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Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Uredba (EU) 2015/2120 vzpostavlja 

nov mehanizem za oblikovanje 

maloprodajnih cen za regulirane storitve 

gostovanja po vsej Uniji, da se odpravijo 

maloprodajni pribitki za gostovanje, ne da 

bi to povzročilo izkrivljanje na domačih in 

obiskanih trgih. 

(3) Uredba (EU) 2015/2120 s 15. 

junijem 2017 vzpostavlja nov mehanizem 

za oblikovanje maloprodajnih cen za 

regulirane storitve gostovanja po vsej 

Uniji, da se odpravijo maloprodajni pribitki 

za gostovanje, ne da bi to povzročilo 

izkrivljanje na domačih in obiskanih trgih, 

saj v Evropi brez meja stroški gostovanja 

niso upravičeni; 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Uredba (EU) 2015/2120 določa, da 

ponudniki storitev gostovanja lahko 

zaprosijo za „politiko poštene uporabe“ v 

skladu z izvedbenimi akti iz člena 6d 
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Uredbe (EU) št. 531/2012. Ustrezna 

politika poštene uporabe mora imeti 

ključno vlogo pri zagotavljanju finančno 

trajnostnega modela veleprodajnih in 

maloprodajnih trgov gostovanja. 

Velikodušno politiko poštene uporabe za 

uporabnike gostovanja je treba pospremiti 

z veleprodajnimi cenovnimi kapicami, ki 

bodo odražale dejanske stroške 

zagotavljanja storitev gostovanja in ki 

bodo čim večjemu številu operaterjev 

omogočile, da bodo ponujali „gostovanje 

kot doma“, ne da bi si nakopali veliko 

večjih stroškov, škodili konkurenčnim 

nacionalnim trgom ali zvišali cene za 

domače stranke. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Odprava maloprodajnih pribitkov za 

gostovanje, ki jo uvaja Uredba (EU) 

2015/2120, poimenovana tudi „gostovanje 

kot doma“ (RLAH), je potrebna za 

vzpostavitev in lažje delovanje enotnega 

digitalnega trga v Uniji. Vendar navedena 

uredba ne zadostuje za zagotovitev 

pravilnega delovanja trga gostovanja. 

(4) Odprava maloprodajnih pribitkov za 

gostovanje, ki jo uvaja Uredba (EU) 

2015/2120, poimenovana tudi „gostovanje 

kot doma“ (RLAH), je potrebna za 

vzpostavitev in lažje delovanje enotnega 

digitalnega trga v Uniji, pa tudi za 

zmanjšanje stroškov za potrošnike. Vendar 

navedena uredba ne zadostuje za 

zagotovitev pravilnega in trajnostnega 

delovanja trga gostovanja. Ta uredba bi 

zato morala zagotavljati, da odprava 

maloprodajnih pribitkov za gostovanje ne 

bo vplivala na cenovne modele na 

nacionalnih trgih. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Odprava pribitkov za gostovanje od (5) Odprava pribitkov za gostovanje od 
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15. junija 2017, kot določa Uredba (EU) št. 

531/2012, je torej odvisna od uporabnosti 

zakonodajnega akta, ki ga je predlagala 

Komisija in v katerem so določeni ustrezni 

ukrepi po tem, ko je Komisija opravila 

pregled veleprodajnih trgov gostovanja. 

15. junija 2017, kot določa Uredba (EU) št. 

531/2012, je torej odvisna od uporabnosti 

zakonodajnega akta, ki ga je predlagala 

Komisija in v katerem so določeni ustrezni 

ukrepi po tem, ko je Komisija opravila 

pregled veleprodajnih trgov gostovanja, da 

bi omogočili odpravo maloprodajnih 

pribitkov za gostovanje. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Zlasti bi trenutno delovanje 

veleprodajnih trgov gostovanja lahko 

prizadelo konkurenčnost in naložbe na 

nacionalnih trgih domačih operaterjev 

zaradi prekomernih veleprodajnih cen 

gostovanja v primerjavi z domačimi 

maloprodajnimi cenami, ki se uporabljajo 

za končne uporabnike. To velja zlasti za 

manjše operaterje ali operaterje z večjim 

odhodnim kot dohodnim prometom pri 

gostovanju, kar pomeni, da RLAH 

strukturno ni več trajnostna. 

