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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 227
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 vsakemu od 
svojih uporabnikov gostovanja samodejno 
ob vstopu v drugo državo članico z eno 
samo storitvijo kratkih sporočil (SMS) ali 
drugo storitvijo, primerno za slabovidne 
uporabnike, brez nepotrebnega odlašanja 
in brezplačno zagotovi njegovim potrebam 
prilagojene informacije o maloprodajni ceni 
na minuto (vključno z DDV), ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev ter za 
pošiljanje in sprejemanje sporočil SMS in 
MMS ter vseh drugih podatkovnih storitev 
tega uporabnika v vsakem omrežju v 
obiskani državi članici.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 228
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 svojemu 
uporabniku gostovanja ob vstopu v drugo 
državo članico brezplačno, samodejno in 
brez nepotrebnega odlašanja po tem, ko se 
je uporabnik povezal v obiskano omrežje, 
pošlje storitev kratkih sporočil (SMS) z 
informacijami o maloprodajni ceni 
njegovim potrebam prilagojenega
gostovanja, ki veljajo za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev tega uporabnika v 
obiskani državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba je zagotoviti popolno preglednost maloprodajnih tarif. Potrošnikom je treba 
omogočiti, da izmed različnih operaterjev v obiskani državi za storitve gostovanja izberejo 
tistega, pri katerem domači operater ponuja najboljše maloprodajne tarife.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Herbert Reul, Werner Langen in Daniel Caspary

Predlog spremembe 229
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 svojemu 
uporabniku gostovanja po prehodu meje
avtomatično in brezplačno preko sporočila 
SMS (storitve kratkih sporočil) zagotovi 
njegovim potrebam prilagojene informacije 
o maloprodajni ceni, ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev tega 
uporabnika v obiskani državi članici.

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 230
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 svojemu 
uporabniku gostovanja zagotovi njegovim 
potrebam prilagojene informacije o 
maloprodajni ceni, ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev tega 
uporabnika v obiskani državi članici.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daniel Caspary

Predlog spremembe 231
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 svojemu 
uporabniku gostovanja takoj po prijavi v 
omrežje mobilne telefonije, ki ni njegovo 
domače omrežje, preko brezplačnega 
sporočila SMS zagotovi njegovim potrebam 
prilagojene informacije o maloprodajni ceni, 
ki veljajo za vzpostavljanje (črtano) klicev 
tega uporabnika v obiskani državi članici. 
Uporabnik lahko to storitev odpove.  

Or. de

Obrazložitev

Ta storitev bi zagotavljala večjo preglednost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 232
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 

1. Če uporabnik gostovanja ne obvesti 
domačega ponudnika o nasprotnem, vsak 
domači ponudnik s pošiljanjem 
samodejnega sporočila SMS v roku ene ure 
po vstopu uporabnika gostovanja v drugo
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uporabnika v obiskani državi članici. državo članico zagotovi njegovim potrebam 
prilagojene informacije o cenah, kot je 
določeno v odstavku 4(1). Uporabnik, ki 
sporoči, da samodejnih sporočil SMS ne 
potrebuje, ima pravico, da od domačega 
ponudnika kadar koli zahteva ponovno 
zagotavljanje te storitve.
Od domačih ponudnikov se ne zahteva 
zagotavljanja informacij prek samodejnih 
sporočil SMS, če informacije o cenah na 
minuto za posamezni klic, ki ga uporabnik 
namerava opraviti, dajejo na voljo prek 
sporočila, poslanega neposredno pred 
vzpostavitvijo zveze za ta klic, kar 
uporabniku omogoča, da se brezplačno 
odpove klicu, ali če je informacija, vključno 
s ceno klica, med samim klicem dostopna 
na ekranu naprave ves čas klica, kar velja 
tako za odhodne kot dohodne klice.    
Domači ponudniki slepim ali slabovidnim 
uporabnikom na zahtevo nudijo govorne 
informacije.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb k členu 7 med drugim uvajajo sistem, ki bo, razen če se uporabnik ne 
odloči drugače, samodejno prek sporočil SMS zagotavljal strnjene informacije o cenah 
gostovanja in pri katerem bodo vse informacije na voljo na zahtevo. Operaterji lahko kot 
drugo možnost ponudijo informacije v realnem času z ozirom na posamezne klice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 233
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. Če uporabnik gostovanja ne obvesti 
domačega ponudnika o nasprotnem, vsak 
domači ponudnik svojemu uporabniku
gostovanja samodejno ob vstopu v drugo 
državo članico z eno samo storitvijo kratkih 
sporočil (SMS) brez nepotrebnega 
odlašanja in brezplačno zagotovi njegovim 
potrebam prilagojene informacije o 
maloprodajni ceni na minuto (vključno z 
DDV), ki veljajo za vzpostavljanje in 
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sprejemanje klicev tega uporabnika v 
obiskani državi članici.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 234
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. Če uporabnik gostovanja ne obvesti 
domačega ponudnika o nasprotnem, vsak 
domači ponudnik svojemu uporabniku
gostovanja samodejno ob vstopu v drugo 
državo članico z eno samo storitvijo kratkih 
sporočil (SMS) brez nepotrebnega 
odlašanja in brezplačno zagotovi njegovim 
potrebam prilagojene informacije o 
maloprodajni ceni na minuto (vključno z 
DDV), ki veljajo za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev tega uporabnika v 
obiskani državi članici.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 235
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. Če uporabnik gostovanja ne obvesti 
domačega ponudnika o nasprotnem, vsak 
domači ponudnik svojemu uporabniku
gostovanja samodejno ob vstopu v drugo 
državo članico z eno samo storitvijo kratkih 
sporočil (SMS) brez nepotrebnega 
odlašanja in brezplačno zagotovi njegovim 
potrebam prilagojene informacije o 
maloprodajni ceni na minuto (vključno z 
DDV), ki veljajo za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev tega uporabnika v 
obiskani državi članici.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da uporabniki prejmejo ustrezne informacije o ceni klicev mednarodnega 
gostovanja. Na zahtevo pa bi moralo biti možno pridobiti podrobnejše informacije.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 236
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. Če uporabnik gostovanja domačemu 
ponudniku ne naroči drugače, domači 
ponudnik svojemu uporabniku gostovanja 
avtomatično po vstopu v drugo državo 
članico z enim samim sporočilom SMS 
takoj brezplačno zagotovi njegovim 
potrebam prilagojene osnovne informacije o 
maloprodajni ceni (z DDV) na minuto, ki 
veljajo za vzpostavljanje in sprejemanje 
klicev tega uporabnika v obiskani državi 
članici

Or. de

Obrazložitev

Pomembno je, da so uporabniki gostovanja takoj avtomatično obveščeni o bistvenih cenovnih 
elementih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romano Maria La Russa

Predlog spremembe 237
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. Če uporabnik gostovanja ne obvesti 
domačega ponudnika o nasprotnem, vsak
domači ponudnik svojemu uporabniku
gostovanja samodejno in brez nepotrebnega 
odlašanja pošlje sporočilo SMS in s tem 
zagotovi informacije o ceni gostovanja, ki 
veljajo za vzpostavljanje in sprejemanje 
klicev tega uporabnika v obiskani državi 
članici.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Renato Brunetta in Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 238
ČLEN 7, ODSTAVEK 1

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

1. Vsak domači operater vsakemu od svojih 
uporabnikov gostovanja zagotovi njegovim 
potrebam prilagojene informacije, da bi 
zagotovil najugodnejše maloprodajne cene,
ki veljajo za vzpostavljanje in sprejemanje
klicev tega uporabnika in za njegovo 
pošiljanje in sprejemanje SMS, MMS ter 
drugih podatkovnih storitev mednarodnega 
gostovanja v obiskani državi članici. 
Operaterji ne zaračunajo stroškov 
spreminjanja tarifnih sistemov.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 239
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 je zavezan 
potrošnikom samodejno in brezplačno 
zagotoviti bistvene osnovne informacije o 
maloprodajni ceni, ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev teh 
uporabnikov v obiskani državi članici.

Or. es

Obrazložitev

Za izboljšanje preglednosti in poenostavitev postopkov za potrošnike.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 240
ČLEN 7, ODSTAVEK 2 
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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). 

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 241
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 lahko s pošiljanjem sporočila
SMS ali z glasovnim klicem zahteva
nadaljnje informacije o cenah gostovanja, 
ki veljajo za zagotavljanje drugih storitev.
Zagotavljanje vseh dodatnih zahtevanih 
informacij se lahko zaračunava.

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba je zagotoviti popolno preglednost maloprodajnih tarif. Potrošnikom je treba 
omogočiti, da izmed različnih operaterjev v obiskani državi za storitve gostovanja izberejo 
tistega, pri katerem domači operater ponuja najboljše maloprodajne tarife.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Herbert Reul, Werner Langen in Daniel Caspary

Predlog spremembe 242
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 

2. Domači ponudnik lahko dolžnost iz 
odstavka 1 izpolni tudi tako, da svojemu 
uporabniku gostovanja na zahtevo 
posreduje njegovim potrebam prilagojene 
informacije o cenah bodisi s klicem z 
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informacijo prejel med navedenim klicem 
ali pa prek sporočila SMS (v slednjem 
primeru brez nepotrebnega odlašanja).

mobilnega telefona ali tako, da pošlje SMS.  

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 243
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. Poleg tega morajo domači ponudniki 
uporabnikom samodejno zagotoviti 
telefonsko številko, na kateri lahko 
pridobijo dodatne informacije. Zgoraj 
navedena informacijska storitev se zagotovi 
brezplačno, brezplačno pa je tako pošiljanje 
zahteve kakor tudi sprejetje zahtevane 
informacije.

Or. es

Obrazložitev

Za izboljšanje preglednosti in poenostavitev postopkov za potrošnike.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 244
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. Kadar je to mogoče, uporabnik od 
svojega domačega ponudnika v roku ene 
ure po vstopu v obiskano državo članico 
prejme sporočilo z obvestilom o tem, kako 
lahko na zahtevo in brez nepotrebnega 
odlašanja pridobi popolne in njegovim 
potrebam prilagojene informacije o cenah.

Or. en
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Obrazložitev

Sporočanje velike količine informacij, vključno z neglasovnimi storitvami, bi bilo za 
uporabnike moteče.  Zato bi bilo treba uporabnikom poslati zgolj sporočilo, v katerem se jih 
obvesti o tem, kako lahko pridobijo nadaljnje brezplačne informacije, če to želijo.  To 
sporočilo bi moralo biti poslano v roku ene ure po potrošnikovem vstopu v obiskano državo 
članico, čeprav lahko to v primeru težav s pokritostjo omrežja traja dlje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 245
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 lahko zahteva popolno in 
njegovim potrebam prilagojeno informacijo 
o veljavnih cenah gostovanja za glasovne 
klice s klicem z mobilnega telefona ali tako, 
da pošlje sporočilo SMS, 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).

