgradnji drugih elementov omrežja, ne da 
bi sama postala aktiven element omrežja, 
načeloma uporablja za kable za elektronsko 
komunikacijo, opremo ali kateri koli drugi 
element elektronskih komunikacijskih 
omrežij, kadar ni sporna varnost ali kadar 
lastniki infrastrukture nimajo poslovnih 
interesov za prihodnost. Brez poseganja v 
posebni splošni interes, ki je povezan z 
opravljanjem glavne storitve, bi se morale 
spodbujati sinergije med omrežnimi 
operaterji, tudi vključevanje različnih 
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agende. razpoložljivih tehnologij, zato da se hkrati 
prispeva k doseganju ciljev iz digitalne 
agende. 

 
 
 

Sprememba  14 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(13) Ker ta uredba tudi ne bi smela 
posegati v katero koli zaščito, ki je 
potrebna za zagotavljanje celovitosti in 
zanesljivosti omrežij, ter zagotavljanje, da 
ni vpliva na glavno storitev, ki jo opravlja 
omrežni operater, bi lahko splošna pravila 
iz nacionalne zakonodaje, ki omrežnim 
operaterjem prepovedujejo pogajanja s 
ponudniki elektronskih komunikacijskih 
omrežij o dostopu do fizične infrastrukture, 
preprečila nastanek trga za dostop do 
fizične infrastrukture in bi zato morala biti 
odpravljena. Istočasno ukrepi iz te uredbe 
ne posegajo v možnost držav članic, da, v 
skladu z veljavno zakonodajo EU, prek 
komunalnih podjetij naredijo dostop do 
infrastrukture bolj privlačen tako, da 
izključijo prihodke, ki izvirajo iz te 
storitve, iz osnove za izračun tarife za 
končne uporabnike za njihovo glavno 
dejavnost ali dejavnosti. 

(13) Ta direktiva sicer ne bi smela posegati 
v katero koli zaščito, ki je potrebna za 
zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in 
celovitosti omrežij ter zagotavljanje, da ni 
vpliva na glavno storitev, ki jo opravlja 
omrežni operater, vendar bi lahko splošna 
pravila iz nacionalne zakonodaje, ki 
omrežnim operaterjem prepovedujejo 
pogajanja s ponudniki elektronskih 
komunikacijskih omrežij o dostopu do 
fizične infrastrukture, preprečila nastanek 
trga za dostop do fizične infrastrukture in 
bi zato morala biti odpravljena. Istočasno 
ukrepi iz te uredbe ne posegajo v možnost 
držav članic, da, v skladu z veljavno 
zakonodajo EU, prek komunalnih podjetij 
naredijo dostop do infrastrukture bolj 
privlačen tako, da izključijo prihodke, ki 
izvirajo iz te storitve, iz osnove za izračun 
tarife za končne uporabnike za njihovo 
glavno dejavnost ali dejavnosti. 

 
 

Sprememba  15 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 15 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(15) Ko bi ponudniki elektronskih 
komunikacijskih omrežij zaprosili za 
dostop na določenem območju, bi morali 
omrežni operaterji pripraviti ponudbo za 
deljeno uporabo zmogljivosti pod 

(15) Ko bi ponudniki elektronskih 
komunikacijskih omrežij zaprosili za 
dostop na določenem območju, bi morali 
omrežni operaterji pripraviti ponudbo za 
deljeno uporabo zmogljivosti pod 
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poštenimi pogoji, vključno s ceno, razen če 
se dostop zavrne zaradi objektivnih 
razlogov. Odvisno od okoliščin lahko več 
elementov vpliva na pogoje, pod katerimi 
je dostop odobren, npr.: morebitni dodatni 
stroški vzdrževanja in prilagajanja; 
morebitna preventivna dodatna zaščita, ki 
jo je treba sprejeti, da se omejijo škodljivi 
vplivi na zanesljivost in celovitost omrežja; 
morebitne posebne določbe o odgovornosti 
v primeru škode; uporaba morebitnih 
javnih subvencij, dodeljenih za izgradnjo 
infrastrukture, vključno s posebnimi 
pogoji, ki so del subvencije ali pa so 
določeni v nacionalni zakonodaji v skladu 
z zakonodajo Unije; katere koli omejitve, 
ki izvirajo iz nacionalnih določb, katerih 
namen je varstvo okolja, javnega zdravja, 
javne varnosti ali izpolnitev ciljev iz 
prostorskega načrtovanja. 

poštenimi pogoji, vključno s ceno, razen če 
se dostop zavrne zaradi objektivnih 
razlogov. Odvisno od okoliščin lahko več 
elementov vpliva na pogoje, pod katerimi 
je dostop odobren, npr.: morebitni dodatni 
stroški vzdrževanja in prilagajanja; 
morebitni vpliv na zmogljivost in 
učinkovitost v povezavi z zagotavljanjem 
glavne storitve; morebitna preventivna 
dodatna zaščita, ki jo je treba sprejeti, da se 
omejijo škodljivi vplivi na varnost, 
zanesljivost in celovitost omrežja; 
morebitne posebne določbe o odgovornosti 
v primeru škode; uporaba morebitnih 
javnih subvencij, dodeljenih za izgradnjo 
infrastrukture, vključno s posebnimi 
pogoji, ki so del subvencije ali pa so 
določeni v nacionalni zakonodaji v skladu 
z zakonodajo Unije; zmožnost zgraditi ali 
zagotoviti infrastrukturno zmogljivost za 
izpolnjevanje ali zagotavljanje obveznosti 
javnih storitev, katere koli omejitve, ki 
izvirajo iz nacionalnih določb, katerih 
namen je varstvo okolja, javnega zdravja, 
javne varnosti ali izpolnitev ciljev 
prostorskega načrtovanja. Dodatni stroški, 
ki bi nastali pri izvajanju prihodnjih 
gradbenih del na omrežju, ne glede na to, 
kdo je dela začel, in ki bi nastali zaradi 
prisotnosti elementov elektronskih 
komunikacijskih omrežij, se lahko 
dodelijo podjetjem, ki so lastniki teh 
elementov elektronskih komunikacijskih 
omrežij. 

 

Sprememba  16 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 16 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(16) V izogib neupravičeni zavrnitvi 
poslovanja ali nerazumnim pogojem bi v 
primeru nesporazuma med poslovnimi 
pogajanji o tehničnih in tržnih pogojih 
morala vsaka stranka imeti možnost, da se 
na nacionalni ravni obrne na organ za 
reševanje sporov, ki strankam predpiše 

(16) V izogib neupravičeni zavrnitvi 
poslovanja ali nerazumnim pogojem bi v 
primeru nesporazuma med poslovnimi 
pogajanji o tehničnih in tržnih pogojih 
morala vsaka stranka imeti možnost, da se 
na nacionalni ravni obrne na organ za 
reševanje sporov, ki strankam predpiše 



 

 
 PE529.685/ 10 

 SL 

rešitev. Pri določitvi cene dostopa bi moral 
organ za reševanje sporov upoštevati 
opravljene investicije v fizično 
infrastrukturo. V posebnem primeru 
dostopa do fizične infrastrukture 
operaterjev elektronskih komunikacijskih 
omrežij lahko opravljene investicije v to 
infrastrukturo neposredno prispevajo k 
ciljem Evropske digitalne agende, na 
konkurenco na koncu prodajne verige pa 
lahko vpliva pridobivanje nezasluženih 
koristi. Zato bi obveznost dostopa morala 
upoštevati ekonomsko upravičenost teh 
investicij, ki temelji na dinamiki donosov 
naložbe, kateri koli vpliv na konkurenco na 
koncu prodajne verige, amortizacijo 
sredstev omrežja v času, ko je oddana 
prošnja za dostop, kateri koli posel, ki služi 
kot podlaga opravljeni investiciji, zlasti v 
pred kratkim zgrajeno fizično 
infrastrukturo, ki se uporablja za 
opravljanje visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih storitev, in katero koli 
možnost za skupno izgradnjo, ki je bila 
ponujena prosilcu za dostop. 