(8) Zlasti bi trenutno delovanje 

veleprodajnih trgov gostovanja lahko 

prizadelo konkurenčnost in naložbe na 

nacionalnih trgih domačih operaterjev 

zaradi prekomernih veleprodajnih cen 

gostovanja v primerjavi z domačimi 

maloprodajnimi cenami, ki se uporabljajo 

za končne uporabnike. To velja zlasti za 

manjše operaterje, vključno z operaterji 

virtualnih mobilnih omrežij, ki so 

ključnega pomena za zdravo konkurenco, 

ter za operaterje z večjim odhodnim kot 

dohodnim prometom pri gostovanju, kar 

pomeni, da RLAH strukturno ni več 

trajnostna. Zelo pomembno je tudi 

zagotoviti, da bo Direktiva .../... 

Evropskega parlamenta in Sveta 

[Evropski kodeks za elektronske 

komunikacije] zagotavljala jasne in 

dosledne dolgoročne spodbude za zasebna 

vlaganja v sektorju komunikacij. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Delovanje veleprodajnega trga 

gostovanja bi moralo operaterjem 

(9) Delovanje veleprodajnega trga 

gostovanja bi moralo operaterjem 
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omogočati, da pokrijejo vse stroške 

zagotavljanja reguliranih veleprodajnih 

storitev gostovanja, vključno s povezanimi 

in skupnimi stroški. To bi moralo ohraniti 

spodbude za vlaganje v obiskana omrežja 

in preprečiti izkrivljanje domače 

konkurenčnosti na obiskanih trgih, ki ga 

povzroča regulativna arbitraža, ko 

operaterji uporabljajo korektivne ukrepe 

veleprodajnega dostopa do gostovanja, da 

bi bili konkurenčni na domačih obiskanih 

trgih. 

omogočati, da pokrijejo vse dejanske 

stroške zagotavljanja reguliranih 

veleprodajnih storitev gostovanja, vključno 

s povezanimi in skupnimi stroški. To bi 

moralo ohraniti spodbude za vlaganje v 

obiskana omrežja in preprečiti izkrivljanje 

domače konkurenčnosti na obiskanih trgih, 

ki ga povzroča regulativna arbitraža, ko 

operaterji uporabljajo korektivne ukrepe 

veleprodajnega dostopa do gostovanja, da 

bi bili konkurenčni na domačih obiskanih 

trgih. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Da bi omogočili pravilno delovanje 

notranjega trga za veleprodajne storitve 

gostovanja, bi morali operaterji mobilnih 

omrežij imeti možnost, da zahtevke za 

veleprodajni dostop za gostovanje 

zavrnejo zgolj na podlagi objektivnih 

meril in po tem, ko pridobijo dovoljenje 

nacionalnih regulativnih organov. 

Podjetja, katerih zahtevki za veleprodajni 

dostop za gostovanje so zavrnjeni, bi 

morala imeti možnost vlaganja pritožb 

nacionalnim regulativnim organom. 

Nacionalni regulativni organ bi moral 

zaradi preglednosti Komisijo obvestiti o 

takih zahtevkih za dovoljenje in o vloženih 

pritožbah. Komisija bi morala omogočiti, 

da so informacije o teh zahtevkih in 

pritožbah na voljo javnosti, ob 

spoštovanju obveznosti varovanja 

zaupnosti.  

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) V zvezi s pravili o veleprodajnih 

cenah bi bilo treba ohraniti regulativne 

obveznosti na ravni Unije, saj vsak ukrep, 

ki omogoča RLAH po vsej Uniji, ne da bi 

obravnaval višino veleprodajnih stroškov v 

zvezi z zagotavljanjem teh storitev, pomeni 

tveganje za motnje na notranjem trgu 

storitev gostovanja in ne bi spodbujal večje 

konkurenčnosti. 

(12) V zvezi s pravili o veleprodajnih 

cenah bi bilo treba ohraniti regulativne 

obveznosti na ravni Unije, saj vsak ukrep, 

ki omogoča RLAH po vsej Uniji, ne da bi 

obravnaval višino veleprodajnih stroškov v 

zvezi z zagotavljanjem teh storitev, pomeni 

tveganje za motnje na notranjem trgu 

storitev gostovanja in ne bi spodbujal večje 

konkurenčnosti. Trg telekomunikacij 

potrebuje konkurenco, zlasti za nove 

udeležence, tehnološko inovativne modele 

storitev, mala in srednja podjetja in 

zagonska podjetja, pri čemer je treba 

upoštevati nujnost spodbujanja naložb v 

potrebno omrežno infrastrukturo, da bi 

bili kos rasti uporabe podatkovnih 

storitev, h kateri bo prispevala uvedba 

„gostovanja kot doma“. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Pri določanju najvišje veleprodajne 

cene za regulirane storitve podatkovnega 

gostovanja se upoštevajo vsi elementi 

dostopa, ki so potrebni za omogočanje 

zagotavljanja storitev gostovanja, vključno 

s stroški prenosa za dostavo podatkovnega 

prometa na točko za izmenjavo, ki jo je 

določil domači operater omrežja. 