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 246
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 lahko zahteva popolno in 
njegovim potrebam prilagojeno informacijo 
o veljavnih cenah gostovanja za glasovne 
klice s klicem z mobilnega telefona ali tako, 
da pošlje sporočilo SMS, 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).

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da uporabniki prejmejo ustrezne informacije o ceni klicev mednarodnega 
gostovanja. Na zahtevo pa bi moralo biti možno pridobiti podrobnejše informacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 247
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 lahko zahteva popolno 
informacijo o cenah s klicem z mobilnega 
telefona 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).

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri členu 7(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daniel Caspary

Predlog spremembe 248
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 lahko poleg tega 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 
(črtano).

Or. de

Obrazložitev

Ta storitev bi zagotavljala večjo preglednost.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Giles Chichester

Predlog spremembe 249
ČLEN 7, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Uporabnik gostovanja je upravičen, da 
takoj, ko je smiselno mogoče po njegovem 
vstopu v državo članico, ki ni država 
domačega ponudnika, od svojega 
domačega ponudnika prejme samodejno 
sporočilo SMS, ali drugo storitev, primerno 
za slabovidne uporabnike, ki vsebuje le 
uporabniku prilagojene informacije o 
maloprodajnih cenah, ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev v 
vsakem omrežju v obiskani državi članici. 
Uporabniki lahko kadar koli prehajajo med 
načinoma „push“ (t.j. avtomatsko 
obveščanje o cenah s sporočilom SMS) in 
„pull“ (t.j. obveščanje o cenah s sporočilom 
SMS na zahtevo). 

Or. en

Obrazložitev

V praksi zagotavljanje vseh možnih cen podatkovnih storitev v skoraj realnem času (tj. prek 
sporočila SMS) najverjetneje ne bo mogoče. Medtem ko bi morale biti te informacije na voljo 
na zahtevo, pa bi bilo samodejno zagotavljanje informacij v realnem času lahko bolj 
praktično omejeno na glasovne storitve. Ker je sporočilo SMS storitev "po najboljših močeh", 
njegove dostave v roku ene ure po prihodu v praksi ni mogoče zagotoviti.    

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 250
ČLEN 7, ODSTAVEK 2 A (novo) 

2a. Uporabnik gostovanja je upravičen, da 
brez nepotrebnega odlašanja in takoj, ko je 
to mogoče po njegovem vstopu v državo 
članico, ki ni država domačega ponudnika, 
od svojega domačega ponudnika prejme 
samodejno sporočilo SMS, ali drugo 
storitev, primerno za slabovidne 
uporabnike, ki vsebuje le uporabniku 
prilagojene informacije o maloprodajnih 
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cenah, ki veljajo za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev v vsakem omrežju v 
obiskani državi članici. Uporabniki lahko 
kadar koli prehajajo med načinoma „push“ 
(t.j. samodejno obveščanje o cenah s 
sporočilom SMS) in „pull“ (t.j. obveščanje 
o cenah s sporočilom SMS na zahtevo).

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 251
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Zgoraj navedena informacijska storitev 
se zagotovi brezplačno, brezplačno pa je 
tako pošiljanje zahteve kakor tudi sprejetje 
zahtevane informacije.

črtano 

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba je zagotoviti popolno preglednost maloprodajnih tarif. Potrošnikom je treba 
omogočiti, da izmed različnih operaterjev v obiskani državi za storitve gostovanja izberejo 
tistega, pri katerem domači operater ponuja najboljše maloprodajne tarife.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Herbert Reul, Werner Langen in Daniel Caspary

Predlog spremembe 252
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Zgoraj navedena informacijska storitev 
se zagotovi brezplačno, brezplačno pa je 
tako pošiljanje zahteve kakor tudi sprejetje 
zahtevane informacije.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 253
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Zgoraj navedena informacijska storitev 
se zagotovi brezplačno, brezplačno pa je 
tako pošiljanje zahteve kakor tudi sprejetje 
zahtevane informacije.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Za izboljšanje preglednosti in poenostavitev postopkov za uporabnike.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ján Hudacký

Predlog spremembe 254
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Zgoraj navedena informacijska storitev se 
zagotovi brezplačno, brezplačno pa je tako 
pošiljanje zahteve kakor tudi sprejetje 
zahtevane informacije.

3. Prva pregledna in zadostna zgoraj
navedena informacijska storitev se zagotovi 
brezplačno, medtem ko ceno dodatnih 
informacij o cenah, ki jih zahteva 
uporabnik, določi ponudnik.

Or. en

Obrazložitev

Nekateri operaterji v več državah članicah že zagotavljajo brezplačne klicne informacijske 
storitve za uporabnike. Prosta izbira pri odločitvi o zaračunavanju zahtevanih informacij 
(način "pull") bo povečala konkurenco in povzročil padec cen ali celo privedla do 
brezplačnih dodatnih informacij za uporabnike in tako dala boljši rezultat, kot če bi bile cene 
uvedene na silo. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romano Maria La Russa

Predlog spremembe 255
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Zgoraj navedena informacijska storitev se 
zagotovi brezplačno, brezplačno pa je tako 
pošiljanje zahteve kakor tudi sprejetje 
zahtevane informacije.

3. Zgoraj navedena informacijska storitev se 
vsaj enkrat zagotovi brezplačno, brezplačno 
pa je tako pošiljanje zahteve kakor tudi 
sprejetje zahtevane informacije.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 256
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Zgoraj navedena informacijska storitev
se zagotovi brezplačno, brezplačno pa je 
tako pošiljanje zahteve kakor tudi sprejetje 
zahtevane informacije.

3. Zgoraj navedene informacijske storitve se 
zagotovijo brezplačno, brezplačno pa je tako 
pošiljanje morebitne zahteve kakor tudi 
sprejetje zahtevane informacije.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 257
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

4. V tem členu navedene informacije, 
prilagojene potrebam uporabnika, so stroški, 
ki v skladu s tarifami veljajo za zadevnega 
gostujočega uporabnika za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev v katerem koli
obiskanem omrežju v državi članici, v kateri 
uporabnik gostuje.

4. V tem členu navedene informacije, 
prilagojene potrebam uporabnika, so stroški, 
ki v skladu s tarifami veljajo za zadevnega 
gostujočega uporabnika za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev v vsakem obiskanem 
omrežju v državi članici, v kateri uporabnik 
gostuje.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri členu 7(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 258
ČLEN 7, ODSTAVEK 4

4. V tem členu navedene informacije, 
prilagojene potrebam uporabnika, so 
stroški, ki v skladu s tarifami veljajo za 
zadevnega gostujočega uporabnika za 

4. V prvem odstavku tega člena navedene 
bistvene osnovne informacije so stroški, ki v 
skladu s tarifami veljajo za zadevnega 
gostujočega uporabnika za vzpostavljanje in 
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vzpostavljanje in sprejemanje klicev v 
katerem koli obiskanem omrežju v državi 
članici, v kateri uporabnik gostuje.

sprejemanje klicev v katerem koli 
obiskanem omrežju v državi članici, v kateri 
uporabnik gostuje.

Or. es

Obrazložitev

Za izboljšanje preglednosti in poenostavitev postopkov za potrošnike.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 259
ČLEN 7, ODSTAVEK 4

4. V tem členu navedene informacije, 
prilagojene potrebam uporabnika, so stroški, 
ki v skladu s tarifami veljajo za zadevnega 
gostujočega uporabnika za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev v katerem koli 
obiskanem omrežju v državi članici, v kateri 
uporabnik gostuje.

4. V odstavku 1 navedene informacije, 
prilagojene potrebam uporabnika, v 
standardizirani obliki povzemajo stroške, ki 
v skladu s tarifami veljajo za zadevnega 
gostujočega uporabnika za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev v katerem koli 
obiskanem omrežju v državi članici, v kateri 
uporabnik gostuje, in vse pogoje, pod 
katerimi bi se zadevnemu uporabniku 
gostovanja lahko zgodilo, da bi moral 
plačati več kot najverjetnejšo ceno, ter 
navajajo telefonsko številko iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Sporočilo SMS v načinu "push" uporabniku zagotavlja podrobnosti glede najverjetnejše cene, 
za katero lahko pričakujejo, da jo bodo plačali za klic med gostovanjem. Vendar bi morali 
biti v sporočilu SMS v načinu "push" navedeni tudi pogoji, pod katerimi bi se uporabniku 
lahko zgodilo, da bi moral plačati več, ter podrobnosti o liniji za pomoč uporabnikom, 
zagotovljeni v skladu z odstavkom 2, na katero lahko uporabnik pokliče, da bi ugotovil, kateri 
pogoji veljajo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 260
ČLEN 7, ODSTAVEK 4

4. V tem členu navedene informacije, 
prilagojene potrebam uporabnika, so stroški, 

4. V odstavku 1 navedene informacije, 
prilagojene potrebam uporabnika, v 
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ki v skladu s tarifami veljajo za zadevnega 
gostujočega uporabnika za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev v katerem koli
obiskanem omrežju v državi članici, v kateri 
uporabnik gostuje.

standardizirani obliki povzemajo stroške,
vključno z DDV, ki v skladu s tarifami 
veljajo za zadevnega gostujočega 
uporabnika za vzpostavljanje in sprejemanje 
glasovnih klicev v obiskanem omrežju v 
državi članici, v kateri uporabnik gostuje.