rešitev. Pri določitvi cene dostopa bi moral 
organ za reševanje sporov upoštevati 
opravljene investicije v fizično 
infrastrukturo, možnosti za uhajanje 
državne pomoči, stališča vseh zadevnih 
gospodarskih regulatorjev v zvezi z 
zadevnimi infrastrukturnimi sektorji ter 
dodatne stroške, povezane z omogočanjem 
dostopa. V posebnem primeru dostopa do 
fizične infrastrukture operaterjev 
elektronskih komunikacijskih omrežij 
lahko opravljene investicije v to 
infrastrukturo neposredno prispevajo k 
ciljem Evropske digitalne agende, na 
konkurenco na koncu prodajne verige pa 
lahko vpliva pridobivanje nezasluženih 
koristi. Zato bi obveznost dostopa morala 
upoštevati ekonomsko upravičenost teh 
investicij, ki temelji na dinamiki donosov 
naložbe. Organi za reševanje sporov bi 
morali biti pozorni tudi na vpliv dostopa 
na zmogljivost in učinkovitost pri 
zagotavljanju glavne storitve, konkurenco 
na naslednjih stopnjah prodajne verige, 
amortizacijo sredstev omrežja v času, ko je 
oddana prošnja za dostop, kateri koli posel, 
ki služi kot podlaga opravljeni investiciji, 
zlasti v pred kratkim zgrajeno fizično 
infrastrukturo, ki se uporablja za 
opravljanje visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih storitev, in katero koli 
možnost za skupno izgradnjo, ki je bila 
ponujena prosilcu za dostop. 

 

Sprememba  17 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 20 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(20) Kjer v zvezi z izgradnjo 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij pride do sporov 
glede dostopa do informacij o fizični 
infrastrukturi, bi morala enotna 
informacijska točka biti sposobna rešiti ta 
spor z zavezujočo odločitvijo in brez 
poseganja v možnost katere koli stranke, da 

(20) Kadar v zvezi z izgradnjo 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij pride do sporov 
glede dostopa do informacij o fizični 
infrastrukturi, bi morala biti pristojna 
enotna informacijska točka sposobna rešiti 
ta spor z zavezujočo odločitvijo in brez 
poseganja v možnost katere koli stranke, da 
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zadevo predloži sodišču. zadevo predloži sodišču.  

 

Sprememba  18 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 26 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(26) Zaradi sledenja javnemu interesu 
doseganje ciljev iz digitalne agende 
zahteva, da izgradnja infrastrukture poteka 
blizu končnim uporabnikom, pri čemer se v 
celoti spoštuje načelo sorazmernosti, kar 
zadeva katero koli omejitev lastniške 
pravice. Obstoj visokohitrostnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij vse 
do končnega uporabnika bi bilo treba 
olajšati ob hkratnem zagotavljanju 
tehnološke nevtralnosti, zlasti z 
visokohitrostno stavbno fizično 
infrastrukturo. Zaradi dejstva, da vgradnja 
malih kanalov med gradnjo stavbe 
povzroči samo omejeno rast stroškov, 
medtem ko naknadna vgradnja 
visokohitrostne fizične infrastrukture v 
stavbe lahko predstavlja znaten delež 
stroškov izgradnje visokohitrostne 
infrastrukture, bi morale biti vse nove ali 
zelo prenovljene stavbe opremljene s 
fizično infrastrukturo, ki omogoča 
priključitev vseh končnih uporabnikov na 
visokohitrostna omrežja. Da se izgradijo 
visokohitrostna elektronska 
komunikacijska omrežja, bi morale biti 
nove in zelo prenovljene večstanovanjske 
hiše opremljene z dostopovno ali 
koncentracijsko točko, preko katere lahko 
ponudnik dostopa do omrežja v stavbi. V 
praksi bi to pomenilo, da bi arhitekti morali 
predvideti prazne kanale od vsake hiše do 
koncentracijske točke, ki se nahaja znotraj 
ali izven stavbe. V nekaterih primerih, npr. 
pri novih enostanovanjskih hišah ali 
kategorijah velikih prenovitvenih del na 
osamljenih območjih, se lahko 
visokohitrostna povezava iz objektivnih 
razlogov oceni kot preveč oddaljena, da bi 
upravičila dodatne stroške izgradnje 

(26) Zaradi sledenja javnemu interesu 
doseganje ciljev iz digitalne agende 
zahteva, da izgradnja infrastrukture poteka 
blizu končnim uporabnikom, pri čemer se v 
celoti spoštuje načelo sorazmernosti, kar 
zadeva katero koli omejitev lastniške 
pravice. Obstoj visokohitrostnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij vse 
do končnega uporabnika bi bilo treba 
olajšati ob hkratnem zagotavljanju 
tehnološke nevtralnosti, zlasti z 
visokohitrostno stavbno fizično 
infrastrukturo. Zaradi dejstva, da vgradnja 
malih kanalov med gradnjo stavbe 
povzroči samo omejeno rast stroškov, 
medtem ko naknadna vgradnja 
visokohitrostne fizične infrastrukture v 
stavbe lahko predstavlja znaten delež 
stroškov izgradnje visokohitrostne 
infrastrukture, se lahko vse nove ali 
obsežno prenovljene stavbe opremijo s 
fizično infrastrukturo, ki omogoča 
priključitev končnih uporabnikov na 
visokohitrostna omrežja. Da se izgradijo 
visokohitrostna elektronska 
komunikacijska omrežja, se lahko nove in 
obsežno prenovljene večstanovanjske hiše 
opremijo z dostopovno ali koncentracijsko 
točko, preko katere lahko ponudnik 
dostopa do omrežja v stavbi. V praksi bi to 
pomenilo, da bi arhitekti morali predvideti 
prazne kanale od vsake hiše do 
koncentracijske točke, ki se nahaja znotraj 
ali izven stavbe. V nekaterih primerih, npr. 
pri novih enostanovanjskih hišah ali 
kategorijah velikih prenovitvenih del na 
osamljenih območjih, se lahko 
visokohitrostna povezava iz objektivnih 
razlogov oceni kot preveč oddaljena, da bi 
upravičila dodatne stroške izgradnje 
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visokohitrostne stavbne fizične 
infrastrukture in/ali koncentracijske točke. 

visokohitrostne stavbne fizične 
infrastrukture in/ali koncentracijske točke. 

 

Sprememba  19 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 26 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (26a) Uvesti bi bilo treba novo oznako 
Unije, da je zgradba ali stanovanje 
pripravljena za širokopasovni dostop, da 
bi kupcem ali najemnikom pomagali 
prepoznati zgradbe z dostopom do 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. Oznaka Unije o 
pripravljenosti za širokopasovni dostop bi 
morala biti prostovoljna oznaka, ki bi 
promovirala obstoječo visokohitrostno 
stavbno fizično infrastrukturo. 

 

Sprememba  20 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 30 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(30) Ne glede na to, kateri organ država 
članica določi za reševanje sporov, bi 
moral ta zagotavljati nepristranskost in 
neodvisnost v odnosu do vpletenih strani. 
Izbrani organi bi v primeru nespoštovanja 
sprejetih odločitev morali imeti tudi 
ustrezna sredstva in pooblastila za 
kaznovanje. 

