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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Trenutno se približno 147 milijonov državljanov Evropske unije (37 milijonov turistov in 110 
milijonov poslovnih uporabnikov)1 srečuje z izredno visokimi cenami mednarodnega 
gostovanja v mobilni telefoniji, ki pomeni možnost klicanja ali sprejemanja klicev prek 
mobilnega telefona v tujini.

Mednarodno gostovanje omogoča ustrezen sporazum med operaterjem, s katerim je uporabnik 
sklenil pogodbo, in tujim operaterjem, do omrežja katerega ima uporabnik dostop.

Zveze potrošnikov, nacionalni regulativni organi in večina odgovornih političnih oseb 
soglasno ugotavljajo, da se cene storitev mednarodnega gostovanja v nasprotju s cenami 
nacionalne mobilne komunikacije niso znižale na osnovi dinamičnega učinka konkurence 
med operaterji telefonskih storitev. Ravno nasprotno, cene mednarodnega gostovanja so 
ostale neupravičeno visoke, komaj pregledne in so si pri vseh operaterjih znotraj ene države 
članice neverjetno podobne.

Ker ponudniki telefonskih storitev kljub opozorilom, ki že nekaj let prihajajo z nacionalnih in 
evropske ravni in ga je pred nedavnim v svoji resoluciji iz decembra 2005 izrekel tudi 
Parlament, ne kažejo nikakršne pripravljenosti, da bi znižali cene mednarodnega gostovanja, 
je Komisija v juliju preteklega leta predložila pričujoči predlog uredbe.

2. Poglavitne točke iz predloga Komisije

A. Ureditev veleprodajnih cen

V predlogu so določene zgornje meje za veleprodajne cene. Mejna veleprodajna cena, ki velja 
za lokalne klice v obiskani državi, je dvakrat višja od povprečne cene zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih v Skupnosti. Mejna veleprodajna cena mednarodnih klicev uporabnikov v 
matično državo ali drugo državo članico Skupnosti pa je trikrat višja od povprečne cene, ki v 
Skupnosti velja za zaključevanje klicev v mobilnih omrežjih.

B. Ureditev maloprodajnih cen

Zgornja meja za maloprodajne cene storitev mobilnega gostovanja znaša 130 % zgornje 
veleprodajne cene. Za sprejete klice bo ta mejna vrednost veljala od začetka veljavnosti nove 
uredbe. Zgornje meje za maloprodajne cene odhodnih klicev pa bodo začele samodejno veljati 
po šestih mesecih.

C. Preglednost maloprodajnih cen

Predlog spodbuja tudi k preglednosti cen, saj od ponudnikov storitev mobilne telefonije 
zahteva, da naročnikom, ki bi to želeli, prek storitve kratkih sporočil (SMS) ali ustno, 

  
1 Presoja vpliva Komisije v SEK (2006) 925, str. 19.
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zagotavljajo brezplačne informacije o cenah mednarodnega gostovanja, prikrojene njihovim 
potrebam.

3. Predlogi

Pripravljavec mnenja ne taji, da je nekoliko osupel nad nenavadnim predlogom uredbe. Trdno 
je namreč prepričan, da bi moralo biti znižanje cene nekega proizvoda, ki je sicer zelo 
zaželeno, plod zdrave konkurence med tržnimi silami, ne pa rezultat dirigističnega posega, s 
katerim naj bi neposredno uredili cene.

Ob upoštevanju teh pridržkov ugotavlja, da običajna pravila konkurence pri tej posebni 
storitvi mobilne telefonije niso prišla do veljave.

Glede na posebnosti trga mednarodnih gostovanj in čezmejno naravo takšnih storitev, glede 
na neprimernost trenutnega zakonodajnega okvira in nezmožnost nacionalnih regulativnih 
organov za učinkovito posredovanje ter glede na dejstvo, da se veleprodajni ponudniki v tem 
posebnem primeru ne nahajajo v državah članicah, v katerih potrošniki uporabljajo njihove 
storitve, se pripravljavec mnenja strinja s Komisijo, da je sprejetje izjemnih ukrepov nujno 
potrebno.