Popolne informacije o cenah iz odstavka 2 
obsegajo cene, ki v skladu s tarifami veljajo 
za zadevnega gostujočega uporabnika za 
vzpostavljanje in sprejemanje glasovnih 
klicev ter za pošiljanje in sprejemanje 
podatkov v obiskanem omrežju v katero koli 
usmerišče oz. iz katerega koli usmerišča v 
Skupnosti.  V informacijah so poudarjene 
razlike med višjimi in nižjimi tarifami 
oziroma vse druge razlike glede na čas 
storitve.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev pri členu 7(1).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 261
ČLEN 7, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. V tem odstavku navedene osnovne 
informacije o cenah, prilagojene potrebam 
uporabnika, povzemajo cene gostovanja, ki 
v skladu s tarifami veljajo za zadevnega 
gostujočega uporabnika za vzpostavljanje 
klicev v obiskani državi članici in z njegovo 
matično državo ter za sprejemanje takšnih 
klicev. Osnovne informacije o cenah, 
prilagojene potrebam uporabnika, 
vključujejo stroške gostiteljskega omrežja. 
Uporabnik, ki sporoči, da ne potrebuje 
samodejnih sporočil SMS, ima kadarkoli 
pravico zahtevati, da se storitev ponovno 
zagotovi. Domači ponudniki slepim ali 
slabovidnim uporabnikom na zahtevo 
nudijo glasovne informacije.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 262
ČLEN 7, ODSTAVEK 4 A (novo) 

4a. V tem odstavku navedene osnovne 
informacije o cenah, prilagojene potrebam 
uporabnika, povzemajo cene gostovanja, ki 
v skladu s tarifami veljajo za zadevnega 
gostujočega uporabnika za vzpostavljanje 
klicev znotraj obiskane države članice in s 
svojo izvorno državo kot tudi za 
sprejemanje takšnih klicev. Osnovne 
informacije o cenah, prilagojene potrebam 
uporabnika, vključujejo stroške gostitelja. 
Uporabnik, ki sporoči, da ne zahteva 
samodejnih sporočil SMS, ima kadarkoli 
pravico storitev ponovno zahtevati. Domači 
operaterji slepim ali slabovidnim 
uporabnikom na zahtevo nudijo glasovne 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 263
ČLEN 7, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. V tem odstavku navedene osnovne 
informacije o cenah, prilagojene potrebam 
uporabnika, so stroški gostovanja, ki v 
skladu s tarifami veljajo za zadevnega 
gostujočega uporabnika za vodhodne klice 
v matično državo, ter za sprejete klice. 
Osnovne informacije o cenah, prilagojene 
potrebam uporabnika se nanašajo na 
stroške domačega omrežja pri vstopu v 
obiskano državo članico. Uporabniki, ki 
sporočijo, da avtomatičnega sporočila SMS 
ne potrebujejo, imajo kadar koli pravico to 
storitev ponovno zahtevati. Domači 
ponudniki morajo slepim ali slabovidnim 
uporabnikom na zahtevo ponuditi govorne 
informacije.
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Or. de

Obrazložitev

Pomembno je, da so uporabniki gostovanja takoj avtomatično obveščeni o bistvenih cenovnih 
elementih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 264
ČLEN 7, ODSTAVEK 4 A (novo) 

4a. V tem odstavku navedene osnovne 
informacije o cenah, prilagojene potrebam 
uporabnika, povzemajo cene gostovanja, ki 
v skladu s tarifami veljajo za zadevnega 
gostujočega uporabnika za vzpostavljanje 
klicev znotraj obiskane države članice in s 
svojo izvorno državo kot tudi za 
sprejemanje takšnih klicev. Osnovne 
informacije o cenah, prilagojene potrebam 
uporabnika, vključujejo stroške 
gostiteljskega omrežja. Uporabnik, ki 
sporoči, da ne zahteva samodejnih sporočil 
SMS, ima kadarkoli pravico storitev 
ponovno zahtevati. Domači ponudniki 
slepim ali slabovidnim uporabnikom na 
zahtevo nudijo glasovne informacije.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 265
ČLEN 7, ODSTAVEK 4 A (novo) 

4a. V tem odstavku navedene osnovne 
informacije o cenah, prilagojene potrebam 
uporabnika, povzemajo cene gostovanja, ki 
v skladu s tarifami veljajo za zadevnega 
gostujočega uporabnika za vzpostavljanje 
klicev znotraj obiskane države članice in s 
svojo izvorno državo kot tudi za 
sprejemanje takšnih klicev. Osnovne 
informacije o cenah, prilagojene potrebam 
uporabnika, vključujejo stroške 
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gostiteljskega omrežja. Uporabnik, ki 
sporoči, da ne zahteva samodejnih sporočil 
SMS, ima kadarkoli pravico storitev 
ponovno zahtevati. Domači ponudniki 
slepim ali slabovidnim uporabnikom na 
zahtevo nudijo glasovne informacije.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da uporabniki prejmejo ustrezne informacije o ceni klicev mednarodnega 
gostovanja. Na zahtevo pa bi moralo biti možno pridobiti podrobnejše informacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giles Chichester

Predlog spremembe 266
ČLEN 7, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. Vsi ponudniki morajo zagotoviti, da 
lahko uporabniki storitve gostovanja na 
ekranu svoje mobilne naprave odčitajo 
ikono ali opozorilno sporočilo o tem, da 
bodo vzpostavili ali prejeli gostujoči klic.

Or. en

Obrazložitev

Caveat emptor (pazi naj kupec).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 267
ČLEN 7, ODSTAVEK 5

5. Domači ponudniki novim uporabnikom 
ob sklenitvi naročniškega razmerja 
zagotovijo vse informacije o veljavnih cenah 
gostovanja. Domači ponudniki redno
zagotavljajo tudi informacije o spremembi 
veljavnih cen gostovanja svojim strankam, 
poleg tega pa jih posebej obvestijo tudi o 
pomembnejših spremembah.

5. Brez nepotrebnega odlašanja domači 
ponudniki po vsaki objavi v skladu s členom 
10(3) vsakemu uporabniku zagotovijo vse 
informacije o veljavnih cenah gostovanja.  
Te informacije vključujejo ceno na minuto, 
ki jo trenutno plačuje gostujoči uporabnik 
za glasovne klice, in tudi ceno za sporočilo 
SMS, MMS in enoto podatkov, kjer je to 
primerno. Novi uporabniki dobijo takšne 
informacije v pisni obliki ob sklenitvi 
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naročniškega razmerja. Ko domači 
ponudniki svojim strankam posredujejo 
informacije o tarifah ali splošnih 
spremembah na tem področju ali 
spremembah cen gostovanja, vanje 
vključijo tudi informacije o spremembi 
veljavnih cen gostovanja. Trenutne cene 
gostovanja so vedno v poudarjeni pisavi 
navedene na spletni strani domačega 
ponudnika.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 7, odstavek 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 268
ČLEN 7, ODSTAVEK 5

5. Domači ponudniki novim uporabnikom 
ob sklenitvi naročniškega razmerja 
zagotovijo vse informacije o veljavnih cenah 
gostovanja. Domači ponudniki redno
zagotavljajo tudi informacije o spremembi 
veljavnih cen gostovanja svojim strankam, 
poleg tega pa jih posebej obvestijo tudi o 
pomembnejših spremembah.

5. Domači ponudniki vsem uporabnikom ob 
sklenitvi naročniškega razmerja zagotovijo 
vse informacije o veljavnih cenah 
gostovanja. Informacije o veljavnih cenah 
gostovanja lahko zagotovijo tudi na 
kakršen koli ustrezen način. Redno
zagotavljajo tudi informacije o spremembi 
veljavnih cen gostovanja svojim strankam, 
poleg tega pa jih brez nepotrebnega 
odlašanja posebej obvestijo tudi o 
spremembah. Še posebej domači ponudniki 
vsem gostujočim uporabnikom nemudoma 
zagotovijo celovite informacije o pogojih, ki 
se nanašajo na tarifo za varstvo 
potrošnikov iz člena 4. 

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba zagotoviti popolno preglednost maloprodajnih tarif. Potrošnikom je treba 
omogočiti, da izmed različnih operaterjev v obiskani državi za storitve gostovanja izberejo 
tistega, pri katerem domači operater ponuja najboljše maloprodajne tarife.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 269
ČLEN 7, ODSTAVEK 5

5. Domači ponudniki novim 
uporabnikom ob sklenitvi naročniškega 
razmerja zagotovijo vse informacije o 
veljavnih cenah gostovanja. Domači 
ponudniki redno zagotavljajo tudi 
informacije o spremembi veljavnih cen 
gostovanja svojim strankam, poleg tega pa 
jih posebej obvestijo tudi o pomembnejših 
spremembah.

5. Domači ponudniki novim 
uporabnikom ob sklenitvi naročniškega 
razmerja zagotovijo vse informacije o 
veljavnih cenah gostovanja. Domači 
ponudniki redno zagotavljajo tudi 
informacije o spremembi veljavnih cen 
gostovanja svojim strankam, poleg tega pa 
jih posebej obvestijo tudi vsakič, kadar 
ponudnik spremeni cene gostovanja.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hannes Swoboda

Predlog spremembe 270
ČLEN 7, ODSTAVEK 5 A (novo)

5a. Če podjetje ob sklicevanju na to 
uravnavanje EU zviša domače cene, mora  
predložiti notranji obračun stroškov.

Or. de

Obrazložitev

Če se podjetje pri zvišanju cen domače govorne  telefonije sklicuje na ta predpis, je nujno 
potrebna popolna preglednost obračuna stroškov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 271
ČLEN 7, ODSTAVEK 5 A (novo)

5a. Vsak domači ponudnik zagotovi, da 
lahko vsi uporabniki pridobijo informacije 
o pogojih, ki se nanašajo na tarifo za 
varstvo potrošnikov iz člena 4.  To storijo 
tako, da vsakemu uporabniku zagotovijo 
sprejem vsaj enega sporočila SMS v 
intervalih, ki niso daljši od 6 mesecev, kar 
pomeni, da operater ponuja evropsko tarifo 
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brez dodatnih stroškov, natančno prikaže 
stroške za vzpostavljanje in sprejemanje 
reguliranih gostujočih glasovnih klicev po 
tej evropski tarifi in zagotovi temu 
namenjeno številko, določeno v členu 7(2).

Or. en

Obrazložitev

Možnost izbire med tarifo za varstvo potrošnikov in evropsko tarifo bodo morali operaterji 
ustrezno javno objavljati, da bodo uporabniki s temi možnostmi seznanjeni. Od operaterjev se 
to zahteva zato, da se zagotovi ravnovesje, da uporabniki, ki morda načrtujejo potovanje, 
prejmejo informacije, ki jih lahko uporabijo, obenem pa teh informacij ni preveč. Številka za 
informacije o mednarodnem gostovanju, ki jo zahteva člen 7(2), se lahko na zahtevo uporabi 
tudi za zagotavljanje informacij o tarifi za varstvo potrošnikov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 272
ČLEN 7, ODSTAVEK 5 B (novo)

5b. Domači ponudnik, ki zagotavlja 
informacije v skladu s členom 7(2) s 
pomočjo številke, na zahtevo zagotavlja tudi 
informacije o evropski tarifi in navodila 
uporabnikom za preklop. 