(16) V Uniji in po vsem svetu hitro 

narašča uporaba podatkovnih storitev. 

Uvedba „gostovanja kot doma“ 15. junija 

2017 bo prispevala k tej rasti tudi v okviru 

gostovanja, kar bo vodilo v znatno 

znižanje stroškov na enoto uporabljenih 

podatkov. Zaradi upoštevanja povečane 

uporabe podatkovnih storitev in manjših 

stroškov na enoto uporabljenih podatkov 

bi se morala najvišja veleprodajna cena za 

regulirane storitve podatkovnega 

gostovanja vsako leto znižati. Pri 

določanju najvišje veleprodajne cene za 

regulirane storitve podatkovnega 

gostovanja se upoštevajo vsi elementi 

dostopa, ki so potrebni za omogočanje 

zagotavljanja storitev gostovanja, vključno 

s stroški prenosa za dostavo podatkovnega 

prometa na točko za izmenjavo, ki jo je 
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določil domači operater omrežja. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Zato bi bilo treba znižati obstoječe 

najvišje veleprodajne cene gostovanja za 

glasovne klice, sporočila SMS in 

podatkovne storitve. 

(18) Zato bi bilo treba znatno znižati 

obstoječe najvišje veleprodajne cene 

gostovanja za glasovne klice, sporočila 

SMS in podatkovne storitve, in sicer na 

raven, ki je bližja dejanskim stroškom 

zagotavljanja teh storitev. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Potrebno je spremljati in redno 

pregledovati delovanje veleprodajnih trgov 

gostovanja ter njihov medsebojni odnos z 

maloprodajnim trgom gostovanja ob 

upoštevanju razvoja na področju 

konkurence in tehnologije ter tokov 

prometa. Da bi se lahko pravilno ocenilo, 

kako se bodo trgi gostovanja prilagodili na 

pravila RLAH, bi bilo treba zbrati dovolj 

podatkov o delovanju teh trgov po začetku 

izvajanja teh pravil. 

(21) Potrebno je spremljati in redno 

pregledovati delovanje veleprodajnih trgov 

gostovanja ter njihov medsebojni odnos z 

maloprodajnim trgom gostovanja ob 

upoštevanju razvoja na področju 

konkurence in tehnologije ter tokov 

prometa. Komisija v ta namen do 15. 

junija 2018 predloži Evropskemu 

parlamentu in Svetu vmesno poročilo, ki 

temelji na dostopnih podatkih.  Komisija 

nato Evropskemu parlamentu in Svetu 

predlaga poročila vsaki dve leti. Prvo 

poročilo bi bilo treba predložiti do 

15. decembra 2019. Komisija bi morala v 

svojih dvoletnih poročilih zlasti oceniti, ali 

ima „gostovanje kot doma“ vpliv na 

razvoj maloprodajnih cen in še zlasti na 

obseg tarifnih načrtov, ki so na voljo na 

maloprodajnem trgu. To poročilo bi 

moralo po eni strani vključevati oceno 

vsakršne pojave tarifnih načrtov, ki 

vključujejo samo domače storitve in 

popolnoma izključujejo maloprodajne 

storitve gostovanja, s čimer spodkopavajo 
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sam cilj „gostovanja kot doma“, po drugi 

strani pa oceno vsakršnega zmanjšanja 

dostopnosti pavšalnih tarifnih načrtov, ki 

bi prav tako lahko pomenilo izgubo za 

potrošnike in ogrozilo cilje enotnega 

digitalnega trga. Komisija bi morala tako 

kot v svojem poročilu o pregledu 

veleprodajnega trga gostovanja z dne 15. 

junija 2016 tudi v svojih dvoletnih 

poročilih oceniti zmožnost obiskanih 

operaterjev omrežij, da pokrijejo vse 

dejanske stroške zagotavljanja reguliranih 

veleprodajnih storitev gostovanja, pa tudi 

vpliv „gostovanja kot doma“ na 

načrtovane naložbe v omrežno 

infrastrukturo. Oceniti bi morala tudi 

zmožnost domačih operaterjev omrežij, da 

stroške zagotavljanja reguliranih 

veleprodajnih storitev gostovanja 

pokrijejo iz prihodkov od zagotavljanja 

teh storitev, zlasti vpliv na operaterje 

virtualnih mobilnih omrežij, pa tudi, v 

kolikšni meri so nacionalni regulativni 

organi v okviru trajnostnega mehanizma 

odobravali maloprodajne pribitke za 

gostovanje. Da bi se lahko pravilno 

ocenilo, kako se bodo trgi gostovanja 

prilagodili na pravila RLAH, bi bilo treba 

zbrati dovolj podatkov o delovanju teh 

trgov po začetku izvajanja teh pravil. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Da bi lahko ocenil razvoj konkurence 