Zato je bilo v okviru, ki ga je določila Komisija, vloženih nekaj posebnih predlogov 
sprememb, povezanih z naslednjimi točkami:

A. Maloprodajne cene
Pripravljavec mnenja meni, da je 130-odstotna stopnja, ki jo je predlagala Komisija, odločno 
prenizka. Ker naj bi pokrivala maloprodajne stroške in dobičke, bi lahko pretirano omejila 
zaželeno spodbujanje konkurence in raznolikosti storitev. Cene se bodo verjetno dvignile in 
poenotile na predlagani zgornji meji, kar bi lahko slabo vplivalo na majhne operaterje, ki ne 
pripadajo velikim evropskim skupinam ali partnerstvom, saj bi se zmanjšalo spodbujanje 
konkurence, ali bolj na splošno fleksibilnost cen. Zato se za maloprodajne cene predlaga 150-
odstotna zgornja meja predlagane veleprodajne vrednosti.

B. Preglednost
Preglednost maloprodajnih cen je treba spodbujati z zahtevo, da ponudniki storitev mobilne 
telefonije naročnikom sami od sebe zagotavljajo podatke o cenah mednarodnega gostovanja, 
takoj ko ti prestopijo mejo.

C. Prihodnji pravni okvir za storitve kratkih sporočil (SMS) in multimedijskih sporočil 
(MMS)
Na koncu se predlaga vključitev storitev kratkih in multimedijskih sporočil v prihodnjo 
revizijo pravnega okvira za elektronske komunikacije, saj so cene teh storitev, ki trenutno niso 
zajete v predlogu, res pretirano visoke.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
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kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje spremembe:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 14

(14) Uporabiti je treba skupni mehanizem, ki 
se bo imenoval pristop evropskega 
domačega trga in bo zagotavljal, da 
uporabniki javnih mobilnih telefonskih 
omrežij na poti znotraj Skupnosti ne bodo 
plačevali preveč za glasovne storitve 
mednarodnega gostovanja, ko bodo klicali 
ali prejemali glasovne klice, kar bo 
omogočilo visoko raven zaščite potrošnikov 
in obenem varovalo konkurenco med 
mobilnimi operaterji. Čezmejna narava 
zadevnih storitev narekuje uvedbo skupnega 
mehanizma, tako da bodo imeli mobilni 
operaterji opraviti s samo enim skladnim 
regulativnim okvirom, ki bo temeljil na 
objektivno oblikovanih merilih.

(14) Uporabiti je treba skupni mehanizem, ki 
se bo imenoval pristop evropskega 
domačega trga in bo zagotavljal, da 
uporabniki javnih mobilnih telefonskih 
omrežij na poti znotraj Skupnosti ne bodo 
plačevali preveč za glasovne in podatkovne 
storitve mednarodnega gostovanja, ko bodo 
klicali ali prejemali glasovne klice ali 
uporabljali podatkovne storitve, kar bo 
omogočilo visoko raven zaščite potrošnikov 
in obenem varovalo konkurenco med 
mobilnimi operaterji. Čezmejna narava 
zadevnih storitev narekuje uvedbo skupnega 
mehanizma, tako da bodo imeli mobilni 
operaterji opraviti s samo enim skladnim 
regulativnim okvirom, ki bo temeljil na 
objektivno oblikovanih merilih. Da bi 
zagotovili učinkovito konkurenco na 
maloprodajni ravni in da bi vsem mobilnim 
operaterjem v Skupnosti omogočili, da 
učinkovito konkurirajo, morajo slednji na 
zahtevo zagotavljati veleprodajno storitev 
mednarodnega gostovanja vsem 
operaterjem s sedežem v Skupnosti.