Or. en

Obrazložitev

Možnost izbire tarife za varstvo potrošnikov ali evropske tarife bodo morali operaterji 
ustrezno javno objavljati, da bodo uporabniki z možnostmi seznanjeni. Od operaterjev se to 
zahteva zato, da se zagotovi ravnovesje, da uporabniki, ki morda načrtujejo potovanje, 
prejmejo informacije, ki jih lahko uporabijo, obenem pa teh informacij ni preveč. Številka za 
informacije o mednarodnem gostovanju, ki jo že zahteva člen 7(2), se na zahtevo lahko 
uporabi tudi za zagotavljanje informacij o tarifi za varstvo potrošnikov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giles Chichester

Predlog spremembe 273
ČLEN 7, ODSTAVEK 5 A (novo)

5a. Domači ponudniki na primeren način 
zagotovijo, da so gostujoči uporabniki 
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seznanjeni z možnostjo uporabe evropske 
tarife.  Vsakemu takšnemu uporabniku v 
roku dveh mesecev po objavi te uredbe še 
posebej pošljejo sporočilo, ki na jasen in 
nedvoumen način opisuje evropsko tarifo, 
in jih pozneje v razumnih intervalih na to
opozarjajo.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se uporabniki dobro zavedajo, da obstaja evropska tarifa.  Pri tem bi bil v 
veliko pomoč stik z vsakim uporabnikom v obliki pisma ali sporočila SMS, in to pred uvedbo 
tarife in pozneje v rednih časovnih presledkih. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 274
ČLEN 7, ODSTAVEK 5 A (novo)

5. a Nacionalni operaterji bi morali svoje 
individualne uporabnike, ki gostujejo v 
mednarodnem omrežju, opozoriti na obstoj 
evrocene. Dva meseca po objavi te uredbe 
ter nato v rednih presledkih bi morali 
vsakemu uporabniku posebej poslati 
dokument, v katerem bi bila jasno in 
pregledno predstavljena evrocena.

Or. fr

Obrazložitev

Potrebna je visoka raven osveščenosti o evroceni. Zato bi bilo treba vsakega uporabnika po 
pošti ali s SMS sporočilom seznaniti, da bo evrocena uvedena, kasneje pa ga o njej redno 
obveščati. Stranke, ki uporabljajo te storitve zgolj v poslovne namene, mogoče ne bi bile 
zainteresirane za taka obvestila, zato naj bi bila naslovljena le na individualne uporabnike.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 275
ČLEN 8, ODSTAVEK 1

1. Nacionalni regulatorni organi spremljajo 
in nadzirajo skladnost s to uredbo na svojem 

5. Nacionalni regulatorni organi spremljajo 
in nadzirajo skladnost s to uredbo na svojem 
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ozemlju. ozemlju. Še posebej spremljajo skladnost z 
zahtevami glede povprečnih cen 
vzpostavljenih in prejetih klicev, in sicer na 
osnovi vseh zaračunanih maloprodajnih 
cen gostovanja in celotnega števila minut 
gostovanja za vzpostavljene in prejete klice.

Or. en

Obrazložitev

Gre za določitev osnove za spremljanje skladnosti s povprečnimi cenami v členu 4.  Skladnost 
se izračuna ločeno za vzpostavljene in sprejete klice, kajti zanje veljata ločeni ureditvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 276
ČLEN 8, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Nacionalni regulatorni organi izvajajo 
podrobne študije o nacionalnih trgih 
gostovanja. Zbirajo zlasti podatke o obsegu 
odhodnih in dohodnih minut gostovanja in 
temu ustreznih prihodkih operaterjev. 
Rezultati študij morajo biti na voljo vsaj 
šest mesecev pred datumom za revizijo 
uredbe, določenem v členu 12.

Or. en

Obrazložitev

Na nacionalni ravni je treba sprožiti pomembne pobude za zbiranje podatkov o cenah, 
količinah in prihodkih gostovanja, da bi imeli jasno predstavo o evropskem trgu gostovanja. 
Škoda, da študije niso bile na voljo pred sprejetjem te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 277
ČLEN 8, ODSTAVEK 5 

5. Nacionalni regulatorni organi poskrbijo, 
da so zadnje informacije, ki se nanašajo na 
uporabo te uredbe, javno dostopne, in sicer 
tako, da jih lahko zainteresirane strani 
pridobijo brez težav.

5. Nacionalni regulatorni organi poskrbijo, 
da so zadnje informacije, ki se nanašajo na 
uporabo te uredbe, javno dostopne, in sicer 
tako, da jih lahko zainteresirane strani 
pridobijo brez težav. Nacionalni regulatorni 
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organi spremljajo spreminjanje 
veleprodajnih in maloprodajnih cen 
zagotavljanja glasovnih in podatkovnih 
storitev za gostujoče uporabnike, vključno s 
cenami za storitev sporočil SMS in storitev 
multimedijskih sporočil MMS, zlasti -
čeprav ne samo - v najbolj oddaljenih 
območjih Skupnosti, in rezultate 
spremljanja objavijo vsakih 12 mesecev.  
Zagotovijo se ločeni podatki o uporabnikih 
- podjetjih, naročnikih in predplačnikih.

Or. en

Obrazložitev

Združitev člena 8, odstavkov 5 in 6 predloga Komisije, in povečanje obveznosti nacionalnih 
regulatornih organov za spremljanje uporabe uredbe in dostopnosti rezultatov. Obveznost v 
zvezi s spremljanjem uredbe je izčrpno opisana ("...ki se nanaša na izvajanje...").  To bi lahko 
privedlo do tega, da bi se v Skupnosti širile različne informacije.  Zato je treba, preden 
uredba dobi končno obliko, določiti osrednji sklop podatkov, ki se morajo zbrati in objaviti v 
vsaki državi članici.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 278
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. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Združeno s členom 8, odstavek 5.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 279
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 
gostovanja, zlasti v najbolj oddaljenih 
območjih Skupnosti in Komisiji vsakih šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe
sporočijo rezultate tega spremljanja.
Zagotovijo se ločeni podatki o uporabnikih 
- podjetjih, naročnikih in predplačnikih.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miloslav Ransdorf

Predlog spremembe 280
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 
gostovanja, zlasti v najbolj oddaljenih 
območjih Skupnosti in Komisiji vsakih šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe
sporočijo rezultate tega spremljanja.
Zagotovijo se ločeni podatki o uporabnikih 
- podjetjih, naročnikih in predplačnikih.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga András Gyürk

Predlog spremembe 281
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 

6. Nacionalni regulatorni organi spremljajo 
spreminjanje veleprodajnih in maloprodajnih 
cen omogočanja govornih in podatkovnih 
storitev za gostujoče uporabnike (črtano) in
Komisiji sporočijo rezultate tega spremljanja 
v obliki poročila vsakih šest mesecev po 
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Skupnosti, in Komisiji na njeno zahtevo
sporočijo rezultate tega spremljanja. 

začetku veljavnosti te uredbe.

Or. hu

Obrazložitev

Ob hitrem tehnološkem razvoju se vse bolj krepi vloga trga mednarodnih podatkovnih 
storitev. Prenos govora z internetnim protokolom (VoiP) je močno spremenil fiksno telefonijo 
in odprl pot cenejšemu prenosu govora. Širjenje in prisotnost omrežij tretje generacije (3G) 
ter drugih s tem povezanih tehnologij bistveno vpliva na trg mobilnih storitev. Za zaščito 
interesov uporabnikov ter za zagotovitev konkurence bi bilo treba intenzivneje spremljati 
tržne procese in v primeru njihovega nezadovoljivega delovanja ponuditi možnost 
sorazmernega posredovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 282
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 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 posebej nenamerno 
gostovanje državljanov, ki živijo in delajo, 
ter za podjetja, ki poslujejo, v čezmejnih 
regijah med sosednjimi državami članicami 
in čezmejnih regijah v sosednjih državah 
članicah, in Komisiji na njeno zahtevo 
sporočijo rezultate tega spremljanja.

Or. en

Obrazložitev

Cen gostovanja ne plačujejo samo popotniki, ampak tudi podjetja, predvsem majhna in 
srednje velika podjetja, ter državljani, ki bivajo, živijo ali delajo v notranjih obmejnih regijah 
EU. Soočajo se s stalnimi stroški gostovanja za vsakodnevne dejavnosti, ne da bi potovali, ko 
gre za nenamerno gostovanje, npr. pri drugih čezmejnih operaterjih v času, ko bivajo v svoji 
izvorni državi. Najbolje, da rešitve najdejo operaterji, če jih ne, pa naj se razmere uredijo z 
regulativnim usklajevanjem na nacionalni ravni in nazadnje preko Komisije.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 283
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 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 sporočijo rezultate 
tega spremljanja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 284
ČLEN 8, ODSTAVEK 6 A (novo) 

6a. Nacionalni regulatorni organi 
spremljajo povprečne maloprodajne cene 
posameznih domačih ponudnikov tako, da 
šestmesečne prihodke mobilnih operaterjev 
iz naslova gostovanj delijo s prometom v 
istem obdobju. Upoštevati je treba obe vrsti 
klicev, dohodne in odhodne. Nacionalni 
regulatorni organi morajo rezultate objaviti 
brez nepotrebnega odlašanja in sicer tako, 
da so te informacije vsem uporabnikom 
lahko dostopne.

Or. de

Obrazložitev

Nacionalni regulatorni organi bi morali biti zavezani k intenzivnemu spremljanju razvoja cen 
gostovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 285
ČLEN 8, ODSTAVEK 6 A (novo) 
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6a. Nacionalni regulatorni organi 
spremljajo povprečne maloprodajne cene 
posameznega domačega ponudnika na 
način, da pri vsakem operaterju mobilne 
telefonije njegove prihodke od gostovanja 
delijo s količino opravljenega prometa, in 
sicer vsakih šest mesecev. Upoštevata se 
obe vrsti klicev, dohodni in odhodni klici. 
Nacionalni regulatorni organi morajo 
rezultate objaviti brez nepotrebnega 
odlašanja in na način, ki bo vsem 
uporabnikom omogočil lahek dostop do teh 
informacij. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miloslav Ransdorf

Predlog spremembe 286
ČLEN 8, ODSTAVEK 6 A (novo) 

6a. Komisija na podlagi poročil 
nacionalnih regulatornih organov in ob 
upoštevanju mnenja Evropske skupine 
regulativnih organov Evropskemu 
parlamentu in Svetu vsakih 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe priskrbi 
analizo veleprodajnih in maloprodajnih cen 
mednarodnega gostovanja v Skupnosti. Če 
po začetku veljavnosti te uredbe ne pride do 
znatnega znižanja maloprodajnih cen 
mednarodnega gostovanja, Komisija v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 13(2) sprejme množitelj 
cene zaključevanja klicev, naveden v 
Prilogi I. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 287
ČLEN 8, ODSTAVEK 6 A (novo) 

6a. Komisija na podlagi poročil 
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nacionalnih regulatornih organov in ob 
upoštevanju mnenja Evropske skupine 
regulativnih organov Evropskemu 
parlamentu in Svetu v 12 mesecih po 
začetku veljavnosti te uredbe priskrbi 
analizo veleprodajnih in maloprodajnih cen 
mednarodnega gostovanja v Skupnosti. Če 
po začetku veljavnosti te uredbe ne pride do 
znatnega znižanja maloprodajnih cen 
mednarodnega gostovanja, Komisija v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 13(2a) spremeni 
množitelj cene zaključevanja klicev, 
naveden v Prilogi I. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga András Gyürk

Predlog spremembe 288
ČLEN 8, ODSTAVEK 6 A (novo)

6a. Komisija na podlagi poročil 
nacionalnih regulatornih organov 
Evropskemu parlamentu in Svetu v 12 
mesecih po začetku veljavnosti te uredbe 
priskrbi analizo veleprodajnih in 
maloprodajnih cen podatkovnih storitev 
mednarodnega gostovanja v Skupnosti. Če 
se maloprodajne cene podatkovnih storitev 
mednarodnega gostovanja po začetku 
veljavnosti te uredbe zdijo neupravičeno 
visoke, Komisija predstavi tudi predlog za 
uravnavanje teh cen na podlagi 
uravnavanja cen govornih storitev. 