(30) Ne glede na to, kateri organ država 
članica določi za reševanje sporov, bi 
moral ta zagotavljati nepristranskost in 
neodvisnost v odnosu do vpletenih strani. 
Izbrani organi bi v primeru nespoštovanja 
sprejetih odločitev morali imeti tudi 
ustrezne pristojnosti, sredstva in 
pooblastila za kaznovanje. 

Sprememba  21 

Predlog uredbe 
Člen 2 – odstavek 2 – točka 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(1) „omrežni operater“ pomeni ponudnika 
omrežja za elektronske komunikacije in 
podjetje, ki ponuja fizično infrastrukturo in 

(1) „omrežni operater“ pomeni ponudnika 
omrežja za elektronske komunikacije in 
podjetje, ki ponuja fizično infrastrukturo in 
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ima namen ponuditi: storitve proizvodnje, 
prenosa ali distribucije plina, električne 
energije, vključno z javno razsvetljavo, 
ogrevanja, vode, vključno z 
odstranjevanjem ali čiščenjem odpadnih 
voda ter odplak, in prevozne storitve, ki 
vključujejo železnice, ceste, pristanišča in 
letališča; 

ima namen ponuditi: storitve proizvodnje, 
prenosa ali distribucije plina, električne 
energije, vključno z javno razsvetljavo, 
ogrevanja, vode, vključno z 
odstranjevanjem ali čiščenjem odpadnih 
voda ter odplak, drenažne sisteme ter 
prevozne storitve; 

 
 

Sprememba  22 

Predlog uredbe 
Člen 2 a – odstavek 2 – točka 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(2) „fizična infrastruktura“ pomeni vsak 
neaktivni element omrežja, npr. cevi, 
stebri, kanali, nadzorne komore, vstopni 
jaški, omarice, stavbe ali vhodi v stavbe, 
antene, stolpi in drogovi ter pripadajoče 
zmogljivosti; 

(2) „fizična infrastruktura“ pomeni 
neaktivni element omrežja, npr. cevi, 
stebri, kanali, nadzorne komore, vstopni 
jaški, omarice, stavbe ali vhodi v stavbe, 
antene, stolpi in drogovi ter pripadajoče 
zmogljivosti, razen elementov, ki se 
uporabljajo za pretok pitne vode, 
namenjene za prehrano ljudi. 

 
 

Sprememba  23 

Predlog uredbe 
Člen 2 a – odstavek 2 – točka 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(3) „visokohitrostno elektronsko 
komunikacijsko omrežje“ pomeni 
elektronsko komunikacijsko omrežje, ki je 
sposobno prenašati storitve 
širokopasovnega dostopa pri hitrostih 
najmanj 30 Mbps; 

(3) „visokohitrostno elektronsko 
komunikacijsko omrežje“ pomeni 
elektronsko komunikacijsko omrežje, ki je 
sposobno zagotavljati storitve 
širokopasovnega dostopa pri hitrostih 100 
Mbps, 1 Gbps in več, kjer je to mogoče; 

 

Sprememba  24 

Predlog uredbe 
Člen 2 – odstavek 2 – točka 10 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (10a) „odprta omrežja“ pomeni omrežja, v 
katerih so ponudniki storitev in lastniki 
omrežij ločeni, ponudniki storitev pa 
imajo dostop pod nediskriminatornimi 
pogoji do maloprodajnih uporabnikov 
prek omrežja.  

 
 

Sprememba  25 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Zaradi izgradnje elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij ima vsak omrežni 
operater pravico, da ponudi dostop do 
svoje fizične infrastrukture. 

1. Zaradi izgradnje elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij ima vsak omrežni 
operater pravico, da ponudi dostop do 
svoje fizične infrastrukture, pri tem pa 
zagotovi varnost in zanesljivost omrežja; 
recipročno imajo omrežni operaterji 
elektronskih komunikacij pravico, da 
ponudijo dostop do svoje fizične 
infrastrukture za izgradnjo drugih 
omrežij, če se z izgradnjo strinjajo lastniki 
in pristojni organi. 

 

Sprememba  26 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Zaradi izgradnje elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij ima vsak 
operater, ob prejemu pisne prošnje 
podjetja, pooblaščenega, da ponuja 
elektronska komunikacijska omrežja, 
obveznost, da pod poštenimi pogoji, 
vključno s ceno, sprejme vse razumne 
prošnje za dostop do svoje fizične 

2. Zaradi izgradnje elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij ima vsak operater 
ob prejemu pisne prošnje podjetja, 
pooblaščenega, da zagotavlja elektronska 
komunikacijska omrežja, obveznost, da 
pod poštenimi pogoji, vključno s ceno, 
ugodi vsem razumnim prošnjam za dostop 
do svoje fizične infrastrukture, pod 
pogojem, da to ne more ogroziti varnosti 
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infrastrukture. in zanesljivosti omrežja, v kolikor ima 
razpoložljive omrežne zmogljivosti. 
Obveznost omrežnih operaterjev, da 
ugodijo vsem razumnim prošnjam za 
dostop po poštenih pogojih, ne bi smela 
posegati v njihovo obveznost, da 
spoštujejo pravila Unije o državni pomoči 
v primeru naložb v infrastrukturo, ki jih 
financira ali zanje jamči država. 

 Vsi udeleženi organi bi morali uskladiti 
svoja načela za določanje pogojev ter se 
posvetovati z omrežnimi operaterji ali 
njihovimi združenji do [Urad za 
publikacije: vstavite natančen datum: 
datum začetka veljavnosti te uredbe + 12 
mesecev]. 
 

 
 
 

Sprememba  27 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 2a. Ta določba ne posega v pravico 
lastnikov zemljišč in lastnikov zasebnih 
nepremičnin, da odločajo, kako bodo 
upravljali svoja sredstva.  
 

 
 

Sprememba  28 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 Vsaka zavrnitev dostopa temelji na 
objektivnih kriterijih, ki se lahko nanašajo 
zlasti na: 

3. Vsaka zavrnitev dostopa temelji na 
objektivnih merilih, kot so: 
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Sprememba  29 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (aa) vprašanja v zvezi z varnostjo in 
javnim zdravjem; 

 
 

Sprememba  30 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (ab) zanesljivost kritične nacionalne 
infrastrukture; 

 

Sprememba  31 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(b) prostorsko razpoložljivost za vgradnjo 
elementov iz točke (a); 

(b) sedanjo in prihodnjo prostorsko 
razpoložljivost za vgradnjo elementov iz 
točke (a); 

 
 

Sprememba  32 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(c) celovitost in zanesljivost katerega koli 
že zgrajenega omrežja; 

(c) celovitost, varnost in zanesljivost 
katerega koli že zgrajenega omrežja; 
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Sprememba  33 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(d) tveganje, da bodo načrtovane 
elektronske komunikacijske storitve resno 
motile ponudbo drugih storitev na isti 
fizični infrastrukturi; 

(d) tveganje, da bodo načrtovane 
elektronske komunikacijske storitve očitno 
motile ponudbo drugih storitev na isti 
fizični infrastrukturi; 

 
 

Sprememba  34 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(e) razpoložljivost alternativnih načinov za 
grosistični dostop do fizične omrežne 
infrastrukture, ki jih ponuja omrežni 
operater in so primerni za ponudbo 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. 