na trgih gostovanja po vsej Uniji in redno 

poročal o spremembah aktualnih 

veleprodajnih cen gostovanja za 

neuravnoteženi promet med ponudniki 

storitev gostovanja, bi moral BEREC imeti 

nalogo zbiranja podatkov nacionalnih 

regulativnih organov o aktualnih cenah, ki 

se uporabljajo za uravnoteženi oziroma 

neuravnoteženi promet. Zbirati bi moral 

(22) Da bi lahko ocenil razvoj konkurence 

na trgih gostovanja po vsej Uniji in redno 

poročal o spremembah aktualnih 

veleprodajnih cen gostovanja za 

neuravnoteženi promet med ponudniki 

storitev gostovanja, bi moral BEREC imeti 

nalogo zbiranja podatkov nacionalnih 

regulativnih organov o aktualnih cenah, ki 

se uporabljajo za uravnoteženi oziroma 

neuravnoteženi promet. Zbirati bi moral 
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tudi podatke o primerih, ko sta se stranki 

veleprodajnega dogovora odločili za 

izvzetje iz uporabe najvišjih veleprodajnih 

cen gostovanja ali sta na veleprodajni ravni 

uvedli ukrepe, s katerimi se prepreči stalno 

gostovanje ali nepravilna uporaba ali 

zloraba veleprodajnega dostopa do 

gostovanja za druge namene, kot je 

zagotavljanje reguliranih storitev 

gostovanja strankam ponudnikov 

gostovanja, kadar občasno potujejo znotraj 

Uniji. 

tudi podatke o primerih, ko sta se stranki 

veleprodajnega dogovora odločili za 

izvzetje iz uporabe najvišjih veleprodajnih 

cen gostovanja ali sta na veleprodajni ravni 

uvedli ukrepe, s katerimi se prepreči stalno 

gostovanje ali nepravilna uporaba ali 

zloraba veleprodajnega dostopa do 

gostovanja za druge namene, kot je 

zagotavljanje reguliranih storitev 

gostovanja strankam ponudnikov 

gostovanja, kadar občasno potujejo znotraj 

Uniji. Organ evropskih regulatorjev za 

elektronske komunikacije (organ 

BEREC) bi moral na podlagi zbranih 

podatkov redno poročati o razmerju med 

maloprodajnimi cenami, veleprodajnimi 

cenami in veleprodajnimi stroški za 

domače storitve in za storitve gostovanja.  

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 531/2012 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1)  v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z 

naslednjim: 

„2.  Operaterji mobilnih omrežij lahko 

zahtevke za veleprodajni dostop za 

gostovanje zavrnejo le na podlagi 

objektivnih meril. 

„2.  Operaterji mobilnih omrežij lahko 

zahtevke za veleprodajni dostop za 

gostovanje zavrnejo le na podlagi 

objektivnih meril in po tem, ko pridobijo 

dovoljenje nacionalnih regulativnih 

organov. Zadevni nacionalni regulativni 

organ obvesti Komisijo o vseh zahtevkih 

za dovoljenje ter o objektivno utemeljenih 

razlogih zanje. Komisija omogoči, da so 

informacije o teh zahtevkih na voljo 

javnosti, ob spoštovanju obveznosti 

varovanja zaupnosti.“; 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 1 a (novo) 
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Uredba (EU) št. 531/2012 

Člen 3 – odstavek 6 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (1a) v členu 3 se odstavek 6 nadomesti z 

naslednjim: 

„6.  Referenčna ponudba, navedena v 

odstavku 5, je dovolj podrobna in vključuje 

vse komponente, potrebne za veleprodajni 

dostop za gostovanje iz odstavka 3, ter 

vsebuje opis ponudb, ki se nanašajo na 

neposredni veleprodajni dostop za 

gostovanje in dostop za preprodajo 

veleprodajnega gostovanja, in s tem 

povezane pogoje. Ta referenčna ponudba 

lahko vključuje pogoje za preprečevanje 

stalnega gostovanja ali nepravilne uporabe 

ali zlorabe veleprodajnega dostopa za 

gostovanje za druge namene, kot je 

zagotavljanje reguliranih storitev 

gostovanja uporabnikom storitev, ki jih 

zagotavljajo ponudniki storitev gostovanja, 

med njihovim občasnim potovanjem po 

Uniji. Nacionalni regulativni organi po 

potrebi naložijo spremembe referenčnih 

ponudb, da bi se izpolnile obveznosti, 

določene v tem členu."; 