Obrazložitev

Da bi lahko učinkovito konkurirali, bi morali mobilni operaterji zagotavljati veleprodajno 
storitev mednarodnega gostovanja vsem drugim operaterjem. S tem bi zagotovili, da se vsem 
operaterjem omogoči dostop do veleprodajnih storitev gostovanja.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 15

(15) Glede na zgoraj navedeno je torej 
najbolj učinkovit in sorazmeren mehanizem 
za ureditev višine cen za opravljanje klicev 

(15) Glede na zgoraj navedeno je torej 
najbolj učinkovit in sorazmeren mehanizem
za ureditev višine cen za opravljanje 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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mednarodnega gostovanja določitev enotne 
zgornje mejne cene na minuto na 
maloprodajni in veleprodajni ravni za 
celotno Skupnost.

glasovnih klicev mednarodnega gostovanja 
določitev enotne zgornje mejne cene na 
minuto na maloprodajni in veleprodajni 
ravni za celotno Skupnost. Zaradi hitrih 
tehnoloških sprememb in vse večje vloge 
storitev kratkih (SMS) in multimedijskih 
sporočil (MMS) bi morali nacionalni 
regulativni organi in Komisija pri 
podatkovnih storitvah nadzorovati 
veleprodajne in maloprodajne cene za 
prenos podatkov, tudi cene SMS in MMS 
sporočil, ter jih vključiti v prihodnjo 
revizijo pravnega okvira, če ne bi prišlo do 
znižanja cen.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 26

(26) Za povečanje preglednosti 
maloprodajnih cen vzpostavljanja in 
sprejemanja klicev med gostovanjem znotraj 
Skupnosti in zaradi olajšanja odločitve 
uporabnikov glede uporabe storitve 
gostovanja z mobilnimi telefoni v tujini, 
morajo ponudniki telefonskih storitev svojim 
uporabnikom storitve gostovanja omogočiti 
preprost dostop do informacij o cenah 
gostovanja, ki veljajo zanje v zadevni 
obiskani državi članici, na njihovo zahtevo 
in brezplačno. Zaradi preglednosti morajo 
ponudniki zagotoviti informacije o cenah 
gostovanja že ob sklenitvi naročniškega 
razmerja, nato pa svoje uporabnike redno 
obveščati o spremembah cen gostovanja in 
jih posebej obvestiti o pomembnih 
spremembah.

(26) Za povečanje preglednosti 
maloprodajnih cen vzpostavljanja in 
sprejemanja klicev med gostovanjem znotraj 
Skupnosti in zaradi olajšanja odločitve 
uporabnikov glede uporabe storitve 
gostovanja z mobilnimi telefoni v tujini, 
morajo ponudniki telefonskih storitev svojim 
uporabnikom storitve gostovanja omogočiti 
preprost dostop do informacij o dogovorih o 
usmerjanju prometa med domačim 
ponudnikom in ponudnikom v obiskanem 
omrežju in o cenah gostovanja, ki veljajo 
zanje v zadevni obiskani državi članici 
brezplačno. Te informacije bi morale 
vključevati stroške klicanja in sprejemanja 
klicev v ustrezni državi članici. Zaradi 
preglednosti morajo ponudniki zagotoviti 
informacije o cenah gostovanja že ob 
sklenitvi naročniškega razmerja, nato pa 
svoje uporabnike redno obveščati o 
spremembah cen gostovanja in jih posebej 
obvestiti o pomembnih spremembah.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 27
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(27) Nacionalni regulatorni organi, ki so 
pristojni za izvedbo nalog v skladu z 
regulativnim okvirom za elektronske 
komunikacije iz leta 2002, morajo biti 
pooblaščeni za nadziranje in uveljavljanje 
obveznosti iz te uredbe na svojem ozemlju.
Spremljati morajo tudi spreminjanje cen 
govornih in podatkovnih storitev za 
uporabnike mobilnih omrežjih med 
gostovanjem znotraj Skupnosti, zlasti glede 
posebnih stroškov, povezanih z gostovanjem 
v najbolj oddaljenih območjih Skupnosti, in 
z nujnostjo ustrezne povrnitve teh stroškov 
na veleprodajnem trgu. Zagotavljati morajo, 
da imajo mobilni uporabniki na voljo zadnje 
informacije o uporabi te uredbe.