(e) razpoložljivost alternativnih načinov za 
grosistični dostop do fizične omrežne 
infrastrukture, ki jih ponuja omrežni 
operater in so primerni za zagotavljanje 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij, ali načrtovana 
razpoložljivost tovrstnih načinov v skladu 
z objavljenimi načrti za izgradnjo; 

 

 

Sprememba  35 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 3 – točka ea (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (ea) sorazmerno uporabo razpoložljivega 
prostora, da si lahko omrežni operater, ki 
je lastnik fizične infrastrukture, rezervira 
prostor za lastne prihodnje naložbe;  

 
 

Sprememba  36 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (eb) visoko tveganje za fizično varnost 
delavcev, ki dostopajo do infrastrukture, 
razen tiste, za ravnanje s katero so bili 
prvotno usposobljeni; 

 
 

Sprememba  37 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (ec) sorazmerno uporabo razpoložljivega 
prostora, da si lahko omrežni operater, ki 
je lastnik fizične infrastrukture, rezervira 
prostor za lastne prihodnje naložbe; 

 
 

Sprememba  38 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (ed) načrtovano razpoložljivost 
alternativnih načinov za grosistični dostop 
do fizične omrežne infrastrukture, če 
obstajajo nacionalni načrti za izgradnjo 
evropskega sistema za upravljanje 
železniškega prometa. 

 
 

Sprememba  39 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (ef) okoliščine, v katerih bi lahko 
dodelitev dostopa do podzemnih 
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prometnih sistemov povzročila motnje na 
področju dolgoročnih naložb in 
nadgradenj in/ali motnje potovanj, ki bi 
imele nesorazmeren gospodarski učinek. 

 
 

Sprememba  40 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (eg) obstoj izključnih pogodbenih ureditev 
med operaterji omrežij in njihovimi 
strankami; 

 

Sprememba  41 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 Omrežni operater navede razloge za 
zavrnitev v enem mesecu od pisne prošnje 
za dostop. 

Omrežni operater navede razloge za 
zavrnitev v treh mesecih od pisne prošnje 
za dostop. 

 

Sprememba  42 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

5. Nacionalni organ za reševanje sporov iz 
odstavka 4 ob polnem upoštevanju načela 
sorazmernosti sprejme zavezujočo 
odločitev za rešitev spora iz odstavka 4, 
vključno z določitvijo poštenih pogojev in 
cen, kjer je to primerno, v najkrajšem 
možnem roku in v vsakem primeru v štirih 
mesecih, brez poseganja v možnost katere 
koli stranke, da zadevo predloži sodišču. 
Vse cene, ki jih določi organ za reševanje 
sporov, upoštevajo vpliv prošnje za dostop 
na poslovni načrt, ki je osnova investicijam 

5. Nacionalni organ za reševanje sporov iz 
odstavka 4 ob polnem upoštevanju načela 
sorazmernosti sprejme odločitev za rešitev 
spora iz odstavka 4, vključno s priporočili 
glede pogojev in cen, kjer je to primerno, v 
najkrajšem možnem roku in v vsakem 
primeru v štirih mesecih, brez poseganja v 
možnost katere koli stranke, da zadevo 
predloži sodišču. Vse cene, ki jih določijo 
organ za reševanje sporov, zakonodaja o 
državni pomoči, nacionalni načrti za 
zmogljivost infrastrukture, sporazumi 
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omrežnega operaterja, ki je bil naprošen za 
omogočitev dostopa, zlasti v primeru pred 
kratkim zgrajene fizične infrastrukture, ki 
se uporablja za opravljanje 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih storitev. 

držav članic o financiranju infrastrukture 
in pogodbe za opravljanje obveznih javnih 
služb, upoštevajo vpliv dostopa, ki je 
predmet prošnje, na poslovni načrt, ki je 
osnova investicijam omrežnega operaterja, 
ki je bil naprošen za omogočitev dostopa, 
zlasti v primeru pred kratkim zgrajene 
fizične infrastrukture, ki se uporablja za 
opravljanje visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih storitev. Nacionalni 
organ za reševanje sporov v svojih 
odločitvah upošteva tudi ekonomsko 
upravičenost teh naložb, ki temelji na 
dinamiki donosov naložbe, vplivih dostopa 
na zmogljivost in učinkovitost, vplivih 
dostop na konkurenco na naslednjih 
stopnjah prodajne verige, amortizaciji 
sredstev omrežja v času, ko je oddana 
prošnja za dostop, in možnostih za skupno 
izgradnjo, ki so bile ponujene prosilcu za 
dostop. 

 
 

Sprememba  43 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 5 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 5a. Če je treba opraviti naloge, povezane s 
souporabo infrastrukture, lahko to opravi 
le operater omrežja ali oseba, kateri je 
operater omrežja s pogodbo naročil 
izvedbo. 

 
 

Sprememba  44 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 Da zaprosijo za dostop do fizične 
infrastrukture v skladu z odstavkom 3, 
imajo vsa podjetja, pooblaščena za 
ponudbo elektronskih komunikacijskih 

Da zaprosijo za dostop do fizične 
infrastrukture v skladu z odstavkom 3, 
imajo vsa podjetja, pooblaščena za 
zagotavljanje elektronskih 
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omrežij, prek enotne informacijske točke 
na prošnjo pravico do dostopa do 
naslednjega sklopa nujnih informacij o 
obstoječi fizični infrastrukturi omrežnega 
operaterja: 

komunikacijskih omrežij, prek enotne 
informacijske točke na upravičeno prošnjo, 
da bi razvila boljše prihodnje 
telekomunikacijske storitve, pravico do 
dostopa do naslednjega sklopa nujnih 
informacij o obstoječi fizični infrastrukturi 
omrežnega operaterja, v kolikor to ne 
vpliva na varnost, celovitost in zanesljivost 
omrežja: 

(a) lokacija, potek in geografske 
koordinate; 

(a) lokacija, potek in geografske 
koordinate; 

(b) velikost, tip in trenutna uporaba 
infrastrukture; 

(b) velikost, tip in trenutna uporaba 
infrastrukture; 

(c) ime lastnika ali imetnika pravic do 
uporabe fizične infrastrukture in kontaktna 
točka. 

(c) ime lastnika ali imetnika pravic do 
uporabe fizične infrastrukture in kontaktna 
točka. 

Podjetje, ki zaprosi za dostop, navede 
zadevno območje zaradi namena izgradnje 
elementov visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. 

Podjetje, ki zaprosi za dostop, navede 
zadevno območje zaradi namena izgradnje 
elementov visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij in pridobi dostop 
samo do podatkov za navedeno 
geografsko območje. 

 Dostop do nujnih informacij o zadevnem 
območju se odobri takoj v elektronski 
obliki pod sorazmernimi, 
nediskriminatornimi in preglednimi pogoji. 
Dostop do nujnih informacij lahko enotna 
informacijska točka omeji samo, ko se to 
presodi kot nujno zaradi zanesljivosti in 
celovitosti omrežij ali operativnih in 
poslovnih skrivnosti. 

Dostop do nujnih informacij o zadevnem 
območju se odobri nemudoma v 
elektronski obliki pod sorazmernimi, 
nediskriminatornimi in popolnoma 
preglednimi pogoji ter ob spoštovanju 
načela zaupnosti. Enotna informacijska 
točka o izmenjavi informacij obvesti 
ustreznega omrežnega operaterja. 

 Dostop do osnovnih informacij lahko 
enotna informacijska točka omeji samo, ko 
se to presodi kot nujno zaradi zanesljivosti 
in celovitosti omrežij ali operativnih in 
poslovnih skrivnosti ter ko se šteje, da je to 
potrebno zaradi varstva temeljnih javnih 
interesov in interesov posameznika v 
skladu z nacionalno zakonodajo. 

Enotna informacijska točka zagotovi, da je 
navedeni dostop do osnovnih informacij na 
podlagi tega odstavka na voljo najpozneje 
do [Urad za publikacije: vstavite natančen 
datum: datum začetka veljavnosti te uredbe 
+ 12 mesecev]. 