„6.  Referenčna ponudba, navedena v 

odstavku 5, je dovolj podrobna in vključuje 

vse komponente, potrebne za veleprodajni 

dostop za gostovanje iz odstavka 3, ter 

vsebuje opis ponudb, ki se nanašajo na 

neposredni veleprodajni dostop za 

gostovanje in dostop za preprodajo 

veleprodajnega gostovanja, in s tem 

povezane pogoje. Ta referenčna ponudba 

lahko vključuje pogoje za preprečevanje 

stalnega gostovanja ali nepravilne uporabe 

ali zlorabe veleprodajnega dostopa za 

gostovanje za druge namene, kot je 

zagotavljanje reguliranih storitev 

gostovanja uporabnikom storitev, ki jih 

zagotavljajo ponudniki storitev gostovanja, 

med njihovim občasnim potovanjem po 

Uniji. Nacionalni regulativni organi po 

potrebi naložijo spremembe referenčnih 

ponudb, da bi se izpolnile obveznosti, 

določene v tem členu. Podjetja, ki so 

zahtevala veleprodajni dostop za 

gostovanje, lahko vložijo pritožbo 

pristojnim nacionalnim regulativnim 

organom. Nacionalni regulativni organi 

pritožbo sprejmejo ali zavrnejo v enem 

mesecu od njenega prejema ter navedejo 

razloge za svojo odločitev. Nacionalni 

regulativni organi Komisijo obvestijo o 

pritožbah in ustreznih odločitvah, 

Komisija pa jih nato javno objavi.“; 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 531/2012 

Člen 7 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 

operater obiskanega omrežja lahko 

zaračuna ponudniku storitev gostovanja za 

zagotavljanje reguliranega gostujočega 

klica, ki izvira iz tega obiskanega omrežja, 

med drugim za stroške izvora, prenosa in 

zaključevanja, od 15. junija 2017 ne 

presega varnostne omejitve 0,04 EUR na 

minuto in brez poseganja v člen 19 ostane 

0,04 EUR do 30. junija 2022. 

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 

operater obiskanega omrežja lahko 

zaračuna ponudniku storitev gostovanja za 

zagotavljanje reguliranega gostujočega 

klica, ki izvira iz tega obiskanega omrežja, 

med drugim za stroške izvora, prenosa in 

zaključevanja, od 15. junija 2017 ne 

presega varnostne omejitve 0,03 EUR na 

minuto in brez poseganja v člen 19 ostane 

0,03 EUR do 30. junija 2022. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 531/2012 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 

operater obiskanega omrežja lahko 

zaračuna ponudniku storitev gostovanja za 

zagotavljanje reguliranih storitev 

podatkovnega gostovanja prek tega 

obiskanega omrežja, od 15. junija 2017 ne 

presega varnostne omejitve 0,0085 EUR za 

megabajt prenesenih podatkov in brez 

poseganja v člen 19 ostane 0,0085 EUR za 

megabajt prenesenih podatkov do 30. 

junija 2022. 

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 

operater obiskanega omrežja lahko 

zaračuna ponudniku storitev gostovanja za 

zagotavljanje reguliranih storitev 

podatkovnega gostovanja prek tega 

obiskanega omrežja, od 15. junija 2017 ne 

presega varnostne omejitve 4 EUR za 

gigabajt prenesenih podatkov. Od 1. julija 

2018 se varnostna omejitev zniža na 

3 EUR za gigabajt prenesenih podatkov, 

od 1. julija 2019 pa na 2 EUR za gigabajt 

prenesenih podatkov ter brez poseganja v 

člen 19 od 1. julija 2020 na 1 EUR za 

gigabajt prenesenih podatkov. Varnostna 

omejitev ostane na 1 EUR za gigabajt do 

30. junija 2022. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (EU) št. 531/2012 

Člen 16 – odstavka 1 in 2 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (4a) V členu 16 se odstavka 1 in 2 

nadomestita z naslednjim: 

„1.  Nacionalni regulativni organi 

spremljajo in nadzirajo skladnost s to 

uredbo na svojem ozemlju. 

„1.  Nacionalni regulativni organi skupaj 

z organom BEREC spremljajo in nadzirajo 

skladnost s to uredbo na svojem ozemlju. 