Or. hu

Obrazložitev

Ob hitrem tehnološkem razvoju se vse bolj krepi vloga trga mednarodnih podatkovnih 
storitev. Prenos govora z internetnim protokolom (VoiP) je močno spremenil fiksno telefonijo 
in odprl pot cenejšemu prenosu govora. Širjenje in prisotnost omrežij tretje generacije (3G) 
ter drugih s tem povezanih tehnologij bistveno vpliva na trg mobilnih storitev. Za zaščito 
interesov uporabnikov ter za zagotovitev konkurence bi bilo treba intenzivneje spremljati 
tržne procese in v primeru njihovega nezadovoljivega delovanja ponuditi možnost 
sorazmernega posredovanja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Miloslav Ransdorf

Predlog spremembe 289
ČLEN 8, ODSTAVEK 6 B (novo) 

6b. Nacionalni regulatorni organi 
spremljajo spreminjanje veleprodajnih in 
maloprodajnih cen omogočanja SMS in 
drugih podatkovnih storitev ter Komisiji 
vsakih šest mesecev po začetku veljavnosti 
te uredbe sporočijo rezultate tega 
spremljanja. Zagotovijo se ločeni podatki o 
uporabnikih - podjetjih, naročnikih in 
predplačnikih. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miloslav Ransdorf

Predlog spremembe 290
ČLEN 8, ODSTAVEK 6 C (novo) 

6c. Komisija na podlagi poročil 
nacionalnih regulatornih organov 
Evropskemu parlamentu in Svetu v 12 
mesecih po začetku veljavnosti te uredbe 
priskrbi analizo veleprodajnih in 
maloprodajnih cen podatkovnih storitev 
mednarodnega gostovanja v Skupnosti. Če 
po začetku veljavnosti te uredbe ne pride do 
znatnega znižanja cen podatkovnih storitev 
mednarodnega gostovanja, Komisija oceni, 
ali je za znižanje cen zagotavljanja 
podatkovnih storitev mednarodnega 
gostovanja potrebna ureditev, in po potrebi 
v treh mesecih predloži nov predlog. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 291
ČLEN 8, ODSTAVEK 8 
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8. Prav tako se lahko za nerešene spore med 
potrošniki in (če to dopušča nacionalna 
zakonodaja) drugimi končnimi uporabniki
glede vprašanj, vključenih v to uredbo, 
uporabljajo postopki izvensodne poravnave 
sporov, oblikovani v skladu s členom 34 
Direktive 2002/22/ES. 

8. Prav tako se lahko za nerešene spore med 
uporabniki gostovanja - potrošniki in (če to 
dopušča nacionalna zakonodaja) drugimi 
uporabniki gostovanja glede vprašanj, 
vključenih v to uredbo, uporabljajo postopki 
izvensodne poravnave sporov, oblikovani v 
skladu s členom 34 Direktive 2002/22/ES.

Or. en

Obrazložitev

Gre za manjše tehnične prilagoditve, da se ve, da se uredba nanaša na uporabnike 
gostovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 292
ČLEN 8, ODSTAVEK 8 A (novo)

8a. Nacionalni regulatorni organi v 
množičnih medijih kot so televizija, radio, 
časopisi, revije ali v kinodvoranah sprožijo 
javno kampanjo in jo izvajajo po vsej 
Skupnosti, da bi opozorili na pogoje 
evropske tarife iz člena 4 te uredbe. 
Kampanja bi se morala začeti takoj po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Pomembno je, da so uporabniki gostovanja seznanjeni z možnostmi, ki jih ponuja evropska 
tarifa. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 293
ČLEN 8, ODSTAVEK 8 A (novo) 

8a. Nacionalni regulatorni organi preko 
sredstev javnega obveščanja, kot so 
televizija, radio, revije, časopisi in 
kinematografi, v Skupnosti sprožijo in 
izvedejo promocijsko kampanjo za 
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izboljšanje ravni ozaveščenosti o pogojih, ki 
se nanašajo na tarifo potrošnikov EU, 
določeno v členu 4 te uredbe. Kampanja se 
mora začeti takoj po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 294
ČLEN 8, ODSTAVEK 8 A (novo) 

8a. Nacionalni regulatorni organi preko 
sredstev javnega obveščanja, kot so 
televizija, radio, revije, časopisi ali 
kinematografi, v Skupnosti sprožijo in 
izvedejo promocijsko kampanjo za 
izboljšanje ravni ozaveščenosti o pogojih, ki 
se nanašajo na tarifo za varstvo 
potrošnikov, določeno v členu 4 te uredbe. 
Kampanja se mora začeti takoj po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ján Hudacký

Predlog spremembe 295
ČLEN 9 

Države članice določijo predpise o kaznih, 
ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 
in sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi 
zagotovijo, da se dejansko uporabljajo. 
Predvidene kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice o 
teh določbah obvestijo Komisijo najpozneje 
v šestih mesecih po začetku veljavnosti te 
Uredbe in jo nemudoma obvestijo tudi o 
vseh poznejših spremembah, ki vplivajo 
nanje.

Države članice določijo predpise o kaznih, 
ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 
in sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi 
zagotovijo, da se dejansko uporabljajo. 
Predvidene kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice o 
teh določbah obvestijo Komisijo najpozneje 
v devetih mesecih po začetku veljavnosti te 
Uredbe in jo nemudoma obvestijo tudi o 
vseh poznejših spremembah, ki vplivajo 
nanje.

Or. en
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Obrazložitev

Pravni red nekaterih držav članic (npr. Slovaške, Češke republike) ne dovoljuje, da bi bile 
obveznosti, v tem primeru kazni, naložene s sekundarno zakonodajo. To se lahko izvede samo 
preko veljavnih zakonov, vendar ves zakonodajni proces od osnutka predloga do sprejetja s 
strani Parlamenta traja več mesecev. Najkrajša razumna časovna meja za sprejetje teh 
ukrepov je devet mesecev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 296
ČLEN 9 

The Member States shall lay down the rules 
on penalties applicable to infringements of 
the provisions of this Regulation and shall 
take all measures necessary to ensure that 
they are implemented. The penalties 
provided for must be effective, proportionate 
and dissuasive. The Member States shall 
notify those provisions to the Commission 
not later than six months following the entry 
into force of this Regulation and shall notify 
it without delay of any subsequent 
amendment affecting them.

The Member States shall lay down the rules 
on penalties applicable to infringements of 
the provisions of this Regulation and shall 
take all measures necessary to ensure that 
they are implemented. The penalties 
provided for must be effective, proportionate 
and dissuasive. The Member States shall 
notify those provisions to the Commission 
not later than nine months following the 
entry into force of this Regulation and shall 
notify it without delay of any subsequent 
amendment affecting them.

Or. xm

Obrazložitev

Für einige MS ist eine sechsmonatige Notifizierungsfrist nicht ausreichend.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gunnar Hökmark

Predlog spremembe 297
ČLEN 10

Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih

črtano

1. Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih se na podlagi 
informacij, ki so jih sporočili nacionalni 
regulatorni organi v skladu z odstavkoma 2 
in 4, določi v skladu z merili in 
metodologijo, določenimi v Prilogi II. 
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2. Vsak nacionalni regulatorni organ 
Komisiji na zahtevo in v roku, ki ga 
Komisija določi v tej zahtevi, sporoči 
podatke, opredeljene v Prilogi II. 
3. Komisija v Uradnem listu Evropske unije 
redno objavlja povprečno ceno 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
določeno v skladu z odstavki 1, 2 in 4.
4. Komisija se lahko pri prvi objavi 
povprečne cene zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih po začetku veljavnosti te 
uredbe opre na zadnje informacije v skladu 
s Prilogo II, ki jih je zbrala v skladu s 
členom 5(2) Direktive 2002/21/ES pri 
izpolnjevanju naloge spremljanja izvajanja 
regulativnega okvira za elektronske 
komunikacije iz leta 2002.
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.
6. Spremembe, ki so potrebne za 
prilagoditev Priloge II tehničnemu in 
tržnemu razvoju, sprejme Komisija v skladu 
s postopkom iz člena 13(3).

Or. en

Obrazložitev

Obstaja tveganje, da se številni mali operaterji, ki prispevajo k večji konkurenci, potrošniški 
izbiri in razvoju novih in inovativnih storitev na področju telekomunikacij, zaradi uredbe, ki 
jo je predlagala Komisija, znajdejo v neugodni situaciji. Določitev najvišjih ravni cen daje 
manjšim operaterjem določeno stopnjo zaščite.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 298
ČLEN 10

Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih

črtano

1. Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih se na podlagi 
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informacij, ki so jih sporočili nacionalni 
regulatorni organi v skladu z odstavkoma 2 
in 4, določi v skladu z merili in 
metodologijo, določenimi v Prilogi II. 
2. Vsak nacionalni regulatorni organ 
Komisiji na zahtevo in v roku, ki ga 
Komisija določi v tej zahtevi, sporoči 
podatke, opredeljene v Prilogi II.
3. Komisija v Uradnem listu Evropske unije 
redno objavlja povprečno ceno 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
določeno v skladu z odstavki 1, 2 in 4.
4. Komisija se lahko pri prvi objavi 
povprečne cene zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih po začetku veljavnosti te 
uredbe opre na zadnje informacije v skladu 
s Prilogo II, ki jih je zbrala v skladu s 
členom 5(2) Direktive 2002/21/ES pri 
izpolnjevanju naloge spremljanja izvajanja 
regulativnega okvira za elektronske 
komunikacije iz leta 2002.
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.
6. Spremembe, ki so potrebne za 
prilagoditev Priloge II tehničnemu in 
tržnemu razvoju, sprejme Komisija v skladu 
s postopkom iz člena 13(3).