Enotna informacijska točka zagotovi, da je 
navedeni dostop do osnovnih informacij na 
podlagi tega odstavka na voljo najpozneje 
do [Urad za publikacije: vstavite natančen 
datum: datum začetka veljavnosti te uredbe 
+ 12 mesecev]. 

 Če se šteje, da obstoječa infrastruktura ni 
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tehnološko primerna za izgradnjo 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij, lahko države 
članice določijo izjeme od obveznosti iz 
odstavka 1. Taki ukrepi se priglasijo 
Komisiji in ustrezno utemeljijo, pri čemer 
se vsem zainteresiranim stranem zagotovi 
možnost podati pripombe o osnutku 
ukrepa. 

 
 

Sprememba  45 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 Dostop do nujnih informacij o zadevnem 
območju se odobri takoj v elektronski 
obliki pod sorazmernimi, 
nediskriminatornimi in preglednimi pogoji. 
Dostop do nujnih informacij lahko enotna 
informacijska točka omeji samo, ko se to 
presodi kot nujno zaradi zanesljivosti in 
celovitosti omrežij ali operativnih in 
poslovnih skrivnosti. 

Dostop do nujnih informacij o zadevnem 
območju se odobri takoj v elektronski 
obliki pod sorazmernimi, 
nediskriminatornimi in preglednimi pogoji. 
Dostop do nujnih informacij lahko enotna 
informacijska točka omeji samo, ko se to 
presodi kot nujno zaradi zanesljivosti in 
celovitosti omrežij ali operativnih in 
poslovnih skrivnosti. Da bi zavarovali 
nacionalno varnost ter varnost in 
celovitost nekaterih elementov in delov 
omrežja, se lahko države članice odločijo 
za izvzetje nekaterih delov iz obveznosti po 
zagotavljanju osnovnih informacij v 
elektronski obliki. V teh primerih se lahko 
dostop do osnovnih informacij omeji na 
pregled v prostorih operaterja omrežja. O 
takih ukrepih se uradno obvesti Komisijo. 

 

Sprememba  46 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Vsak organ javnega sektorja, ki ima 
zaradi svojih nalog v elektronski obliki 
nujne informacije iz odstavka 1 o fizični 
infrastrukturi omrežnega operaterja, te 

2. Vsak organ javnega sektorja, ki ima 
zaradi svojih nalog v elektronski obliki 
nujne informacije iz odstavka 1 o fizični 
infrastrukturi omrežnega operaterja, te 
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informacije po elektronski poti da na voljo 
enotni informacijski točki pred [Urad za 
publikacije: vstavite natančen datum: 
datum začetka veljavnosti te uredbe + 6 
mesecev]. Vsaka posodobitev teh 
informacij in vse nove informacije iz 
odstavka 1, ki jih prejme organ javnega 
sektorja, se enotni informacijski točki dajo 
na voljo en mesec po prejemu. 

informacije po elektronski poti da na voljo 
enotni informacijski točki pred [Urad za 
publikacije: vstavite natančen datum: 
datum začetka veljavnosti te uredbe + 6 
mesecev]. Vsaka posodobitev teh 
informacij in vse nove informacije iz 
odstavka 1, ki jih prejme organ javnega 
sektorja, se enotni informacijski točki dajo 
na voljo en mesec po prejemu, pri tem pa 
se upošteva načelo zaupnosti. Enotna 
informacijska točka o izmenjavi 
informacij obvesti zadevnega omrežnega 
operaterja. 

 
 

Sprememba  47 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

3. Kjer organi javnega sektorja v skladu z 
odstavkom 2 nimajo minimalnih 
informacij iz odstavka 1, omrežni operater 
na prošnjo enotne informacijske točke v 
elektronski obliki in v enem mesecu od 
prošnje da na voljo nujne informacije iz 
odstavka 1 o svoji fizični infrastrukturi. V 
enem mesecu od dejanske spremembe na 
fizičnem omrežju, ki povzroči spremembo 
posredovanih nujnih informacij, da 
omrežni operater enotni informacijski točki 
na voljo posodobitev navedenih nujnih 
informacij. 

3. Kjer organi javnega sektorja v skladu z 
odstavkom 2 nimajo osnovnih informacij 
iz odstavka 1, omrežni operater na pisno 
prošnjo enotne informacijske točke v 
elektronski obliki in v enem mesecu od 
prošnje da na voljo osnovne informacije iz 
odstavka 1 o svoji fizični infrastrukturi za 
območje, ki je predvideno za morebitno 
izgradnjo visokohitrostnega omrežja s 
strani podjetja, pooblaščenega za 
zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih omrežij. V enem letu od 
dejanske spremembe na fizičnem omrežju, 
ki povzroči spremembo posredovanih 
osnovnih informacij, da omrežni operater 
enotni informacijski točki na voljo 
posodobitev navedenih osnovnih 
informacij. S postopki, s katerimi se 
informacije dajo na voljo ali posodobijo, 
se zagotovi, da operater omrežja ne nosi 
stroškov, povezanih s temi postopki. 

 
 

Sprememba  48 

Predlog uredbe 
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Člen 4 – odstavek 3 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 3a. Ob upoštevanju omejitev zaradi fizične 
varnosti omrežij ali operativnih in 
poslovnih skrivnosti, lahko enotna 
informacijska točka posameznikom dovoli 
dostop do osnovnih informacij za 
določeno področje na zahtevo ali prek 
svoje spletne strani. Čeprav lahko enotna 
informacijska točka posameznikom 
omogoči dostop s pristojbino ali brez, so te 
informacije brezplačne za lastnike 
nepremičnin ali zemljišč na zahtevani 
lokaciji ali za lastnike nepremičnin na 
lokaciji, ki meji na določeno območje. 

 

Sprememba  49 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

4. Kjer nujnih informacij iz odstavka 1 ni 
na voljo prek enotne informacijske točke, 
zagotovijo omrežni operaterji dostop do teh 
informacij na posebno pisno prošnjo 
podjetja, ki je pooblaščeno za zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij. 
Prošnja opredeli območje, na katero se 
nanaša izgradnja elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. Dostop do 
informacij se pod sorazmernimi, 
nediskriminatornimi in preglednimi pogoji 
odobri v enem mesecu od pisne prošnje, 
brez poseganja v omejitve iz odstavka 1. 

4. Kjer nujnih informacij iz odstavka 1 ni 
na voljo prek enotne informacijske točke, 
zagotovijo omrežni operaterji dostop do teh 
informacij na posebno pisno prošnjo 
podjetja, ki je pooblaščeno za zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij. 
Prošnja opredeli območje, na katero se 
nanaša izgradnja elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. Dostop do 
informacij se pod sorazmernimi, 
nediskriminatornimi in preglednimi pogoji 
odobri v šestih mesecih od pisne prošnje, 
brez poseganja v omejitve iz odstavka 1. S 
postopki, s katerimi se informacije dajo na 
voljo, se zagotovi, da operater omrežja ne 
nosi stroškov, povezanih s tem postopkom. 

 

Sprememba  50 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

5. Omrežni operaterji na posebno pisno 
prošnjo podjetja, pooblaščenega za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij, ugodijo razumnim prošnjam za 
preglede določenih elementov fizične 
infrastrukture na kraju samem. Prošnja 
opredeli elemente omrežja, na katere se 
nanaša izgradnja elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. Pregledi 
določenih elementov na kraju samem se 
pod sorazmernimi, nediskriminatornimi in 
preglednimi pogoji odobrijo v enem 
mesecu od pisne prošnje, brez poseganja v 
omejitve iz odstavka 1. 