„Nacionalni regulativni organi natančno 

spremljajo in nadzirajo ponudnike storitev 

gostovanja, ki uporabljajo člene 6b, 6c in 

6e(3).“; 

„Nacionalni regulativni organi natančno 

spremljajo in nadzirajo ponudnike storitev 

gostovanja, ki uporabljajo člene 6b, 6c in 

6e(3).“; 

2.  Nacionalni regulativni organi 

poskrbijo, da so najnovejše informacije o 

uporabi te uredbe, zlasti členov 6a, 6b, 6c, 

6e, 7, 9 in 12, javno dostopne, tako da jih 

lahko zainteresirane strani pridobijo brez 

težav.“; 

2.  Nacionalni regulativni organi in 

organ BEREC poskrbijo, da so najnovejše 

informacije o uporabi te uredbe, zlasti 

členov 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 in 12, javno 

dostopne, tako da jih lahko zainteresirane 

strani pridobijo brez težav.“; 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 5 

Uredba (EU) št. 531/2012 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) v členu 17(1) se doda naslednji 

pododstavek: 

(5) V členu 17 se odstavek 1 nadomesti 

z naslednjim: 

„1.  Pri sporih glede obveznosti, 

določenih v tej uredbi, med podjetji, ki 

zagotavljajo elektronska komunikacijska 

omrežja ali storitve v državi članici, se 

uporabljajo postopki za reševanje sporov, 

določeni v členih 20 in 21 Okvirne 

direktive. 

„1.  Pri sporih glede obveznosti, 

določenih v tej uredbi, med podjetji, ki 

zagotavljajo elektronska komunikacijska 

omrežja ali storitve v državi članici, se 

uporabljajo postopki za reševanje sporov, 

določeni v členih 20 in 21 Okvirne 

direktive. 

Spori med operaterji obiskanega omrežja in 

drugimi operaterji o cenah, ki se 

uporabljajo za potrebne vložke za 

zagotavljanje reguliranih veleprodajnih 

storitev gostovanja, se lahko predložijo 

pristojnemu nacionalnemu regulativnemu 

organu ali organom v skladu s členom 20 

ali 21 Okvirne direktive. V takem primeru 

se pristojni nacionalni regulativni organ ali 

Spori med operaterji obiskanega omrežja in 

drugimi operaterji o:  
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organi lahko posvetujejo z BEREC o 

ukrepu, ki naj se sprejme v skladu z 

določbami Okvirne direktive, posebnih 

direktiv ali te uredbe, za rešitev spora in 

počakajo na mnenje BEREC pred 

sprejetjem ukrepa za rešitev spora.“ 

 (a)  cenah, ki se uporabljajo za potrebne 

vložke za zagotavljanje reguliranih 

veleprodajnih storitev gostovanja; 

 (b)  primerih nepoštene konkurence, ki 

jih vsebinsko sestavlja ponudba 

nedomačega operaterja, temelječa na 

stalnem gostovanju 

 se lahko predložijo pristojnemu 

nacionalnemu regulativnemu organu ali 

organom v skladu s členom 20 ali 21 

Okvirne direktive. V takem primeru se 

pristojni nacionalni regulativni organ ali 

organi lahko posvetujejo z BEREC o 

ukrepu, ki naj se sprejme v skladu z 

določbami Okvirne direktive, posebnih 

direktiv ali te uredbe, za rešitev spora in 

počakajo na mnenje BEREC pred 

sprejetjem ukrepa za rešitev spora.  

 Če spor spada v okvir točke (b) organ 

BEREC poda mnenje za daljše časovno 

obdobje s splošno oceno vseh stvarnih 

elementov, značilnih za dejavnosti, ki jih 

izvaja nedomači operater v državi članici, 

v kateri ima sedež, in, sorazmerno in 

primerjalno, v obiskani državi članici.  

Taki elementi lahko zajemajo: 

 (a)  kraj, kjer ima operater registriran 

sedež in upravo ali kjer ima pisarne, 

plačuje davke in socialne prispevke;  

 (b)  pravo, ki se uporablja za pogodbe, ki 

jih operater sklene s svojimi delavci na eni 

strani in svojimi strankami na drugi 

strani; 

 (c)  kraj, kjer operater opravlja večji del 

svojih poslovnih dejavnosti in kjer 

zaposluje administrativno osebje; 

 (d)  izvedene naložbe, število izvedenih 

pogodb in/ali delež prometa, ki ga ustvari 

v državi članici, kjer ima sedež, in v 

obiskani državi članici.“;  
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Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 6 – točka a 

Uredba (EU) št. 531/2012 

Člen 19 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  v odstavku 3 se prvi stavek 

nadomesti z naslednjim: 