Or. de

Obrazložitev

Če člen 3 predpisuje  zgornjo mejo veleprodajnih cen, je določba člena 10 brezpredmetna. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 299
ČLEN 10

Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih

črtano
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1. Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih se na podlagi 
informacij, ki so jih sporočili nacionalni 
regulatorni organi v skladu z odstavkoma 2 
in 4, določi v skladu z merili in 
metodologijo, določenimi v Prilogi II. 
2. Vsak nacionalni regulatorni organ 
Komisiji na zahtevo in v roku, ki ga 
Komisija določi v tej zahtevi, sporoči 
podatke, opredeljene v Prilogi II. 
3. Komisija v Uradnem listu Evropske unije 
redno objavlja povprečno ceno 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
določeno v skladu z odstavki 1, 2 in 4.
4. Komisija se lahko pri prvi objavi 
povprečne cene zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih po začetku veljavnosti te 
uredbe opre na zadnje informacije v skladu 
s Prilogo II, ki jih je zbrala v skladu s 
členom 5(2) Direktive 2002/21/ES pri 
izpolnjevanju naloge spremljanja izvajanja 
regulativnega okvira za elektronske 
komunikacije iz leta 2002.
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.
6. Spremembe, ki so potrebne za 
prilagoditev Priloge II tehničnemu in 
tržnemu razvoju, sprejme Komisija v skladu 
s postopkom iz člena 13(3).

Or. en

Obrazložitev

Ker so mejne cene navedene v številkah, sklicevanje na izračun povprečne cene 
zaključevanja klicev ni potrebno. Ta sistem je za potrošnike manj pregleden, za nacionalne 
regulatorne organe pa bo pomenil dodatno nepotrebno administrativno breme.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Herbert Reul, Werner Langen in Daniel Caspary

Predlog spremembe 300
ČLEN 10
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Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih

črtano

1. Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih se na podlagi 
informacij, ki so jih sporočili nacionalni 
regulatorni organi v skladu z odstavkoma 2 
in 4, določi v skladu z merili in 
metodologijo, določenimi v Prilogi II. 
2. Vsak nacionalni regulatorni organ 
Komisiji na zahtevo in v roku, ki ga 
Komisija določi v tej zahtevi, sporoči 
podatke, opredeljene v Prilogi II.
3. Komisija v Uradnem listu Evropske unije 
redno objavlja povprečno ceno 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
določeno v skladu z odstavki 1, 2 in 4.
4. Komisija se lahko pri prvi objavi 
povprečne cene zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih po začetku veljavnosti te 
uredbe opre na zadnje informacije v skladu 
s Prilogo II, ki jih je zbrala v skladu s 
členom 5(2) Direktive 2002/21/ES pri 
izpolnjevanju naloge spremljanja izvajanja 
regulativnega okvira za elektronske 
komunikacije iz leta 2002.
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.
6. Spremembe, ki so potrebne za 
prilagoditev Priloge II tehničnemu in 
tržnemu razvoju, sprejme Komisija v skladu 
s postopkom iz člena 13(3).

Or. de

Obrazložitev

Če je višina veleprodajne cene predpisana v določenem znesku (npr. 0,36 centov na minuto), 
so določbe iz člena 10 brezpredmetne. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 301
ČLEN 10

Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih

črtano

1. Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih se na podlagi 
informacij, ki so jih sporočili nacionalni 
regulatorni organi v skladu z odstavkoma 2 
in 4, določi v skladu z merili in 
metodologijo, določenimi v Prilogi II. 
2. Vsak nacionalni regulatorni organ 
Komisiji na zahtevo in v roku, ki ga 
Komisija določi v tej zahtevi, sporoči 
podatke, opredeljene v Prilogi II. 
3. Komisija v Uradnem listu Evropske unije 
redno objavlja povprečno ceno 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
določeno v skladu z odstavki 1, 2 in 4.
4. Komisija se lahko pri prvi objavi 
povprečne cene zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih po začetku veljavnosti te 
uredbe opre na zadnje informacije v skladu 
s Prilogo II, ki jih je zbrala v skladu s 
členom 5(2) Direktive 2002/21/ES pri 
izpolnjevanju naloge spremljanja izvajanja 
regulativnega okvira za elektronske 
komunikacije iz leta 2002.
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.
6. Spremembe, ki so potrebne za 
prilagoditev Priloge II tehničnemu in 
tržnemu razvoju, sprejme Komisija v skladu 
s postopkom iz člena 13(3).

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 302
ČLEN 10, ODSTAVEK 1

1. Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih se na podlagi informacij, 
ki so jih sporočili nacionalni regulatorni 
organi v skladu z odstavkoma 2 in 4, določi 
v skladu z merili in metodologijo, 
določenimi v Prilogi II. 

1. Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih se v skladu s členom 3(2) 
na podlagi informacij, ki so jih sporočili 
nacionalni regulatorni organi v skladu z 
odstavkoma 2 in 4, določi v skladu z merili 
in metodologijo, določenimi v Prilogi II.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 303
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 členom 3, začnejo veljati dva 
meseca po vsaki objavi v skladu z zgornjimi 
odstavki tega člena.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 304
ČLEN 10, ODSTAVEK 6

6. Spremembe, ki so potrebne za 
prilagoditev Priloge II tehničnemu in 
tržnemu razvoju, sprejme Komisija v skladu 
s postopkom iz člena 13(3).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 305
ČLEN 10, ODSTAVEK 6

6. Spremembe, ki so potrebne za 
prilagoditev Priloge II tehničnemu in 
tržnemu razvoju, sprejme Komisija v skladu 
s postopkom iz člena 13(3).

6. Spremembe, ki so potrebne za 
prilagoditev Priloge II tehničnemu in 
tržnemu razvoju, sprejme Komisija v skladu 
s postopkom iz člena 13(2a).

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gunnar Hökmark

Predlog spremembe 306
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 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. Tej 
uredbi veljavnost poteče v dveh letih.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giles Chichester

Predlog spremembe 307
ČLEN 12 A (novo)

Člen 12a
Trajanje uredbe
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Tej uredbi veljavnost poteče v dveh letih.

Or. en

Obrazložitev

To je kratkoročen ukrep, za katerega bi bilo treba določiti poseben datum prenehanja 
veljavnosti.  

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 308
ČLEN 12 A (novo)

Člen 12a
Ta uredba preneha veljati po treh letih.

Or. de

Obrazložitev

Ne bi smeli spregledati, da regulacija cen predstavlja znaten poseg v razvoj trga, zato bi 
morali veljavnost uredbe časovno omejiti. Poleg tega se bodo v roku treh let cene predvidoma 
ustalile na občutno nižji ravni.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 309
ČLEN 12 A (novo)

Člen 12a
Ta uredba preneha veljati tri leta po 
začetku veljavnosti.

Or. es

Obrazložitev

Motnja na trgu, ki je nastala, bo po vsej verjetnosti hitro odpravljena, če pa se to ne bo 
zgodilo, lahko EU na trg kadarkoli poseže ponovno.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 310
ČLEN 12, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. This Regulation shall expire in three 
years.

Or. xm

Obrazložitev

Aufgrund der bereits erhöhten Aufmerksamkeit für Roamingtarife, den ersten Anstrengungen 
einzelner Betreiber, günstigere Roamingtarife anzubieten sowie der hier vorgeschlagenen 
Maßnahmen bestehen gute Möglichkeiten, kurzfristig einen Erfolg zu erzielen. Eine 
anschließende Rücknahme der Vorteile für den Verbraucher durch die Betreiber ist nicht zu 
erwarten. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 311
ČLEN 12 A (novo)

Člen 12a
Klavzula o časovni omejitvi veljavnosti

Najpozneje v treh letih po začetku 
veljavnosti te uredbe se ta potrdi v skladu s 
postopkom, določenim v členu 251 
Pogodbe, ali pa ji veljavnost poteče.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 312
ČLEN 12, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Če Komisija izda pozitivno oceno, 
uredba preneha veljati po treh letih.

Or. en
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Obrazložitev

Če bo trg v treh letih postal trg v celoti konkurenčen, uredba ne bo več potrebna. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 313
ČLEN 12, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Velja samo pet let, nato pa preneha 
veljati.

Or. de

Obrazložitev

Omejitev trajanja veljavnosti je smiselna, ker bo tako po petih letih zagotovljena prosta 
konkurenca na evropskem notranjem trgu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 314
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 dvanajst mesecev po datumu 
začetka njene veljavnosti. Komisija v 
svojem poročilu navede razloge za to, ali 
zaradi razmer na trgu in glede na 
konkuriranje in varstvo potrošnikov obstaja 
nadaljnja potreba po podaljšanju trajanja 
te uredbe čez obdobje, določeno v členu 
12a, in ob tem upošteva spremembe cen 
storitev mobilnih komunikacij na 
nacionalni ravni. Komisija v svoje poročilo 
vključi spremembe veleprodajnih in 
maloprodajnih cen omogočanja glasovnih 
in podatkovnih storitev za gostujoče 
uporabnike, vključno s cenami za storitev 
sporočil SMS in storitev multimedijskih 
sporočil MMS, in vključno s priporočili 
glede potrebe po ureditvi teh storitev, če je 
to primerno. Komisija lahko v ta namen 
uporabi informacije, ki jih zagotavlja 
uporaba člena 8(2). Komisija bo še posebej 
ovrednotila, ali so bili doseženi cilji te 
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uredbe, in, kjer bo potrebno, pripravila 
ustrezne predloge.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 315
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 18 mesecev po datumu začetka 
njene veljavnosti. Komisija v svojem 
poročilu navede, ali glede na razmere na 
trgu ter tako glede na stanje konkurence 
kot tudi zaradi zaščite potrošnikov obstaja 
potreba po podaljšanju veljavnosti te 
uredbe preko obdobja iz člena 12a, ter pri 
tem upošteva razvoj na področju 
oblikovanja cen storitev mobilnih 
komunikacij na nacionalni ravni. Komisija 
v poročilo vključi razvoj veleprodajnih in 
maloprodajnih cen omogočanja govornih 
in podatkovnih storitev, vključno s cenami 
storitev kratkih sporočil (SMS) in storitev 
multimedijskih sporočil (MMS), po potrebi 
pa tudi priporočila o potrebi po regulaciji 
teh storitev. Komisija lahko v ta namen 
uporabi informacije, zbrane ob uporabi 
člena 8(2). Komisija zlasti oceni, ali so bili 
doseženi cilji te uredbe in po potrebi poda 
ustrezne predloge.