5. Omrežni operaterji na posebno pisno 
prošnjo podjetja, pooblaščenega za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij, ugodijo razumnim prošnjam za 
preglede določenih elementov fizične 
infrastrukture na kraju samem. Prošnja 
opredeli elemente omrežja, na katere se 
nanaša izgradnja elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. Pregledi 
določenih elementov na kraju samem se 
pod sorazmernimi, nediskriminatornimi in 
preglednimi pogoji odobrijo v enem 
mesecu od pisne prošnje, brez poseganja v 
omejitve iz odstavka 1. Prosilec plača vse 
stroške, povezane z organizacijo in 
izvedbo pregleda na kraju samem. 

 

Sprememba  51 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 6 – pododstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 Vsak omrežni operater na posebno pisno 
prošnjo podjetja, pooblaščenega za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij, da na voljo naslednji sklop nujnih 
informacij o tekočih ali načrtovanih 
gradbenih delih na fizični infrastrukturi, za 
katero je bilo dovoljenje izdano ali je 
postopek izdaje dovoljenja v teku ali je 
oddaja prve prošnje organu, pristojnem za 
izdajo dovoljenja, predvidena v naslednjih 
šestih mesecih: 

Vsak omrežni operater na posebno pisno 
prošnjo podjetja, pooblaščenega za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij, da na voljo naslednji sklop nujnih 
informacij o tekočih ali načrtovanih 
gradbenih delih na fizični infrastrukturi, za 
katero je bilo dovoljenje izdano ali je 
postopek izdaje dovoljenja v teku ali je 
oddaja prve prošnje organu, pristojnem za 
izdajo dovoljenja, predvidena v naslednjih 
štirih mesecih: 

(a) lokacija in vrsta del; (a) lokacija in vrsta del; 

(b) vključeni elementi omrežja; (b) vključeni elementi omrežja; 

(c) predviden datum začetka del in njihovo 
trajanje; 

(c) predviden datum začetka del in njihovo 
trajanje; 

(d) kontaktna točka. (d) kontaktna točka. 

 Prošnja podjetja, pooblaščenega za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij, navaja zadevno območje, na 

Da se zaščiti poslovna skrivnost, se popis 
načrtovanih gradbenih del in popis 
splošne infrastrukture ne vključita v isto 
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katero se nanaša izgradnja elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. V dveh tednih 
od pisne prošnje omrežni operaterji 
zagotovijo zaprošene informacije pod 
sorazmernimi, nediskriminatornimi in 
preglednimi pogoji, brez poseganja v 
omejitve iz odstavka 1. 

zbirko podatkov. Prošnja podjetja, 
pooblaščenega za zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij, 
navaja zadevno območje, na katero se 
nanaša izgradnja elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. V enem mesecu 
od pisne prošnje omrežni operaterji 
zagotovijo zahtevane informacije pod 
sorazmernimi, nediskriminatornimi in 
preglednimi pogoji, brez poseganja v 
omejitve iz odstavka 1. Podjetje, 
pooblaščeno za zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih omrežij, čim prej, v 
vsakem primeru pa v šestih tednih od 
prejema zahtevanih informacij, obvesti 
operaterja omrežja, da želi na zadevnem 
območju zgraditi visokohitrostno 
elektronsko komunikacijsko omrežje. 

 
 

Sprememba  52 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 10 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

10. Države članice lahko odobrijo izjeme 
od obveznosti iz odstavkov 1 do 5, če 
obstoječa fizična infrastruktura ni ocenjena 
kot tehnično primerna za izgradnjo 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. Takšni ukrepi se 
s tega vidika ustrezno utemeljijo. 
Zainteresiranim stranem je dana možnost, 
da v razumnem obdobju oddajo pripombe 
na osnutke ukrepov. O takih ukrepih se 
uradno obvesti Komisijo. 

10. Države članice lahko odobrijo izjeme 
od obveznosti iz odstavkov 1 do 6, če se 
informacije nanašajo na kritično 
nacionalno infrastrukturo in če bi v 
primeru, da bi bile informacije dane na 
voljo, izpostavljene njene šibke točke, ali 
če obstoječa fizična infrastruktura ni 
ocenjena kot tehnično primerna za 
izgradnjo visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. Takšni ukrepi se 
s tega vidika ustrezno utemeljijo. 
Zainteresiranim stranem je dana možnost, 
da v razumnem obdobju oddajo pripombe 
na osnutke ukrepov. O takih ukrepih se 
uradno obvesti Komisijo. 

 
 

Sprememba  53 

Predlog uredbe 
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Člen 4 – odstavek 10 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 10a. V vseh primerih iz odstavkov 1, 2, 3, 
4, 5 in 6 bi moralo podjetje, ki zahteva 
dostop do informacij, omejiti število oseb, 
ki imajo dostop do takih podatkov, 
zagotoviti zaupnost podatkov in ne 
posredovati podatkov tretjim osebam. 

 

Sprememba  54 

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Zaradi izgradnje elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij ima vsak omrežni 
operater pravico, da se s podjetji, 
pooblaščenimi za zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij, 
pogaja o dogovorih, ki se nanašajo na 
usklajevanje gradbenih del. 

1. Zaradi izgradnje elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij ter razvoja 
lastnih omrežij ima vsak omrežni operater 
pravico, da se s podjetji, pooblaščenimi za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij, pogaja o dogovorih, ki se nanašajo 
na usklajevanje gradbenih del. 

 
 

Sprememba  55 

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Vsako podjetje, ki opravlja gradbena 
dela, ki so delno ali v celoti financirana z 
javnimi sredstvi, zaradi izgradnje 
elementov visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij pod preglednimi 
in nediskriminatornimi pogoji ugodi vsaki 
razumni prošnji podjetij, pooblaščenih za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij, za dogovor o uskladitvi gradbenih 
del, če to ne povzroči dodatnih stroškov 
prvotno predvidenih gradbenih del in je 
prošnja za usklajevanje vložena takoj, ko je 
možno, ter v vsakem primeru vsaj en 

2. Vsako podjetje, ki opravlja gradbena 
dela, ki so delno ali v celoti financirana z 
javnimi sredstvi, zaradi izgradnje 
elementov visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij pod preglednimi 
in nediskriminatornimi pogoji ugodi vsaki 
razumni prošnji podjetij, pooblaščenih za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij, za dogovor o uskladitvi gradbenih 
del, če to ne povzroči dodatnih stroškov 
prvotno predvidenih gradbenih del in je 
prošnja za usklajevanje vložena takoj, ko je 
možno, ter v vsakem primeru vsaj en 
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mesec pred oddajo končnega projekta 
pristojnim organom za izdajo dovoljenj. 

mesec pred oddajo končnega projekta 
pristojnim organom za izdajo dovoljenj. 
Podjetja, pooblaščena za zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij, 
ustrezno prispevajo k kritju stroškov del. 
Če nastanejo dodatni stroški, jih krije tudi 
podjetje, ki je vložilo zahtevo. 

 

Sprememba  56 

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 2a. Podjetja, ki izvajajo gradbena dela in 
podjetja, ki imajo dovoljenje za 
zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih omrežij, bi si morala 
prizadevati za usklajevanje gradbenih del 
z deli operaterjev sistemov za distribucijo 
energije, da bi se čim bolj zmanjšala 
potrebna dela ter da bi nameščanje, 
vzdrževanje in nadgradnja informacijske 
in komunikacijske tehnologije ter 
energetske infrastrukture potekali hkrati. 