(27) Nacionalni regulatorni organi, ki so 
pristojni za izvedbo nalog v skladu z 
regulativnim okvirom za elektronske 
komunikacije iz leta 2002, morajo biti 
pooblaščeni za nadziranje in uveljavljanje 
obveznosti iz te uredbe na svojem ozemlju.
Spremljati morajo tudi spreminjanje cen 
govornih in podatkovnih storitev za 
uporabnike mobilnih omrežjih med 
gostovanjem znotraj Skupnosti, zlasti glede 
posebnih stroškov, povezanih z gostovanjem 
v najbolj oddaljenih območjih Skupnosti, in 
z nujnostjo ustrezne povrnitve teh stroškov 
na veleprodajnem trgu. Nacionalni 
regulatorni organi morajo Komisiji 
poročati o rezultatih tega spremljanja 
vsakih šest mesecev od začetka veljavnosti 
te uredbe. Zagotavljati morajo tudi, da imajo 
mobilni uporabniki na voljo zadnje 
informacije o uporabi te uredbe.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 31

(31) Ta uredba se mora pregledati 
najpozneje dve leti po začetku veljavnosti, s 
čimer bi zagotovili, da bi bila še vedno 
potrebna in bi ustrezala aktualnim 
prevladujočim razmeram na trgu 
elektronskih komunikacij .

(31) Namen te uredbe je odpraviti stanje 
pomanjkljivega delovanja trga z uvedbo 
ukrepov za takojšnjo obnovitev učinkovite 
konkurence, ki prinaša potrošnikom koristi.
Uredba nima trajne veljavnosti in zato se 
mora pregledati najpozneje dve leti po 
začetku veljavnosti, s čimer bi zagotovili, da 
bi bilo regulativno ukrepanje za ureditev 
veleprodajnih in maloprodajnih cen še 
vedno potrebno in bi ustrezalo aktualnim 
prevladujočim razmeram na trgu 
elektronskih komunikacij, obenem pa 
preučili, ali je treba uredbo razveljaviti ali 
jo začasno nadomestiti z manj omejevalnim 
ukrepom.

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 31 A (novo)

(31a) Za Bolgarijo in Romunijo je treba 
začetek uporabe te uredbe prestaviti na 
kasnejši datum, v pričakovanju izida 
specifične presoje vpliva, ki ga mora v zvezi
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z omenjenima članicama izvesti Komisija.  
V vsakem primeru bi morala biti vsaka 
določitev zgornje meje veleprodajnih in 
maloprodajnih cen gostovanja za Bolgarijo 
in Romunijo uvedena s postopnim 
nižanjem ravni cen.

Obrazložitev

Bolgarski in romunski trg sta relativno nezrela in nujno potrebujeta naložbe v izboljšanje 
omrežij. Pred začetkom izvajanja uredbe o gostovanju je bistveno opraviti specifično analizo 
vpliva za omenjeni državi članici.

Predlog spremembe 7
ČLEN 1, ODSTAVEK -1 (novo)

-1. Ta uredba določa pravila za povečanje 
preglednosti cen in boljše zagotavljanje 
informacij o tarifah uporabnikom storitev 
mednarodnega gostovanja.

Obrazložitev

K namenom uredbe bi morala šteti tudi določitev pravil za povečanje preglednosti cen in 
izboljšano zagotavljanje informacij uporabnikom o storitvah mednarodnega gostovanja.

Predlog spremembe 8
ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKI (E A) IN (E B) (novo)

(ea) „novi uporabniki gostovanja“ so 
uporabniki gostovanja, omenjeni v točki 
(e), ki so po začetku veljavnosti obveznosti 
iz člena 4 (i) prvič podpisali pogodbo z 
domačim ponudnikom, (ii) podpisali 
pogodbo z novim domačim ponudnikom ali 
(iii) kupili predplačniško (SIM) kartico;
(eb) „obstoječi uporabniki gostovanja“ so 
uporabniki gostovanja, omenjeni v točki 
(e), ki ne sodijo v obseg opredelitve iz točke 
(ea), ali novi uporabniki gostovanja, ki so 
se odpovedali tarifi za varstvo člena 4.