Or. de

Obrazložitev

Pogoje, pod katerimi se opravlja postopek pregleda, je treba podobno opredeliti. Prav tako je 
pomembno, da se v pregled vključi tudi razvoj cen SMS in MMS. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 316
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 osemnajst mesecev po datumu 
začetka njene veljavnosti. Komisija v 
svojem poročilu navede razloge za to, ali 
zaradi razmer na trgu in glede na 
konkuriranje in varstvo potrošnikov še 
obstaja potreba po podaljšanju trajanja te 
uredbe čez obdobje, določeno v členu 12a, 
in ob tem upošteva spremembe cen storitev 
mobilnih komunikacij na nacionalni ravni.  
Komisija v svoje poročilo vključi 
spremembe veleprodajnih in maloprodajnih 
cen omogočanja glasovnih in podatkovnih 
storitev za gostujoče uporabnike, vključno s
cenami za storitev sporočil SMS in storitev 
multimedijskih sporočil MMS, in vključno s 
priporočili glede potrebe po ureditvi teh 
storitev, če je to primerno. Komisija lahko v 
ta namen uporabi informacije, ki jih 
zagotavlja uporaba člena 8(2). Komisija bo 
še posebej ovrednotila, ali so bili doseženi 
cilji te uredbe, in, kjer bo potrebno, 
pripravila ustrezne predloge.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 317
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 na 
konkuriranje. Komisija lahko v ta namen od 
držav članic in nacionalnih regulatornih 
organov zahteva informacije, ki se 

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 poteka njene 
veljavnosti, odvisno od razmer na trgu in 
glede na konkuriranje in varstvo 
potrošnikov, ter  razloge za to, ali še obstaja 
potreba po podaljšanju trajanja te uredbe 
čez obdobje, določeno v členu 12a, in ob 
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zagotovijo brez nepotrebnih zamud. tem upošteva spremembe cen storitev 
mobilnih komunikacij na nacionalni ravni.  
Komisija v svoje poročilo vključi 
spremembe veleprodajnih in maloprodajnih 
cen omogočanja govornih in podatkovnih 
storitev za gostujoče uporabnike, vključno s 
cenami za storitev sporočil SMS in storitev 
multimedijskih sporočil MMS, in vključno s 
priporočili glede potrebe po ureditvi teh 
storitev, če je to primerno. Komisija lahko v 
ta namen uporabi informacije, ki jih 
zagotavlja uporaba člena 8(2). Komisija bo 
še posebej ovrednotila, ali so bili doseženi 
cilji te uredbe, in, kjer bo potrebno, 
pripravila ustrezne predloge.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 318
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 18 mesecev po datumu začetka 
njene veljavnosti. Komisija v svojem 
poročilu navede razloge za potrebo po 
kakršni koli nadaljnji regulaciji odvisno od 
razmer na trgu in glede na konkuriranje. 
Komisija lahko v ta namen od držav članic 
in nacionalnih regulatornih organov zahteva 
informacije, ki se zagotovijo brez 
nepotrebnih zamud. 

Or. es

Obrazložitev

Motnja na trgu, ki je nastala, bo po vsej verjetnosti hitro odpravljena, če pa se to ne bo 
zgodilo, lahko EU na trg kadarkoli poseže ponovno.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 319
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 18 mesecev po datumu začetka 
njene veljavnosti. To poročilo navede 
podrobno analizo potrebe po nadaljnji 
regulaciji, spremljajo pa ga, če je potrebno, 
ustrezni zakonodajni predlogi. Komisija 
lahko v ta namen od držav članic in 
nacionalnih regulatornih organov zahteva 
informacije, ki se zagotovijo brez 
nepotrebnih zamud.

Or. en

Obrazložitev

Dodanih je nekaj podrobnosti k poročilu o pregledu, jezik pa je usklajen s standardnim 
izrazoslovjem.    

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 320
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. To poročilo navede podrobno 
analizo potrebe po nadaljnji regulaciji, 
spremljajo pa ga, če je potrebno, ustrezni 
zakonodajni predlogi. Komisija lahko v ta 
namen od držav članic in nacionalnih 
regulatornih organov zahteva informacije, ki 
se zagotovijo brez nepotrebnih zamud.

Or. en

Obrazložitev

Dodanih je nekaj podrobnosti k poročilu o pregledu, jezik pa je usklajen s standardnim 
izrazoslovjem. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Renato Brunetta in Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 321
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 
konkuriranja. 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, 
odvisno od razmer na trgu, glede na 
konkurenco ter glede na rezultate te uredbe, 
navede razloge, zaradi katerih je potreben 
nov predlog Komisije za vzpostavitev 
pravega, učinkovitega in konkurenčnega 
notranjega trga telekomunikacij, ki bo 
predvidel odpravo čezmejnih stroškov v 
roku petih let. Komisija lahko v ta namen od 
držav članic in nacionalnih regulatornih 
organov zahteva informacije, ki se 
zagotovijo brez nepotrebnih zamud.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga András Gyürk

Predlog spremembe 322
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 pa za možnost njene odprave, 
odvisno od gospodarskega okolja, razmer na 
trgu in glede na konkurenco ter na finančne 
pogajalske mehanizme, ki se razvijejo.
Komisija lahko v ta namen od držav članic 
in nacionalnih regulatornih organov zahteva 
informacije, ki se zagotovijo brez 
nepotrebnih zamud.

Or. hu
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Obrazložitev

Učinkovito delovanje trga brez izkrivljanj je bistvenega pomena za blaginjo državljanov 
Evropske unije in za njeno konkurenčnost. Konkurenčen trg vodi v zmanjšanje porabe 
državljanov ter spodbuja investicije in inovacije. Če pride do izkrivljanja konkurenčnosti, ki 
ga trg ne more odpraviti, je treba intervenirati. Intervencija je upravičena samo do tolikšne 
mere in tako dolgo, dokler se trg zopet ne začne uravnavati sam. Ko se to zgodi, nadaljnje 
uravnavanje ni več upravičeno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 323
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 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. Vsak predlog za 
odpravo te uredbe bi moral ponuditi jasne 
dokaze, da bodo spremembe na trgu, zaradi 
katerih se odprava predlaga, trajale in da 
vrnitev v prejšnje stanje ne bo možna.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 324
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 na 
konkuriranje. Komisija lahko v ta namen od 

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 na 
konkuriranje. Komisija v ta namen upošteva 
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držav članic in nacionalnih regulatornih 
organov zahteva informacije, ki se 
zagotovijo brez nepotrebnih zamud.

študije nacionalnih trgov gostovanja, ki jih 
dajo nacionalni regulatorni organi na voljo 
vsaj šest mesecev pred revizijo uredbe.
Poleg tega je treba posebno pozornost 
nameniti učinkom regionalnih 
neravnovesij in neravnovesij, ki jih 
povzroči operater.

Or. en

Obrazložitev

Na nacionalni ravni je treba sprožiti pomembne pobude za zbiranje podatkov o cenah, 
količinah in prihodkih gostovanja, da bi imeli o evropskem trgu gostovanja jasno sliko.

V revizijskem postopku bi bilo treba posebno pozornost nameniti dejstvu, da se nekateri 
operaterji nedvomno soočajo z veleprodajnimi stroški, ki so višji od povprečnih, in to zaradi 
posebnih okoliščin, na katere ne morejo vplivati (npr. nizka gostota prebivalstva, gorat in 
otoški relief, velik pritok turistov v kratkem času itd.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 325
ČLEN 12, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Komisija stalno spremlja spremembe 
cen na trgu podatkovnih komunikacij, 
vključno s sporočili SMS in 
multimedijskimi sporočili MMS. Predloži 
poročilo o spremembah na trgu v...1. To 
poročilo vključuje predlog za posredovanje, 
če se zdi potrebno, in navede izčrpne 
razloge za kakršenkoli predlagan ukrep. 
Vsak tak predlog se lahko predloži tudi 
ločeno, kadar koli je to utemeljeno s 
spremembami na trgu ali če sprememb ni.
__________
1 12 mesecih po datumu začetka veljavnosti 
te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

S tem naj bi bila po potrebi možna hitra ureditev področja podatkovnih komunikacij, kar ob 
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sedanjem pomanjkanju podatkov ni mogoče. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 326
ČLEN 12, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Komisija stalno spremlja spremembe 
cen na trgu podatkovnih komunikacij, 
vključno s sporočili SMS in 
multimedijskimi sporočili MMS. Komisija 
objavi poročilo o spremembah na trgu v 12 
mesecih po začetku veljavnosti te uredbe. 
To poročilo vključuje predlog za 
posredovanje, če se zdi potrebno, in navede 
izčrpne razloge za kakršenkoli predlagan 
ukrep. Vsak tak predlog se lahko predloži 
tudi ločeno, kadar koli je to utemeljeno s 
spremembami na trgu ali če sprememb ni.

Or. en

Obrazložitev

S tem naj bi bila po potrebi možna hitra ureditev področja podatkovnih komunikacij, kar ob 
sedanjem pomanjkanju podatkov ni mogoče.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 327
ČLEN 12, ODSTAVEK 1 B (novo)

1b. Komisija preuči učinke, ki jih ima ta 
uredba na konkurenčni položaj manjših, 
neodvisnih ali novih operaterjev. Poročilo 
predloži v ...1 Poročilo vključuje predlog za 
posredovanje, če se zdi potreben. Vsak tak 
predlog se lahko predloži tudi ločeno, kadar 
koli je to utemeljeno s spremembami na 
trgu ali če sprememb ni.
__________
1 12 mesecih po datumu začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

To naj bi po potrebi omogočilo hitro ureditev, da bi se zoperstavili kakršnimkoli negativnim 
učinkom na konkurenčnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 328
ČLEN 12, ODSTAVEK 1 B (novo)

1B. Komisija preuči učinke, ki jih ima ta 
uredba na konkurenčni položaj manjših, 
neodvisnih ali novih operaterjev. Komisija 
mora zlasti analizirati, ali morajo majhni, 
neodvisni ali novi operaterji pristajati na 
diskriminatorno oblikovanje cen. Komisija 
mora tudi poročati o tem, ali je za 
nediskriminatorne pogoje dostopa za 
manjše, neodvisne ali nove operaterje 
potrebna ureditev. Poročilo vključuje 
predlog za posredovanje, če se zdi potreben. 
Komisija poročilo predloži v ...( 12 mesecih 
po datumu začetka veljavnosti te uredbe). 
Vsak tak predlog se lahko predloži tudi 
ločeno, kadar koli je to utemeljeno s 
spremembami na trgu ali če sprememb ni.