 
 

Sprememba  57 

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Vsako podjetje, pooblaščeno za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij, ima po elektronski poti prek 
enotne informacijske točke na prošnjo 
pravico do dostopa do vseh informacij o 
pogojih in postopkih, ki se uporabljajo za 
izdajo dovoljenj za gradbena dela in ki so 
potrebne za izgradnjo elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij, vključno z vsemi 
izjemami, ki se za nekatera ali vsa 
dovoljenja iz nacionalne zakonodaje 

1. Vsako podjetje, pooblaščeno za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij, ima pravico do dostopa do vseh 
informacij o pogojih in postopkih, ki se 
uporabljajo za izdajo dovoljenj za gradbena 
dela in ki so potrebne za izgradnjo 
elementov visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij, vključno z vsemi 
izjemami, ki se za nekatera ali vsa 
dovoljenja, ki se zahtevajo v skladu z 
nacionalno zakonodajo, uporabljajo za 
takšne elemente. 
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uporabljajo za takšne elemente. 

 
 

Sprememba  58 

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Vsako podjetje, pooblaščeno za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij, ima pravico, da po elektronski 
poti prek enotne informacijske točke odda 
prošnje za izdajo dovoljenj za gradbena 
dela, ki so potrebna za izgradnjo elementov 
visokohitrostnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. Enotna 
informacijska točka pospešuje in usklajuje 
postopek izdaje dovoljenj. Zlasti 
zagotavlja, da so prošnje posredovane 
vsakemu pristojnemu nacionalnemu 
organu, ki je vključen v izdajo dovoljenj za 
zadevna gradbena dela, in spremlja 
spoštovanje veljavnih rokov v skladu z 
odstavkom 3. 

2. Vsako podjetje, pooblaščeno za 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij, ima pravico, da prek 
informacijske točke odda prošnje za izdajo 
dovoljenj za gradbena dela, ki so potrebna 
za izgradnjo elementov visokohitrostnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij. 
Informacijska točka, ki jo določi država 
članica ali lokalni organ, pospešuje in 
usklajuje postopek izdaje dovoljenj. Zlasti 
zagotavlja, da so prošnje posredovane 
vsakemu pristojnemu nacionalnemu 
organu, ki je vključen v izdajo dovoljenj za 
zadevna gradbena dela, in spremlja 
spoštovanje veljavnih rokov v skladu z 
odstavkom 3. 

 

Sprememba  59 

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

3. Pristojni organi odobrijo ali zavrnejo 
izdajo dovoljenj v šestih mesecih od 
prejema prošnje, brez poseganja v druge 
posebne roke ali obveznosti, ki so določeni 
zaradi ustreznega izvajanja postopkov in se 
uporabljajo v postopku izdaje dovoljenj v 
skladu z nacionalno zakonodajo ali 
zakonodajo Unije. Vsaka zavrnitev se na 
podlagi objektivnih, preglednih, 
nediskriminacijskih in sorazmernih meril 
ustrezno utemelji. 

3. Pristojni organi odobrijo ali zavrnejo 
izdajo dovoljenj v največ štirih mesecih od 
prejema prošnje, če so svoja mnenja 
predstavile vse zainteresirane strani, brez 
poseganja v druge posebne roke ali 
obveznosti, ki so določeni zaradi 
ustreznega izvajanja postopkov in se 
uporabljajo v postopku izdaje dovoljenj v 
skladu z nacionalno zakonodajo ali 
zakonodajo Unije. Vsaka zavrnitev se na 
podlagi objektivnih, preglednih, 
nediskriminacijskih in sorazmernih meril 
ustrezno utemelji. 
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Sprememba  60 

Predlog uredbe 
Člen 7 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Vse na novo zgrajene stavbe na lokaciji 
končnih uporabnikov, vključno z elementi 
v skupni lasti, za katere so prošnje za 
gradbeno dovoljenje bile oddane po [Urad 
za publikacije: vstavite natančen datum 
začetka veljavnosti te uredbe], so do 
omrežnih priključnih točk opremljene z 
visokohitrostno stavbno fizično 
infrastrukturo. Ista obveznost velja v 
primeru velikih prenovitvenih del, za 
katere so prošnje za gradbeno dovoljenje 
bile oddane po [Urad za publikacije: 
vstavite natančen datum začetka 
veljavnosti te uredbe]. 

1. Za vse na novo zgrajene javne stavbe na 
lokaciji končnih uporabnikov, vključno z 
elementi v skupni lasti, za katere so prošnje 
za gradbeno dovoljenje bile oddane šest 
mesecev po [Urad za publikacije: vstavite 
natančen datum začetka veljavnosti te 
uredbe] se najprej oceni stroškovna 
učinkovitost opremljanja s stavbno fizično 
infrastrukturo, primerno za visoke 
hitrosti, do omrežnih priključnih točk, 
opremljene pa bi morale biti z nevtralno 
tehnologijo. Te zgradbe ali stanovanja 
nato prejmejo oznako Unije, da so 
pripravljene za širokopasovni dostop. Ista 
obveznost velja v primeru velikih 
prenovitvenih del, za katera so prošnje za 
gradbeno dovoljenje bile oddane šest 
mesecev po [Urad za publikacije: vstavite 
natančen datum začetka veljavnosti te 
uredbe]. 

 
 

Sprememba  61 

Predlog uredbe 
Člen 7 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Vse na novo zgrajene stavbe, za katere 
so prošnje za gradbeno dovoljenje bile 
oddane po [Urad za publikacije: vstavite 
natančen datum začetka veljavnosti te 
uredbe], so opremljene s koncentracijsko 
točko, ki se nahaja v ali izven stavbe in je 
dostopna za ponudnike elektronskih 
komunikacijskih omrežij, s čimer se 
pripravi povezava do visokohitrostne 
stavbne infrastrukture. Ista obveznost velja 
v primeru velikih prenovitvenih del na 

2. Za vse na novo zgrajene javne 
večstanovanjske stavbe, vključno s 
socialnimi stanovanji, za katere so prošnje 
za gradbeno dovoljenje bile oddane po 
[Urad za publikacije: vstavite natančen 
datum začetka veljavnosti te uredbe], se 
najprej oceni stroškovna učinkovitost 
opremljanja s koncentracijsko točko, ki se 
nahaja v ali izven stavbe in je dostopna za 
ponudnike elektronskih komunikacijskih 
omrežij, s čimer se pripravi povezava do 
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večstanovanjskih hišah, za katere so 
prošnje za gradbeno dovoljenje bile oddane 
po [Urad za publikacije: vstavite natančen 
datum začetka veljavnosti te uredbe]. 

stavbne infrastrukture, primerne za visoke 
hitrosti, zgradbe pa bi morale biti 
opremljene z nevtralno tehnologijo. Ista 
obveznost velja v primeru velikih 
prenovitvenih del na večstanovanjskih 
hišah, za katera so prošnje za gradbeno 
dovoljenje bile oddane po [Urad za 
publikacije: vstavite natančen datum 
začetka veljavnosti te uredbe]. To se 
uporablja tudi za vse novo zgrajene stavbe 
javnih institucij, ki vsebujejo pomembne 
zbirke podatkov, kot so knjižnice, arhivi, 
kulturne in visokošolske ustanove. 

 
 

Sprememba  62 

Predlog uredbe 
Člen 7 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

3. Države članice lahko določijo izjeme od 
obveznosti iz odstavkov 1 in 2 za 
kategorije stavb, zlasti za enostanovanjske 
hiše, ali velika prenovitvena dela, če so 
stroški izpolnjevanja navedenih obveznosti 
nesorazmerni. Takšni ukrepi se ustrezno 
utemeljijo. Zainteresiranim stranem je dana 
možnost, da v razumnem obdobju oddajo 
pripombe na osnutke ukrepov. O takih 
ukrepih se uradno obvesti Komisijo. 