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja opredelitvi „novi uporabnik gostovanja“ in „obstoječi uporabnik 
gostovanja“, skladno z vloženimi predlogi sprememb.
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Predlog spremembe 9
ČLEN 3, NASLOV

Veleprodajne cene za opravljanje 
reguliranih gostujočih klicev

Veleprodajne cene za regulirane gostujoče 
klice

Obrazložitev

Različni zamejitvi za lokalne in ostale klice bosta  povzročili veliko zmede. Zato bi bila 
primernejša enotna višja zamejitev cen, enaka ceni zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
objavljeni v skladu s členom 10(3), in pomnožena s faktorjem 3.

Predlog spremembe 10
ČLEN 4

Maloprodajne cene za opravljanje 
reguliranih gostujočih klicev

Veleprodajne cene za regulirane gostujoče 
klice

Ob upoštevanju člena 5 skupna
maloprodajna cena, brez DDV, ki jo domači 
ponudnik lahko zaračuna svojemu 
uporabniku gostovanja za zagotavljanje
reguliranega gostujočega klica, ne sme 
presegati 130% veljavne zgornje 
veleprodajne cene za ta klic, ki je bila 
določena v skladu s Prilogo I. Mejne cene v 
tem členu vključujejo vse fiksne elemente, 
povezane z zagotavljanjem reguliranih 
gostujočih klicev, kot so cene vzpostavitve 
klica ali plačila za storitve „opt-in“.

Ob upoštevanju člena 5 povprečna
maloprodajna cena, brez DDV, ki jo domači 
ponudnik lahko zaračuna svojemu 
uporabniku gostovanja za vzpostavljanje in 
sprejemanje reguliranega gostujočega klica, 
ne sme presegati 150 % veljavne zgornje 
veleprodajne cene za ta klic, ki je bila 
določena v skladu s Prilogo I. Mejne cene v 
tem členu vključujejo vse fiksne elemente, 
povezane z zagotavljanjem reguliranih 
gostujočih klicev, kot so cene vzpostavitve 
klica ali plačila za storitve „opt-in“.

Obrazložitev

Predlagane zgornje meje za maloprodajne cene klicev so prenizke in ne dopuščajo 
ustvarjalne konkurence med različnimi tipi operaterjev in storitev. Zato je treba določiti 
enotno in povprečno zamejitev maloprodajnih cen v povezavi z zamejitvami najvišjih cen za 
posamezne klice, da se omogoči večja prožnost za operaterje in torej boljše storitve za 
potrošnike.

Predlog spremembe 11
ČLEN 4 A (novo)

Člen 4a
Tarifa za varstvo potrošnikov

1. Domači ponudniki so dolžni vsem 
gostujočim uporabnikom jasno in 
pregledno zagotoviti tarifo za varstvo 
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potrošnikov v skladu z odstavkom 2.
2. Maloprodajna cena na minuto (brez 
DDV), ki jo domači ponudnik lahko 
zaračuna svojim gostujočim uporabnikom 
za gostujoče klice, ne sme preseči 0,50 EUR 
za odhodne in 0,25 EUR za dohodne klice.
3. Obstoječim gostujočim uporabnikom se 
omogoči, da preidejo na tarifo za varstvo 
potrošnikov. Prehod je brezplačen in zanj 
ne smejo veljati pogoji in omejitve, ki se 
nanašajo na obstoječe elemente 
naročniškega razmerja.
4. Tarifa za varstvo potrošnikov se 
samodejno ponudi novim gostujočim 
uporabnikom, ki sklenejo naročniško 
razmerje, razen če sami izberejo drugo 
tarifo. V primeru, da se uporabnik 
prostovoljno odloči za drugo tarifo, se mu 
omogoči, da se v obdobju največ šestih 
mesecev vrne na tarifo za varstvo 
potrošnikov, pri čemer ohrani ostale 
elemente naročniškega razmerja.
5. Mejne cene v tem členu vključujejo vse 
fiksne elemente, povezane z zagotavljanjem 
reguliranih gostujočih klicev, kot so cene 
vzpostavitve klica ali plačila za storitve 
„opt-in“.