(a)  odstavek 3 se nadomesti z 

naslednjim: 

„3. Poleg tega Komisija Evropskemu 

parlamentu in Svetu predloži poročilo 

vsaki dve leti po 15. juniju 2017.“ Vsako 

poročilo med drugim vključuje oceno: 

„3. Poleg tega Komisija do 15. decembra 

2018 predloži Evropskemu parlamentu in 

Svetu vmesno poročilo o izvajanju 

odprave maloprodajnih pribitkov za 

gostovanje. Poleg tega Komisija po 

posvetovanju z organom BEREC do 15. 

decembra 2019, nato pa vsake dve leti, 

predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 

poročilo, ki ga po potrebi pospremi z 

zakonodajnim predlogom o spremembi 

veleprodajnih cen reguliranih storitev 

gostovanja iz te uredbe. Dveletna poročila 
med drugim vključujejo oceno: 

(a)  razpoložljivosti in kakovosti storitev, 

vključno s storitvami, ki lahko nadomestijo 

regulirane maloprodajne storitve 

govornega, SMS in podatkovnega 

gostovanja, zlasti glede na tehnološki 

razvoj; 

(a)  razpoložljivosti in kakovosti storitev, 

vključno s storitvami, ki lahko nadomestijo 

regulirane maloprodajne storitve 

govornega, SMS in podatkovnega 

gostovanja, zlasti glede na tehnološki 

razvoj; 

(b)  stopnje konkurence na 

maloprodajnem in veleprodajnem trgu 

gostovanja, zlasti konkurenčnega položaja 

malih, neodvisnih ali novih operaterjev, 

vključno z učinki poslovnih dogovorov na 

konkurenco in stopnjo medsebojne 

povezanosti med operaterji; 

(b)  stopnje konkurence na 

maloprodajnem in veleprodajnem trgu 

gostovanja, zlasti konkurenčnega položaja 

malih, neodvisnih ali novih operaterjev in 

operaterjev virtualnih mobilnih omrežij, 

vključno z učinki poslovnih dogovorov na 

konkurenco in stopnjo medsebojne 

povezanosti med operaterji; 

(c)  obsega, v katerem je izvajanje 

strukturnih ukrepov, predvidenih v členih 3 

in 4, ugodno vplivalo na razvoj konkurence 

na notranjem trgu za regulirane storitve 

gostovanja. 

(c)  obsega, v katerem je izvajanje 

strukturnih ukrepov, predvidenih v členih 3 

in 4, ugodno vplivalo na razvoj konkurence 

na notranjem trgu za regulirane storitve 

gostovanja. 

 (ca)  razvoja maloprodajnih cen, obsega 

tarifnih načrtov, dostopnih potrošnikom, 
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vključno z vsakršno pojavo tarifnih 

načrtov, omejenih le na domače storitve, 

ter vsakršnega zmanjšanja dostopnosti 

pavšalnih tarifnih načrtov.“ 

 (cb)  spremembe vzorcev uporabe 

potrošnikov; 

 (cc)  zmožnosti operaterjev domačih 

omrežij, da ohranjajo domače modele 

zaračunavanja in da pokrijejo stroške 

zagotavljanja reguliranih storitev 

gostovanja iz prihodkov od zagotavljanja 

teh storitev, ter obsega, v katerem so se v 

skladu s členom 6c odobravali posebni 

maloprodajni pribitki za gostovanje; 

 (cd)  zmožnosti obiskanih operaterjev 

omrežij, da pokrijejo dejansko nastale 

stroške zagotavljanja reguliranih 

veleprodajnih storitev gostovanja; 

 (ce)  vpliva „gostovanja kot doma“ na 

načrtovane naložbe operaterjev v omrežno 

infrastrukturo; 

 (cf)  vpliva Izvedbene uredbe Komisije 

(EU) št. …/...1a o varstvu potrošnikov, 

zlasti v zvezi s reševanjem sporov med 

operaterji, ki uporabljajo „politiko 

poštene uporabe“, in uporabniki 

gostovanja, na primer glede tega, ali 

imajo slednji dovolj časa za ugovor in za 

preprečitev, da bi bili v postopku 

oškodovani;  

 (cg)  uporabe objektivnih kazalnikov in 

zlasti tega, kako operaterji in nacionalni 

regulativni organi razlagajo 

terminologijo, ki je uporabljena v 

Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. …/..., 

npr. izraza „nepravilna uporaba“ in 

„občasno potovanje“, da bi preprečili 

neusklajenost med državami članicami pri 

uporabi;“ 

 