3. Države članice lahko določijo izjeme od 
obveznosti iz odstavkov 1 in 2 za 
kategorije stavb, zlasti za enostanovanjske 
hiše, ali velika prenovitvena dela, če so 
stroški izpolnjevanja navedenih obveznosti 
nesorazmerni. Takšni ukrepi se ustrezno 
utemeljijo. Zainteresiranim stranem je dana 
možnost, da v razumnem obdobju oddajo 
pripombe na osnutke ukrepov. O takih 
ukrepih se uradno obvesti Komisijo. 
Države članice lahko določijo tudi izjeme 
od odstavka 2 za dostopovne vode do 
končnih uporabnikov v nepremičninah, 
kjer se uporabljajo poslovni modeli z 
odprtimi omrežji. 

 
 

Sprememba  63 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Zaradi dostopa do visokohitrostne 
stavbne fizične infrastrukture ima vsak 

1. Zaradi dostopa do stavbne fizične 
infrastrukture, primerne za visoke hitrosti, 
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ponudnik javnih komunikacijskih omrežij 
pravico, da svoje omrežje zaključi na 
koncentracijski točki, če na lastne stroške 
čim bolj zmanjša vpliv na zasebno lastnino. 

ima vsak ponudnik javnih komunikacijskih 
omrežij pred pridobitvijo dovoljenja 
lastnika zemljišča ali nepremičnine in, če 
je ustrezno, plačilom finančnega 
nadomestila pravico, da svoje omrežje 
zaključi na koncentracijski točki, na lastne 
stroške in ob čim manjšem vplivu na 
zasebno lastnino. 

 
 

Sprememba  64 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Zaradi dostopa do visokohitrostne 
stavbne fizične infrastrukture ima vsak 
ponudnik javnih komunikacijskih omrežij 
pravico, da svoje omrežje zaključi na 
koncentracijski točki, če na lastne stroške 
čim bolj zmanjša vpliv na zasebno lastnino. 

1. Zaradi dostopa do stavbne fizične 
infrastrukture, primerne za visoke hitrosti, 
ima vsak ponudnik javnih komunikacijskih 
omrežij v stavbah brez odprtih omrežij s 
konkurenco med storitvami pravico, da 
svoje omrežje zaključi na koncentracijski 
točki, na lastne stroške in ob čim manjšem 
vplivu na zasebno lastnino. 

 
 

Sprememba  65 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Če je podvajanje tehnično neizvedljivo 
ali gospodarsko neučinkovito, ima vsak 
ponudnik javnih komunikacijskih omrežij 
pravico do dostopa do vsake obstoječe 
visokohitrostne stavbne fizične 
infrastrukture pod poštenimi pogoji. 
Imetnik pravice do uporabe fizične 
infrastrukture v stavbah odobri dostop pod 
nediskriminatornimi pogoji. 

2. Če je podvajanje tehnično neizvedljivo 
ali gospodarsko neučinkovito, ima vsak 
ponudnik javnih komunikacijskih omrežij v 
stavbah brez odprtih omrežij s 
konkurenco med storitvami pravico do 
dostopa do vsake obstoječe stavbne fizične 
infrastrukture, primerne za visoke hitrosti, 
pod poštenimi pogoji. Imetnik pravice do 
uporabe fizične infrastrukture v stavbah 
odobri dostop pod nediskriminatornimi 
pogoji. 

 
 



 

 
 PE529.685/ 33 

 SL 

Sprememba  66 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

4. Ob odsotnosti razpoložljive 
visokohitrostne stavbne infrastrukture, ima 
vsak ponudnik javnih komunikacijskih 
omrežij pravico, da po dogovoru svojo 
omrežno opremo zaključi na posesti 
naročnika na visokohitrostno elektronsko 
komunikacijsko storitev, pod pogojem, da 
na lastne stroške čim bolj zmanjša učinke 
na zasebno lastnino. 

4. Ob odsotnosti razpoložljive 
visokohitrostne stavbne infrastrukture, ima 
vsak ponudnik javnih komunikacijskih 
omrežij pravico, da po dogovoru svojo 
omrežno opremo zaključi na posesti 
naročnika na visokohitrostno elektronsko 
komunikacijsko storitev, pod pogojem, da 
na lastne stroške čim bolj zmanjša učinke 
na zasebno lastnino. Če dogovor o 
zaključku take omrežne opreme ni 
dosežen, lahko naročnik ali ponudnik 
javnega komunikacijskega omrežja spor 
napoti na ustrezni organ za reševanje 
sporov. 

 
 

Sprememba  67 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 4a. Države članice lahko odobrijo izjeme 
od odstavkov 1 in 2 za dostop do 
uporabnikov na nepremičninah, kjer se 
uporabljajo poslovni modeli odprtih 
omrežij. 

 

Sprememba  68 

Predlog uredbe 
Člen 9 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Nacionalni regulativni organ, ki opravlja 
naloge iz člena 20 Direktive 2002/21/ES, 
opravlja funkcijo nacionalnega organa za 
reševanje sporov iz člena 3(4), člena 4(9), 
člena 5(4) in člena 8(3), razen če država 

1. Nacionalni regulativni organ, ki opravlja 
naloge iz člena 20 Direktive 2002/21/ES, 
opravlja funkcijo nacionalnega organa za 
reševanje sporov iz člena 3(4), člena 4(9), 
člena 5(4) in člena 8(3), razen če država 
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članica imenuje druge pristojne organe. članica imenuje druge pristojne organe, ki 
so pravno ločeni in funkcionalno 
neodvisni od vseh omrežnih operaterjev, 
zlasti na področju vode. 

 Če se države članice odločijo imenovati 
nacionalni regulativni organ, ki kot 
nacionalni organ za reševanje sporov 
opravlja naloge iz člena 20 Direktive 
2002/21/ES, mora ta pred sprejetjem 
katere koli zavezujoče odločitve v zvezi z 
določanjem poštenih pogojev ali cen 
zahtevati mnenje sektorskih regulatorjev. 

 
 

Sprememba  69 

Predlog uredbe 
Člen 9 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Kateri koli drugi nacionalni organ za 
reševanje sporov, ki ga imenuje država 
članica na podlagi odstavka 1, je pravno 
ločen in funkcionalno neodvisen od vseh 
omrežnih operaterjev. Ima pristojnost, da 
v primeru kršenja obveznosti, ki izhajajo iz 
odločitve o rešitvi spora, omrežnim 
operaterjem naloži primerne, učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne kazni. 

2. Kateri koli drugi nacionalni organ za 
reševanje sporov, ki ga imenuje država 
članica na podlagi odstavka 1, ima 
pristojnost, da v primeru kršenja 
obveznosti, ki izhajajo iz odločitve o rešitvi 
spora, omrežnim operaterjem naloži 
primerne, učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne kazni. 

 

Sprememba  70 

Predlog uredbe 
Člen 9 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

3. Nacionalni regulativni organ, ki opravlja 
naloge iz člena 20 Direktive 2002/21/ES, 
opravlja funkcije enotne informacijske 
točke iz člena 4 in člena 6, razen če država 
članica imenuje druge pristojne organe. 

3. Nacionalni regulativni organ, ki opravlja 
naloge iz člena 20 Direktive 2002/21/ES, 
opravlja funkcije enotne informacijske 
točke iz člena 4 in člena 6, razen če država 
članica imenuje drug pristojni in 
funkcionalno neodvisni organ, zlasti 
organ javnega sektorja na nacionalni ali 
lokalni ravni. 

 