Predlog spremembe 12
ČLEN 6

Člen 6 črtano
Maloprodajne cene sprejemanja klicev med 

gostovanjem v Skupnosti
Skupna maloprodajna cena, brez DDV, ki 
jo domači ponudnik lahko zaračuna 
svojemu uporabniku gostovanja za sprejem 
klica govorne telefonije med gostovanjem 
na obiskanem omrežju, ne presega 130 % 
povprečne cene zaključevanja klicev na 
minuto, objavljene v skladu s členom 10(3).
Mejna cena v navedenem členu vključuje 
vse nespremenljive faktorje, povezane z 
izvedbo reguliranih gostujočih klicev, na 
primer enkratne priključnine ali plačila za 
storitve „opt-in“.
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Predlog spremembe 13
ČLEN 7, ODSTAVEK 1

1. Vsak domači ponudnik na zahtevo
svojega uporabnika gostovanja zagotovi 
njegovim potrebam prilagojene informacije o 
maloprodajni ceni, ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev tega 
uporabnika v obiskani državi članici.

1. Vsak domači ponudnik svojim 
uporabnikom gostovanja samodejno 
zagotovi njihovim potrebam prilagojene 
informacije o maloprodajnih cenah in o 
obstoju posebnih  dogovorov o usmerjanju 
prometa z drugimi ponudniki storitev 
mobilne telefonije, ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev teh 
uporabnikov v obiskani državi članici.

Obrazložitev

Za povečanje preglednosti in konkurenčnosti, bi bilo treba uporabnike obveščati o 
maloprodajnih cenah in obstoju dogovorov o usmerjanju prometa med domačim ponudnikom 
in ponudniki v obiskanih omrežjih, da lahko izbirajo na podlagi popolnih informacij.

Predlog spremembe 14
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Uporabnik lahko te informacije zahteva s 
klicem z mobilnega telefona ali tako, da 
pošlje SMS (storitev kratkih sporočil), v 
obeh primerih na številko, ki jo za ta 
namen določi domači ponudnik, uporabnik 
pa tudi lahko sam izbere, ali bo zahtevano 
informacijo prejel med navedenim klicem 
ali pa prek sporočila SMS (v slednjem 
primeru brez nepotrebnega odlašanja).

2. Uporabnik gostovanja prejme 
informacije iz odstavka 1 s klicem z 
mobilnega telefona ali tako, da pošlje SMS 
(storitev kratkih sporočil). Vsi ponudniki 
storitev mobilne telefonije, ki delujejo v 
obiskani državi in imajo dogovor o 
usmerjanju z domačim ponudnikom, te 
informacije zagotovijo v eni uri od vstopa 
naročnika v obiskano državo članico.

Predlog spremembe 15
ČLEN 7, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva 
prenehanje zgoraj navedene brezplačne 
storitve.

Obrazložitev

Da bi se izognili pošiljanju neželenih sporočil, zlasti za čezmejne uporabnike, bi moralo biti 
omogočeno, da uporabnik kadarkoli izbere prostovoljno obveščanje o cenah na zahtevo.



PE 382.555v03-00 12/16 AD\658570SL.doc

SL

Predlog spremembe 16
ČLEN 8, ODSTAVEK 1 A

1a. Nacionalni regulatorni organi 
poskrbijo, da so informacije, ki se nanašajo 
na uporabo te uredbe, zlasti iz členov 3, 4 
in 4a, javno dostopne, in sicer tako, da jih 
lahko zainteresirane strani pridobijo brez 
težav.