 _____________________ 

 1a Izvedbena uredba Komisije (EU) .../... z 

dne ... o določitvi podrobnih pravil glede 

uporabe politike poštene uporabe in 

metodologije za oceno trajnosti odprave 

maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter 
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glede vloge, ki jo predloži ponudnik 

gostovanja za namene navedene ocene 

(UL L..., ..., str. ...).“  

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 6 – točka b 

Uredba (EU) št. 531/2012 

Člen 19 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b)  v prvem pododstavku odstavka 4 se 

prvi stavek nadomesti z naslednjim: 

(b)  odstavek 4 se nadomesti z 

naslednjim: 

„4.  „Da bi lahko ocenil razvoj 

konkurence na trgih gostovanja po vsej 

Uniji, BEREC redno zbira podatke 

nacionalnih regulativnih organov o razvoju 

maloprodajnih in veleprodajnih cen za 

regulirane storitve govornega, SMS in 

podatkovnega gostovanja, vključno z 

veleprodajnimi cenami, ki se uporabljajo 

za uravnotežen oz. neuravnotežen promet 

gostovanja. Zbira tudi podatke o 

veleprodajnih dogovorih, za katere ne 

veljajo najvišje veleprodajne cene 

gostovanja iz členov 7, 9 ali 12, in o 

izvajanju pogodbenih ukrepov na 

veleprodajni ravni za preprečevanje 

stalnega gostovanja ali nepravilne uporabe 

ali zlorabe veleprodajnega dostopa za 

gostovanje za druge namene, kot je 

zagotavljanje reguliranih storitev 

gostovanja strankam ponudnikov 

gostovanja, kadar občasno potujejo znotraj 

Unije.“ 

„4.  „Da bi lahko ocenil razvoj 

konkurence na trgih gostovanja po vsej 

Uniji, BEREC redno zbira in objavlja 

podatke nacionalnih regulativnih organov o 

razvoju maloprodajnih in veleprodajnih 

cen za regulirane storitve govornega, SMS 

in podatkovnega gostovanja, vključno z 

veleprodajnimi cenami, ki se uporabljajo 

za uravnotežen oz. neuravnotežen promet 

gostovanja. Zbira tudi podatke o 

veleprodajnih dogovorih, za katere ne 

veljajo najvišje veleprodajne cene 

gostovanja iz členov 7, 9 ali 12, in o 

izvajanju pogodbenih ukrepov na 

veleprodajni ravni za preprečevanje 

stalnega gostovanja ali nepravilne uporabe 

ali zlorabe veleprodajnega dostopa za 

gostovanje za druge namene, kot je 

zagotavljanje reguliranih storitev 

gostovanja strankam ponudnikov 

gostovanja, kadar občasno potujejo znotraj 

Unije.“ 

Te podatke najmanj dvakrat letno sporoči 

Komisiji. Komisija jih objavi. 

Te podatke najmanj vsake tri mesece 

sporoči Komisiji. Komisija jih objavi. 

BEREC na podlagi zbranih podatkov prav 

tako redno poroča o razvoju cen in vzorcev 

porabe v državah članicah tako za domače 

storitve kot za storitve gostovanja ter o 

razvoju dejanskih veleprodajnih cen 

gostovanja za neuravnotežen promet med 

ponudniki gostovanja. 

BEREC na podlagi zbranih podatkov prav 

tako redno poroča o razvoju cen in vzorcev 

porabe v državah članicah tako za domače 

storitve kot za storitve gostovanja, o 

razvoju dejanskih veleprodajnih cen 

gostovanja za neuravnotežen promet med 

ponudniki gostovanja ter o razmerju med 

maloprodajnimi cenami, veleprodajnimi 
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cenami in veleprodajnimi stroški za 

domače storitve in za storitve gostovanja. 

Organ BEREC oceni, kako tesno so ti 

elementi medsebojno povezani, pri čemer 

upošteva, da mora biti maloprodajna cena 

enaka veleprodajni ceni ali višja, ta pa 

mora biti enaka veleprodajnim stroškom 

ali višja. Odbor BEREC svoja poročila 

objavi. 

BEREC prav tako vsako leto zbere podatke 

nacionalnih regulativnih organov o 

preglednosti in primerljivosti različnih 

tarif, ki jih operaterji ponujajo svojim 

uporabnikom. Komisija objavi te podatke 

in ugotovitve.“ 

BEREC prav tako vsako leto zbere podatke 

nacionalnih regulativnih organov o 

preglednosti in primerljivosti različnih 

tarif, ki jih operaterji ponujajo svojim 

uporabnikom. Komisija objavi te podatke 

in ugotovitve.“ 

 

 