Or. en

Obrazložitev

To bi zagotovilo večjo jasnost analize Komisije, ki raziskuje vpliv te uredbe na manjše, 
neodvisne ali nove operaterje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 329
ČLEN 12, ODSTAVEK 1 C (novo)

1c. Komisija objavi letno poročilo o 
spremembah v Skupnosti na področju, ki je 
zajeto v tej uredbi.

Or. en
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Obrazložitev

Za zagotovitev širšega letnega pregleda.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 330
ČLEN 13

Odbor črtano
1. Komisiji pomaga Odbor za 
komunikacije, ki je ustanovljen v skladu s 
členom 22 Direktive 2002/21/ES. 
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES 
ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES 
je tri mesece.
3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi predvidene časovne omejitve veljavnosti direktive so določbe člena 13 odveč. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 331
ČLEN 13

Odbor črtano
1. Komisiji pomaga Odbor za 
komunikacije, ki je ustanovljen v skladu s 
členom 22 Direktive 2002/21/ES.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 
1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 
Sklepa.
Rok, ki je predpisan v členu 5(6) Sklepa 
1999/468/ES, je tri mesece.
3. Odbor sprejme svoj poslovnik.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 332
ČLEN 13, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb 
člena 8 Sklepa.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 333
ČLEN 15

Izvajanje črtano
Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
13(2).

Or. de

Obrazložitev

Zaradi predvidenega črtanja člena 13 je ta določba odveč. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 334
ČLEN 15

Izvajanje črtano
Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
13(2).

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 335
PRILOGA I

Ta priloga se črta

Or. de

Obrazložitev

Zaradi predvidene spremembe člena 3 je Priloga 1 odveč. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 336
PRILOGA I

Priloga je črtana

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hannes Swoboda

Predlog spremembe 337
PRILOGA I

Ta priloga se črta

Or. de

Obrazložitev

Črtanje priloge 1 izhaja iz spremembe člena 3 (glej AM 1). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 338
PRILOGA I

Ta priloga se črta.

Or. en
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Obrazložitev

Črtanje priloge I izhaja iz spremembe člena 3 (glej predlog spremembe 1). 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli in Patrizia Toia

Predlog spremembe 339
PRILOGA 1, ODSTAVEK 2, TOČKI (A) in (B)

a) z dve pri reguliranem gostujočem klicu na 
številko v javnem telefonskem omrežju v 
državi članici, kjer je obiskano omrežje,  ali

a) z 1,5 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.

b) z dve pri reguliranem gostujočem klicu na 
številko v javnem telefonskem omrežju v 
drugi državi članici, kot je tista, kjer je 
obiskano omrežje. 

Or. it

Obrazložitev

Nedavne študije so pokazale, da sta potrebna dva faktorja za izračun cen, ker obstaja razlika 
med klici na številko v državi članici, kjer se nahaja gostujoče omrežje, ter na številko izven te 
države. Iste študije so tudi pokazale, da veleprodajna zgornja mejna cena, izračunana s 
faktorji, določenimi v predlogu Komisije, uporabniku ne zagotavljajo pravične cene
gostovanja. Zato je treba določiti nižje faktorje, ki naj varujejo potrošnika, obenem pa pustijo 
podjetjem dovolj možnosti za zaslužek. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 340
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 
ustrezajo znesku, enakemu ceni 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
objavljeni v skladu s členom 10(3) in 
pomnoženi:

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 
ustrezajo znesku, enakemu ceni 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
objavljeni v skladu s členom 10(3) in 
pomnoženi z dve pri reguliranem 
gostujočem klicu na številko v javnem 
telefonskem omrežju v državi članici, kjer je 
obiskano omrežje, ali pri reguliranem 
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gostujočem klicu na številko v javnem 
telefonskem omrežju v drugi državi članici, 
kot je tista, kjer je obiskano omrežje.

a) z dve pri reguliranem gostujočem 
klicu na številko v javnem telefonskem 
omrežju v državi članici, kjer je obiskano 
omrežje, ali

Mejna cena v tej prilogi vključujejo vse 
stalne elemente, kot je cena vzpostavitve 
klica.

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.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 341
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 
ustrezajo znesku, enakemu ceni 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
objavljeni v skladu s členom 10(3) in 
pomnoženi:

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna 
operaterju domačega omrežja uporabnika 
gostovanja za zagotavljanje glasovnega 
klica, ki izvira v tem obiskanem omrežju, ne 
presega zneskov na minuto, ki ustrezajo 
znesku, enakemu ceni zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih, objavljeni v skladu s 
členom 10(3) in pomnoženi s faktorjem 2.

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.

Mejne cene v tej prilogi vključujejo vse 
stalne elemente, kot je cena vzpostavitve 
klica.

Or. en
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Obrazložitev

Enotna zamejitev cene na veleprodajni ravni. Pri zamejitvi se ne določa povprečja in izvaja 
se ne glede na to, kje se klic zaključi. Formula, ki temelji na gospodarskem poročilu iz 
Kopenhagna, priloženem temu osnutku mnenja in vključenem kot osnova za razpravo, bi sedaj 
pomenila najvišjo ceno v znesku 25 eurocentov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 342
PRILOGA I

Veleprodajne cene za opravljanje reguliranih 
gostujočih klicev iz člena 3

Veleprodajne cene za opravljanje reguliranih 
gostujočih klicev iz členov 3 in 4

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

Skupna veleprodajna cena, ki jo en operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna 
kateremu koli operaterju domačega omrežja 
uporabnika gostovanja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ki izvira v 
tem obiskanem omrežju, ne presega zneskov 
na minuto, ki ustrezajo znesku, enakemu 
ceni zaključevanja klicev v mobilnih 
omrežjih, objavljeni v skladu s členom 10(3) 
in pomnoženi z 2 za vse klice v javno 
telefonsko omrežje, bodisi v državi članici, 
kjer je obiskano omrežje, bodisi v drugi 
državi članici, kot je tista, kjer je obiskano 
omrežje.

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.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hannes Swoboda

Predlog spremembe 343
PRILOGA 1, ODSTAVEK 1 A (novo)
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1a. Poleg najvišjih stopenj, določenih v 
točkah a) in b), lahko ponudnik mobilnih 
storitev uporabniku ponudi na izbiro tudi 
dodatne tarife.

Or. de

Obrazložitev

Ponudniku mobilnih storitev je treba dovoliti, da poleg načrtovane standardne tarife ponudi 
tudi dodatne tarife. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dominique Vlasto in Margie Sudre

Predlog spremembe 344
PRILOGA 1, ODSTAVEK 1 A (novo)

1. a Za klice, usmerjene od in k mobilnim 
operaterjem z licencami, ki pokrivajo 
izključno le najbolj oddaljene regije 
Skupnosti, bi morali biti zaračunani 
dodatni stroški za prenos klicev med 
kontinentalno Evropo in temi oddaljenimi 
regijami.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi geografske raznolikosti povzroča prenos klicev v zelo oddaljenih področjih 
operaterjem mnogo višje stroške, kot jih imajo operaterji v drugih evropskih regijah. 
Predvidene najvišje cene bi prisilile druge evropske operaterje k sprejemanju uporabnikov 
operaterjev, ki delujejo v oddaljenih območjih, ne da bi mogli pokrivati njihovih stroškov, kar 
bi jih lahko vzpodbudilo k zapiranju svojih področij za uporabnike operaterjev iz zelo 
oddaljenih območij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hannes Swoboda

Predlog spremembe 345
PRILOGA II

Ta priloga se črta

Or. de
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Obrazložitev

Črtanje priloge I1 izhaja iz spremembe člena 4. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 346
PRILOGA II, TOČKA (1), TOČKA (B)

(b) „nacionalna ponderirana cena na 
operaterja s pomembno tržno močjo“ 
pomeni povprečno ceno na minuto (vključno 
s cenami vzpostavitve klica), ki temelji na 
triminutnem klicu po višji tarifi, brez DDV 
in v nacionalni valuti zadevne države 
članice, za zaključevanje glasovnih klicev v 
njegovem mobilnem omrežju, ki jo 
uporablja vsak operater s pomembno tržno 
močjo, kakor je določeno v skladu z 
metodologijo, ki jo je odobril nacionalni 
regulatorni organ, 

(b) „nacionalna ponderirana cena na 
operaterja s pomembno tržno močjo“ 
pomeni povprečno ceno na minuto (vključno 
s cenami vzpostavitve klica), ki temelji na 
triminutnem klicu po povprečni tarifi brez 
DDV in v nacionalni valuti zadevne države 
članice, za zaključevanje glasovnih klicev v 
njegovem mobilnem omrežju, ki jo 
uporablja vsak operater s pomembno tržno 
močjo, kakor je določeno v skladu z metodo, 
ki jo je odobril nacionalni regulatorni organ, 

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 347
PRILOGA II, TOČKA (2)

(2) Povprečna cena zaključevanja klicev, 
objavljena v skladu s členom 10(3) je 
povprečna vrednost nacionalnih 
ponderiranih povprečnih cen zaključevanja 
klicev, ki je sama ponderirana na podlagi 
skupnega števila aktivnih naročnikov v vsaki 
državi članici. Izračuna se na podlagi 
podatkov, navedenih v odstavku (3) spodaj, 
ki jih Komisiji sporočijo nacionalni 
regulatorni organi v skladu s členom 10(2) 
ali (4).

(2) Cena zaključevanja klicev, objavljena v 
skladu s členom 10(3), je 75-ti percentil 
nacionalnih ponderiranih povprečnih cen 
zaključevanja klicev.  Izračuna se na podlagi 
podatkov, navedenih v odstavku (3) spodaj, 
ki jih Komisiji sporočijo nacionalni 
regulatorni organi v skladu s členom 10(2) 
ali (4).  Vsaka država članica ima isti 
ponder za izračun 75-tega percentila 
nacionalnih ponderiranih povprečnih cen 
zaključevanja klicev.  Če se 75.-ti percentil 
nacionalnih ponderiranih povprečnih cen 
zaključevanja klicev umesti med dve državi 
članici, se uporabi enostavno povprečje cen 
zaključevanja klicev v teh dveh državah 
članicah. 
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Or. en

Obrazložitev

Izhaja iz gospodarskega poročila iz Kopenhagna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 348
PRILOGA II, TOČKA (3), TOČKA (B)

(b) število vseh aktivnih naročnikov na 
operaterja s pomembno tržno močjo v lastni 
državi članici,

(b) število vseh skupnih zaključevanj 
glasovnih klicev v minutah na operaterja s 
pomembno tržno močjo v lastni državi 
članici,

Or. en

Obrazložitev

Izhaja iz gospodarskega poročila iz Kopenhagna. 