Obrazložitev

V prvem odstavku tega člena je določeno, da bi morali biti rezultati postopka spremljanja in 
nadziranja pregledni in javni, s čemer se zainteresiranim stranem in uporabnikom omogoči, 
da so dobro obveščeni.

Predlog spremembe 17
ČLEN 8, ODSTAVEK 6

6. Nacionalni regulatorni organi spremljajo 
spreminjanje veleprodajnih in maloprodajnih 
cen omogočanja govornih in podatkovnih 
storitev za gostujoče uporabnike, vključno s 
cenami za storitev kratkih sporočil (SMS) 
in storitev multimedijskih sporočil (MMS),
zlasti v najbolj oddaljenih območjih 
Skupnosti, in Komisiji na njeno zahtevo
sporočijo rezultate tega spremljanja.

6. Nacionalni regulatorni organi spremljajo 
spreminjanje veleprodajnih in maloprodajnih 
cen omogočanja govornih storitev za 
gostujoče uporabnike, zlasti v najbolj 
oddaljenih območjih Skupnosti, in Komisiji 
vsakih šest mesecev od dneva začetka 
veljavnosti te uredbe sporočijo rezultate tega 
spremljanja.

Obrazložitev

Da bi zagotovili hitro sprejetje te uredbe, v njej ne bi smelo biti neposredno vključeno 
gostovanje za prenos podatkov. Vendar je še vedno pomembno, da nacionalni regulatorji in 
Komisija spremljajo cene gostovanja na tem področju, ocenjujejo rezultate in po potrebi 
predložijo ustrezno uredbo. Primerno mesto za to je v členu 12 „Postopek pregleda“ – glej 
druge predloge sprememb.

Predlog spremembe 18
ČLEN 10, ODSTAVEK 5

5. Podjetja, za katera se uporabljajo zahteve 
te uredbe, zagotovijo, da vse spremembe 
njihovih cen, ki se zahtevajo za zagotovitev 
skladnosti s členi 3, 4 in 6, začnejo veljati 
dva meseca po vsaki objavi v skladu z 
zgornjimi odstavki tega člena.

5. Podjetja, za katera se uporabljajo zahteve 
te uredbe, zagotovijo, da vse spremembe 
njihovih cen, ki se zahtevajo za zagotovitev 
skladnosti s členoma 3 in 4 začnejo veljati 
dva meseca po vsaki objavi v skladu z 
zgornjimi odstavki tega člena.
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Obrazložitev

Predlagane zgornje meje za maloprodajne cene klicev so prenizke in ne dopuščajo 
ustvarjalne konkurence med različnimi tipi operaterjev in storitev. Zato je treba določiti 
enotno in povprečno zamejitev maloprodajnih cen v povezavi z zamejitvami najvišjih cen za 
posamezne klice, da se omogoči večja prožnost za operaterje in torej boljše storitve za 
potrošnike.

Predlog spremembe 19
ČLEN 11 A (novo)

Člen 11a
Podatkovne storitve

1. Nacionalni regulativni organi spremljajo 
spreminjanje veleprodajnih in 
maloprodajnih cen prenosa podatkov, 
MMS in SMS sporočil za uporabnike 
gostovanj ter zbirajo podatke o povprečnih 
veleprodajnih mednarodnih cenah 
gostovanja, ki jih zaračunavajo mobilni 
operaterji v Skupnosti, ter Komisiji 12 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in 
pozneje na zahtevo sporočijo rezultate tega 
spremljanja.
2. Komisija na podlagi podatkov iz odstavka 
2 Evropskemu parlamentu in Svetu v 18 
mesecih po začetku veljavnosti te uredbe 
poroča na osnovi analize veleprodajnih cen 
podatkovnih storitev mednarodnega 
gostovanja v Skupnosti. Če po začetku 
veljavnosti te uredbe ne pride do znižanja 
veleprodajnih cen podatkovnih storitev v 
okviru mednarodnega gostovanja na raven 
storitev glasovnega gostovanja, Komisija 
oceni, ali je potrebna ureditev za znižanje 
veleprodajnih cen za omogočanje 
podatkovnih storitev mednarodnega 
gostovanja uporabnikom gostovanja, in po 
potrebi predlaga ustrezno uredbo.

Obrazložitev

Da bi zagotovili hitro sprejetje te uredbe, v njej ne bi smelo biti neposredno vključeno 
gostovanje za prenos podatkov. Vendar je še vedno pomembno, da nacionalni regulatorji in 
Komisija spremljajo cene gostovanja na tem področju, ocenjujejo rezultate in po potrebi 
predložijo ustrezno uredbo.
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Predlog spremembe 20
ČLEN 12

Komisija pregleda izvajanje te uredbe in 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje dve leti po datumu začetka njene 
veljavnosti. Komisija v svojem poročilu 
navede razloge za potrebo po nadaljnji 
regulaciji ali pa za možnost njene odprave,
odvisno od razmer na trgu in glede 
konkuriranje. Komisija lahko v ta namen od 
držav članic in nacionalnih regulatornih 
organov zahteva informacije, ki se 
zagotovijo brez nepotrebnih zamud.

Komisija pregleda izvajanje te uredbe in 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje dve leti po datumu začetka njene 
veljavnosti. Komisija v svojem poročilu 
navede razloge za potrebo po nadaljnji 
regulaciji ali njeni začasni nadomestitvi z 
manj omejevalnim ukrepom, odvisno od 
razmer na trgu in glede konkuriranja, zlasti 
gospodarskih posledic za male in neodvisne 
operaterje in njihovo konkurenčnost, pa 
tudi odvisno od poročila Komisije iz člena 
11a o cenah podatkovnih storitev okviru 
gostovanja.

Predlog spremembe 21
ČLEN 16 A (novo)

Člen 16a
Odstopanja

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za 
Bolgarijo in Romunijo.
Komisija spremlja vsako spreminjanje 
veleprodajnih in maloprodajnih cen 
gostovanja za govorne storitve domačih 
operaterjev v Bolgariji in Romuniji ter 
pripravi presojo vpliva najpozneje dve leti 
po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Bolgarski in romunski trg sta relativno nezrela in nujno potrebujeta naložbe v izboljšanje 
omrežij. Pred začetkom izvajanja uredbe o gostovanju je bistveno opraviti specifično analizo 
vpliva za omenjeni državi članici.

Predlog spremembe 22
PRILOGA I

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna 
operaterju domačega omrežja uporabnika 
gostovanja za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira v tem obiskanem 
omrežju, ne presega zneskov na minuto, ki 

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna 
operaterju domačega omrežja uporabnika 
gostovanja za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira v tem obiskanem 
omrežju, ne presega zneskov na minuto, ki 
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ustrezajo znesku, enakemu ceni 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
objavljeni v skladu s členom 10(3) in 
pomnoženi:

ustrezajo znesku, enakemu ceni 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
objavljeni v skladu s členom 10(3) in 
pomnoženi s faktorjem dve in pol.

a) z dve pri reguliranem gostujočem klicu 
na številko v javnem telefonskem omrežju v 
državi članici, kjer je obiskano omrežje, ali
b) s tri pri reguliranem gostujočem klicu na 
številko v javnem telefonskem omrežju v 
drugi državi članici, kot je tista, kjer je 
obiskano omrežje.
Mejne cene v tej prilogi vključujejo vse 
stalne elemente, kot je cena vzpostavitve 
klica.

Obrazložitev

Predlagane zgornje meje veleprodajnih cen so prenizke in bi imele resne negativne učinke na 
operaterje, zlasti v turističnih državah. Poleg tega bodo ločene zamejitve cen lokalnih in 
drugih klicev povzročile veliko zmedo. Zato bi bila primernejša enotna višja zamejitev cen, 
enaka ceni zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, objavljeni v skladu s členom 10(3), in 
pomnožena s faktorjem 3.
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